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Ecologisch Beleid Vereniging Volkstuinen Tuinwijck, Groningen
Een relatief groot deel van het tuincomplex Vereniging Volkstuinen Tuinwijck bestaat uit openbaar groen in de vorm van
(wilde) bloemperken, fruitbomen, vijvers (deels met aflopende oevers), poeltjes, bescheiden struwelen, open grasland,
kreupelhout en een klein bos.
Het zijn zorgvuldig vormgegeven en aaneengeschakelde gebieden, elk met een eigen karakter. Samen bieden ze ruimte aan
een grote variëteit aan planten, insecten, vogels en kleine zoogdieren.
Voor het beheer en de inrichting van deze gebieden voert Tuinwijck een actief Ecologisch Beleid. Dit beleid is er op gericht
om de soortenrijkdom aan planten en dieren (biodiversiteit) op Tuinwijck te behouden en vergroten.
Ook het verspreiden van kennis over biodiversiteit onder de leden van V.V. Tuinwijck behoort tot de doelstellingen. Zo
kunnen leden advies krijgen over de ecologische inrichting of onderhoud van hun eigen tuin en worden er activiteiten
zoals lezingen en wandelingen georganiseerd.
Voor specifieke kennis en projecten wordt samenwerking gezocht met partijen buiten Tuinwijck. Zo beheert de
stadsimker een drietal bijenvolken in een speciaal voor Tuinwijck ontworpen bijenstal en worden aangewezen gebieden in
samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Groningen met de zeis gemaaid.
Verder maakt Tuinwijck deel uit van de Stedelijke Ecologische Structuur (SES). De SES bestaat uit kerngebieden en
ecologische verbindingszones met elk hun eigen natuurwaarde. De gemeente Gronngen doet regelmatig onderzoek
binnen het SES met als doel om een zo goed mogelijk ecologisch beheer van het stedelijk groen tot stand te brengen.
Tuinwijck levert door haar Ecologische Beleid hieraan een belangrijke bijdrage. Daarnaast heeft Tuinwijck regelmatig
overleg met de gemeente over de vitaliteit van alle volwassen bomen op Tuinwijck (Bomenbeleid).
Om de effecten van het Ecologisch Beleid te kunnen monitoren heeft Tuinwijck vanaf dit jaar (2019) twee
wetenschappelijk waarnemingspunten voor het in kaart brengen van nachtvlinders. Deze zijn toegewezen door de
Werkgroep Vlinderfaunistiek (WVF) van de Vlinderstichting. Daarnaast wordt het Ecologisch Beleid eens in de vier jaar
getoetst aan de hand van een puntenlijst door het keurmerk Natuurvriendelijk Tuinieren van het AVVN.
Om het belang van het Ecologisch Beleid te benadrukken heeft Tuinwijck sinds 2006 een bestuurslid ecologie en vanaf
2019 een Werkgroep Ecologie. Doel van de werkgroep is om samen met het bestuur tot een breed gedragen Ecologische
Visie voor Tuinwijck te komen waarin de continuïteit van het huidige Ecologisch Beleid voor de lange termijn wordt
gewaarborgd.
Deze Ecologische Visie is een ambitieus en collectief gedeeld toekomstbeeld over de biodiversiteit op Tuinwijck voor
de komende vijf jaar. In de visie zijn een aantal heldere doelen geformuleerd en wordt de ecologie van Tuinwijck ook in
samenhang met zijn omgeving (als onderdeel van de SES) beschouwd.
Samengevat biedt de visie antwoord op de vraag: ‘hoe behouden we de huidige biodiversiteit, hoe kunnen we deze vergroten en
wat kan Tuinwijck voor de omgeving betekenen.’
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