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Inhoudsopgave:

Zwitserland:  tuinieren  in  transitie

Steden  en  gemeenten  in  klimaatverandering  –  volkstuintjes  maken  het  verschil

Duitsland:  Wat  hebben  onze  kleine  tuinen  te  maken  met  klimaatverandering?

Finland:  Volkstuinders  gaan  klimaatverandering  tegen

Oostenrijk:  klimaatverandering  gaat  door  de  heg

Adressen

België:  De  onderschatte  rol  van  volkstuinen  bij  het  verbeteren  van  de  aanpassing  van  steden  aan  klimaatverandering

Nederland:  Tips  om  de  klimaatverandering  bij  te  houden  in  onze  volkstuinen

Afdruk

Frankrijk:  Veranderingen  als  gevolg  van  klimaatverandering

Zweden:  Stimuleren  van  de  biodiversiteit  in  Zweedse  volkstuinen
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Steden  en  gemeenten  in  
klimaatverandering  –  
volkstuintjes  maken  het  verschil

Het  zesde  beoordelingsrapport  van  
het  Intergovernmental  Panel  on  
Climate  Change  (IPCC)  toont  de  hoge  
urgentie  aan  voor  het  terugdringen  
van  broeikasgassen  en  aanpassing  
aan  de  gevolgen  van  
klimaatverandering.  Uiterlijk  vanaf  

2025  moet  wereldwijd  de  CO2-uitstoot  
dalen  om  de  1,5  graaddoelstelling  te  
halen.  Tegen  2030  moeten  ze  al  met  
43  %  gedaald  zijn  ten  opzichte  van  
2019  (!)  en  tegen  2050  zou  de  
wereldbevolking  klimaatneutraal  moeten  leven .

Benaderingen  van  oplossingen  
worden  geboden  door  bijna-natuurlijke  
teeltsystemen,  zoals  ecologisch  
tuinieren.  Ze  bevorderen  een  
veerkrachtige  tuinstructuur  die  is  
voorbereid  op  de  tegenslagen  van  
weer  en  wind  en  toenemende  hitte  en  
droogte.  Klimaat-  en  milieubewuste  

bodemverzorging,  efficiënt  waterbeheer  
en  klimaat-  en  plaatsaangepaste  
plantenkeuze  zijn  cruciale  hefbomen  
voor  de  Amerikaanse  volkstuinier.  
Volkstuinorganisaties  dragen  bij  aan  
de  communicatie  van  ecologische,  
klimaatadaptieve  benaderingen,  niet  
in  de  laatste  plaats  door  tuinadvies.  
Zo  wordt  het  ook  in  de  toekomst  
mogelijk  om  gezond  voedsel  te  
verbouwen  en  bij  te  dragen  aan  de  bescherming  van  de  biodiversiteit.

Er  verandert  veel  in  de  samenleving  en  

in  de  volkstuinen .  Onze  

volkstuinorganisaties  en  volkstuinen  

hebben  een  voorbeeldfunctie  en  een  

enorm  potentieel  om  klimaatverandering,  

hitteontwikkeling  met  name  in  stedelijke  

gebieden  en  het  verlies  aan  biodiversiteit  

tegen  te  gaan.  In  diverse  

samenwerkingsverbanden  en  als  sterke  

partner  van  de  lokale  overheid  kunnen  

we  de  kansen  benutten  en  

volkstuinterreinen  nog  meer  promoten  

als  “groene  klimaatoases”  voor  iedereen.

Maar  dat  is  nog  niet  alles.  Vooral  in  

stedelijk  gebied  zijn  onze  volkstuinen  

van  groot  maatschappelijk  belang,  omdat  

volkstuinen  waardevolle  

klimaatcompenserende  gebieden  zijn,  

ze  de  omgeving  verkoelen,  regenwater  

vasthouden  en  zo  beschermen  tegen  

overstromingen  en  tegelijkertijd  de  

omliggende  begroeiing  en  vegetatie  van  

water  voorzien.  een  aangename  verkoeling  op  warme  zomerdagen.  Van

In  stedelijke  en  landelijke  gebieden  

staan  we  wereldwijd  voor  grote  

uitdagingen.  Vooral  in  de  rijkere  landen  

leeft  de  mens  ver  boven  het  regeneratieve  

vermogen  van  de  aarde.  De  gevolgen  

zijn  beangstigend:  het  uitsterven  van  

soorten,  bodemerosie,  bossterfte,  

woestijnvorming ,  waterschaarste  en  

-vervuiling,  plastic  afval  in  de  bodem  en  

oceanen,  klimaatverandering.

tien  niet  herkende  maar  niet  te  

onderschatten  humusrijke  tuingronden  
slaan  veel  koolstof  op  en  dragen  zo  bij  

aan  klimaatbescherming.  Volkstuinen  en  

volkstuinterreinen  produceren  niet  alleen  

gezond  voedsel,  nodigen  uit  tot  

vertoeven,  dienen  als  natuurbelevings-  

en  recreatieplek  en  zijn  plekken  van  

leren  en  ontmoeten ,  nee  ze  zijn  ook  

onmisbaar  als  “klimaatoases”.
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Eva  Foos  

onderzoeksmedewerker,  Federale  Vereniging  van  Volkstuinen  in  Duitsland  eV .

Wat  kunnen  we  doen  om  ervoor  

te  zorgen  dat  de  aarde  over  100  

en  1000  jaar  nog  steeds  een  

leefomgeving  is  met  een  rijke  biodiversiteit?

Onze  volkstuinen  bieden  een  

veelheid  aan  positieve  bijdragen,  

handelingsmogelijkheden  en  

perspectieven  voor  meer  

klimaatadaptatie  en  ook  

klimaatbescherming!
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Een  verandering  van  perspectief  

betekent  denken  in  termen  van  

“systemen”,  rekening  houdend  met  een  

reeks  milieuoverwegingen  en  parameters.  

Deze  klimaatverstoring  wordt  nog  lang  

niet  volledig  begrepen  door  

klimaatspecialisten  (IPCC1 )  en  het  

onvoorspelbare  is  moeilijk  te  voorzien;  
alleen  voorspellende  modellen  kunnen  

ons  iets  over  de  toekomst  vertellen.

Daar  staat  tegenover  dat  het  aantal  

vorstdagen  in  een  groot  deel  van  het  

land  is  afgenomen ,  evenals  de  duur  van  

de  koude  periodes.  Het  rapport  

concludeert  ook  dat  de  neerslag  in  de  
winter  en  de  zomer  is  afgenomen  in  de  

zuidelijke  regio,  maar  ook  in  de  lente  in  

het  zuidoosten,  en  dat  de  regenval  is  
toegenomen  in  tweederde  van  het  

noorden  van  het  land.  De  ontwikkeling  

van  de  neerslag  is  dus  gecontrasteerd  

naar  regio  en  seizoen.  De  klimatologen  

van  het  IPCC  voorspellen  een  

toekomstige  opwarming  van  tussen  de  

1,5  °C  en  4,5  °C  tegen  het  einde  van  de  

eeuw.  Deze  opwarming  zou  verband  

houden  met  een  verdubbeling  van  de  

atmosferische  concentratie  van  koolstofdioxide  (CO2).

Sinds  1947  is  de  frequentie  en  duur  van  
hittegolven  in  de  meeste  regio's  

toegenomen.

De  tuinmannen  beseffen  dat  het  klimaat  

verandert.  Het  bewijs  is  de  twee  jaar  van  

voorjaarsvorst  die  de  wijnstokken  en  
boomgaarden  aantastte  aan  het  begin  

van  de  vegetatie  na  een  bijzonder  zachte  
winter.

Deze  trend  is  nu  bevestigd  en  gaat  

gepaard  met  een  algemene  verstoring  

van  seizoenscycli,  met  zichtbare  

gevolgen  voor  de  gezondheid  van  

planten  en  de  biologie  van  diersoorten .

Geen  kant-en-klare  recepten  meer  

Voorbij  zijn  de  recepten  en  het  tuinieren  

dat  is  ontworpen  als  een  herhaling  van  

gebaren  die  reageren  op  een  schema  

van  het  type  'één  probleem,  één  
antwoord'.  We  moeten  leren  van  deze  

klimatologische  gevaren  door  onze  

benadering  van  tuinieren  te  veranderen.  Klimaatverandering

Dit  rapport  stelde  een  eerste  diagnose  

van  klimaatverandering  in  Frankrijk  vast.

Olivier  Guérin

Frankrijk:  Veranderingen  als  gevolg  

van  klimaatverandering

Opwarming,  ontwrichting,  klimaatverandering:  het  

zijn  allemaal  termen  die  de  verschillende  facetten  

weerspiegelen  van  klimaatveranderingen  die  zich  

hebben  voorgedaan  of  in  de  toekomst  zullen  voordoen.

KLIMAATVERANDERING
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Het  verslag  van  
de  Jouzel-missie  
2014  (IPCC-klimatoloog)

Association  orléanaise  des  jardins  ouvriers  et  familiaux  (AOJOF)

heeft  het  effect  van  het  onevenwichtig  maken  

van  systemen  die  eerder  stabiel  waren.

Klimaatverandering  in  Frankrijk  Op  

het  Franse  vasteland  is  het  klimaat  sinds  het  

midden  van  de  20e  eeuw  veranderd.  Tussen  

1901  en  2017  steeg  de  gemiddelde  

jaartemperatuur  met  1,5  °C.  Deze  opwarming  is  

sinds  de  jaren  negentig  duidelijker  zichtbaar  

geworden.  De  effecten  van  klimaatverandering  

zijn  zichtbaar:  neerslag,  hittegolven,  sneeuwval,  

droogtes.  Deze  effecten  verstoren  de  

seizoensgebondenheid  waarop  de  planning  en  

het  beheer  van  gewassen  in  de  tuin  zijn  

gebaseerd.
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De  Golfstroom

Opmerking:  Er  is  een  nauw  verband  tussen  de  stijging  van  de  
temperatuur  en  de  concentratie  van  kooldioxide  (CO2).
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KLIMAATVERANDERING

Inzicht  in  het  klimaat  
(broeikasgassen  en  de  
Golfstroom)

Klimaatprognoses  
Aangezien  de  evolutie  van  al  deze  factoren  

moeilijk  te  voorspellen  is,  hebben  de  IPCC-

klimatologen  vier  scenario's  voor  de  projectie  

van  de  uitstoot  van  broeikasgassen  

aangehouden  om  de  toekomst  van  de  21e  eeuw  te  voorspellen.

Evolutie  van  de  uitstoot  van  broeikasgassen  tussen  1980  en  2100

Dit  staat  bekend  als  het  broeikaseffect .  

Dit  natuurverschijnsel  is  essentieel  voor  

het  leven  op  aarde.  Zonder  dat  zou  de  

temperatuur  van  onze  planeet  -18  °C  zijn,  

vergeleken  met  het  huidige  gemiddelde  

van  15  °C.  Kooldioxide  (CO2)  is  gedeeltelijk  

verantwoordelijk  voor  deze  

klimaatverandering  en  is  verantwoordelijk  

voor  70  %  van  de  uitstoot .  Dit  gas  

verwarmt  niet  alleen  de  planeet,  maar  

heeft  ook  een  gunstig  effect  op  planten  (fotosynthese  en  groei).

De  vraag  die  wetenschappers  wordt  

gesteld,  is  wat  er  zou  gebeuren  als  dit  
percentage  zou  toenemen?  l'INRAE3  

onderzoekers  antwoordden  dat  elke  

plantensoort  zich  anders  zou  gedragen,  

b.v.  g.  door  hun  fotosynthetische  activiteit  aan  te  passen.Winteropwarming  

Het  bevordert  het  voortbestaan  en  de  

uitbreiding  van  veel  soorten.  Er  bestaan  

specifieke  overlevingstemperatuurdrempels  

voor  de  winterontwikkeling  van  bepaalde  soorten

Gevolgen  voor  ongedierte  en  

planten  De  opwarming  van  de  aarde  
wordt  meestal  beoordeeld  in  termen  van  

de  stijging  van  de  gemiddelde  jaarlijkse  

luchttemperatuur.  Een  temperatuurstijging  

in  de  winter,  lente,  zomer  of  herfst  zal  dus  

niet  dezelfde  biologische  impact  hebben  

op  ongedierte  en  planten.

Opwarming  van  

de  lente  Lente-droogtes  zijn  frequent  

geworden .  Deze  episodes  versnellen  de  

ontwikkeling  van  ongedierte  in  ectotherme1  

organismen,  aangezien  hun  

lichaamstemperatuur  en  de  bijbehorende  

fysiologische  processen  direct  afhankelijk  

zijn  van  de  omgevingstemperatuur.  Bijv.:  

Voor  de  erwtenbladluis  ligt  de  

minimumdrempel  voor  hervatting  van  

activiteit  en  ontwikkeling  in  het  algemeen  
rond  de  4  °C.  Warmer  weer  resulteert  in  

vroegere  en  uitgebreidere  milde  periodes,  waar  tempera

Broeikasgassen  
Menselijke  activiteiten  sinds  het  industriële  

tijdperk  hebben  geleid  tot  een  toename  van  

de  concentratie  van  broeikasgassen  (BKG).  

Deze  gassen  (methaan,  kooldioxide,  

distikstofoxide)  zorgen  ervoor  dat  het  

aardoppervlak  opwarmt  (+  1  °C  sinds  1880)  

en  dat  de  energie  die  door  het  aardoppervlak  

wordt  uitgestraald ,  wordt  geabsorbeerd  en  

vervolgens  weer  wordt  uitgestraald .  van  

de  atmosfeer.

De  motor  van  deze  machine  bevindt  zich  
in  de  Atlantische  Oceaan  waar  koud  water  is

en  de  volgorde  van  hun  groeistadia  
(eieren,  larven,  adulten).  Zelfs  een  
kleine  temperatuurstijging  maakt  het  
mogelijk  om  soorten  te  behouden  in  
gebieden  met  een  ruw  klimaat.  Zo  

trekt  de  dennenprocessierupszuil  
sinds  het  midden  van  de  jaren  
negentig  flink  noordwaarts  en  
opwaarts .  De  vermindering  of  

afwezigheid  van  vorst  bevordert  het  voortbestaan  van  het  pad

Percentage  CO22

"Sober"  in  overeenstemming  

met  Parijs

Overeenkomst  van  2015

Temperatuurstijging  (°C)

430  tot  480ppm

ontwikkelingzonder  regelgevend  

beleid

ontwikkeling

stromingen  uit  het  noorden  en  

warmwaterstromen  uit  het  zuiden  ontmoeten  

elkaar.  Hierdoor  wordt  geen  warm  water  

geproduceerd,  maar  komt  er  genoeg  energie  

vrij  om  de  lucht  te  verwarmen  en  een  mild,  

gematigd  klimaat  te  creëren  boven  

continentaal  Europa.  De  angst  van  de  

wetenschappers?  Als  de  temperatuur  een  

paar  graden  stijgt,  kan  de  machine  in  de  war  

raken  en  voorkomen  dat  de  Golfstroom  Europa  bereikt.

TussenliggendLaisser  faire

720  tot  1000  ppm  580  tot  720  ppm

Tussenliggend

1,7  tot  3,2  °C 0,9  tot  2,3  °C

gevolgen

ogen.

2,0  tot  3,7  °C

Situaties  en

>  1000ppm

3,2  tot  5,4  °C
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Invasieve  soorten  in  warme  

streken  De  globalisering  

begunstigt  soorten  uit  tropische  of  subtropische  

gebieden  in  Europa.  Tot  nu  toe  werd  hun  vestiging  

beperkt  door  winterse  omstandigheden.

soorten  die  gedurende  lange  perioden  kunnen  

ontkiemen,  zouden  de  voorkeur  kunnen  krijgen,  

en  het  verdwijnen  van  vorstperiodes  zou  het  niet  

langer  mogelijk  maken  om  bevriezingssoorten  uit  

te  schakelen.  Deze  veranderingen  zullen  echter  

niet  uniform  zijn  over  het  grondgebied  en  kunnen  

variëren  afhankelijk  van  de  aanwezige  flora.

Insectensoorten  met  korte  generaties  kunnen  

onder  gunstige  herfstomstandigheden  meerdere  

generaties  per  jaar  presenteren ,  wat  leidt  tot  

herhaalde  schade

Zomeropwarming  

Onder  invloed  van  hittegolven  en  waterstress  

neemt  de  weerstand  van  planten  af  en  dit  leidt  tot  

een  verhoogde  aantasting  van  bepaalde  plagen.

Evenzo  heeft  de  voorspelde  toename  van  CO2  

in  de  atmosfeer  de  neiging  om  hun  

fotosynthesesnelheid  te  verhogen  en  hun  groei  te  

stimuleren  en  vice  versa.  Deze  toename  zou  ook  

de  samenstelling  van  hun  weefsels  veranderen  

en  tegelijkertijd  hun  voedingswaarde  en  fysieke  

weerstand  tegen  ongedierte  verminderen.  Er  zijn  

vragen  over  onkruidpopulaties.  Inderdaad,

Zo  waren  er  eind  jaren  2000  al  400  insectensoorten  

afkomstig  uit  deze  regio's  in  Europa  gevestigd .  

Maar  ze  bleven  beperkt  tot  hun  introductiepunt,  

meestal  in  het  Middellandse  Zeegebied.  

Opwarming,  vooral  in  de  winter,  zou  hun  uitbreiding  

naar  andere  regio's  mogelijk  kunnen  maken,  

evenals  de  vestiging  van  nieuwe  exotische  

ziekteverwekkers.

Gevolgen  voor  planten  

Stijgende  temperaturen  versnellen  de  ontwikkeling  

van  planten,  terwijl  veranderingen  in  de  

luchtvochtigheid  en  de  daarmee  gepaard  gaande  

droogte  de  planten  kunnen  verzwakken  tegen  ongedierte.

Mogelijke  aanpassingsstrategieën:  Vermijden  

van  de  klimatologische  beperking:  zaaidatum  

en  vroegrijpheid  van  de  rassen  voor  

zomergewassen.  Dit  betekent  zaaien

Uw  tuin  begrijpen  en  

aanpassen  Hoewel  tuiniers  zich  

altijd  hebben  kunnen  aanpassen  aan  

klimatologische  variaties,  moeten  ze  nu  strategieën  

ontwikkelen  om  het  hoofd  te  bieden  aan  de  

klimatologische  gebeurtenissen  die  zich  zullen  

vermenigvuldigen.

tures  overschrijden  deze  drempel  en  

versnellen  het  vroege  verschijnen  van  volwassenen.
Dit  is  ook  het  geval  voor  de  buxusmot,  waar  

de  temperatuur  het  opheffen  van  de  

winterlarvale  diapauze  bevordert,  wat  de  

aanpassing  aan  nieuwe  omgevingen  

vergemakkelijkt .  Een  ander  fenomeen,  de  

desynchronisatie  tussen  het  uitkomen  van  

jonge  insectenlarven  en  het  later  verschijnen  

van  het  voedende  gebladerte,  veroorzaakt  

uithongering  en  sterfte  van  het  ongedierte.  

Dit  fenomeen  heeft  positieve  effecten  op  

plantschade.

Bijv.:  mijten  op  komkommerachtigen  die  

zich  ontwikkelen  bij  droog  weer.  Deze  stress  

veroorzaakt  ook  een  toename  van  het  

stikstofgehalte  in  het  bewerkte  sap  van  de  

planten,  wat  de  groei  en  voortplanting  van  

bladluizen  bevordert.  Ook  kan  worden  

waargenomen  dat  het  geografische  bereik  

van  sommige  insecten  kleiner  wordt.  Dit  is  

het  geval  met  de  dennenprocessierups  die  

sinds  2003  uit  Zuid-Tunesië  is  verdwenen  

door  de  stijging  van  de  zomer-  en  

herfsttemperaturen.

na  verloop  van  tijd  op  dezelfde  planten.  Voor  

bladluis  bijvoorbeeld  zou  een  stijging  van  2  

°C  ervoor  zorgen  dat  bepaalde  soorten  in  het  

Verenigd  Koninkrijk  van  18  naar  23  generaties  

per  jaar  kunnen  gaan.

KLIMAATVERANDERING
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Herfst  opwarming

Machine Translated by Google



Bronnen:  Phytoma:  La  santé  des  végétaux  (climats  et  santé  des  plantes)

3  Ectotherme:  vervang  de  term  «  à  sang  froid  »  als  de  interne  temperatuur  niet  goed  genoeg  is  om  te  praten  plus  bas.

1  IPCC:  Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change  
2  ppm  (delen  per  miljoen,  CO2-equivalent)

Diversificatie  van  gewassen  binnen  het  

perceel  (rassenmengsels)

Behoud  van  waterbronnen  door  grondbewerking  en  

residubeheer:  Meer  water  in  de  bodem  opvangen  en  

opslaan  en  verliezen  door  verdamping  voorkomen,  is  

een  manier  om  de  weerstand  van  gewassen  tegen  

watertekort  te  versterken.

Verleng  de  teeltperiodes  

Introduceer  wisselteelten,  waarbij  de  tweede  

teelt  binnen  de  hoofdteelt  wordt  geplant .

vroeger  in  het  voorjaar,  gebruikmakend  

van  de  verwachte  opwarming  van  de  bodem  
om  de  thermische  en  hydraulische  

spanningen  te  vermijden  die  de  plantengroei  

kunnen  beïnvloeden .  Op  langere  termijn  

kan  door  het  wegvallen  van  de  wintervorst  

geanticipeerd  worden  op  de  herfstzeug

Minimale  grondbewerking  en  bedekking  

met  levende  mulch  en/of  mulch.  Het  beheer  

van  organisch  materiaal  zal  de  infiltratie  en  

wateropslag  verhogen  en  tegelijkertijd  de  

ontwikkeling  van  het  wortelstelsel  bevorderen.

voor  bepaalde  soorten.  Het  vervroegen  van  

zaaidata  en  de  keuze  van  rassen  

weerspiegelen  een  mogelijke  zelfaanpassing .  
De  selectie  van  rassen  die  bestand  zijn  

tegen  lage  temperaturen  aan  het  begin  van  

de  cyclus  is  ook  een  nieuwe  richting.

Lees  ook  het  artikel:  “Klimaatverandering  

en  volkstuinen:  wat  te  doen”  gepubliceerd  

in  de  Trait  d'union  nr.  75  pagina  15.

Probeer  soorten  te  introduceren  die  minder  

water  verbruiken  in  de  rotatie  (bijv.  

kikkererwten).

Neem  systematischer  resistentere  en/of  

veerkrachtigere  soorten  op  als  ze  niet  erg  

productief  zijn.

Afhankelijk  van  de  situatie  (gewassen,  

regio's)  moeten  mogelijke  oplossingen  

worden  gecombineerd .  Het  zal  nodig  zijn  

veerkrachtigere  systemen  te  vinden  die  

stap  voor  stap  over  een  korte  of  lange  

termijn  worden  geïmplementeerd.  Het  zou  

contraproductief  zijn  om  teeltsystemen  in  te  

voeren  die  de  productie  van  broeikasgassen  

zouden  verhogen.  De  grote  winnaars  van  

de  opwarming  van  de  aarde  zijn  zeker  de  

plaagdieren:  stijgende  temperaturen  

vergroten  hun  leefgebied  met  een  neiging  

om  uit  te  breiden  van  het  zuiden  naar  het  
noorden.
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Kansen  voor  volkstuinen  
om  bij  te  dragen  aan  
klimaatbestendigheid  in  
gemeentelijk  beleid
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Groene  infrastructuur  is  een  opvallende  

benadering  om  aanpassing  aan  

klimaatverandering  in  steden  aan  te  pakken.  Echter,  sommige

België:  De  onderschatte  rol  van  
volkstuinen  bij  het  verbeteren  van  
de  aanpassing  van  steden  aan  
klimaatverandering

Tal  van  steden  hebben  hun  eigen  

landbouwprogramma  waarin  wordt  erkend  

dat  volkstuinen  de  beschikbaarheid  van  

verse  lokale  producten  kunnen  vergroten,  de  

lokale  economie  kunnen  ontwikkelen,  de  

natuurlijke  omgeving  kunnen  verbeteren,  

braakliggende  terreinen  kunnen  omzetten  in  

productieve  bestemmingen,  onderwijskansen  kunnen  bieden  en  de

Samenvatting  Door  verstedelijking  gaat  

een  steeds  groter  deel  van  de  bevolking  

in  steden  wonen.  In  Europa  wordt  verwacht  

dat  over  niet  al  te  lange  tijd  ongeveer  

driekwart  van  de  bevolking  in  stedelijke  

omgevingen  zal  wonen.  Leven  in  de  stad  

beperkt  de  toegang  tot  de  natuur  en  kan  

de  blootstelling  aan  bepaalde  gevaren  

voor  het  milieu  verhogen,  zoals  

luchtvervuiling  en  geluidsoverlast.  Veel  

stedelijke  gebieden  staan  onder  

toenemende  druk  van  groeiende  

bevolkingen,  beperkte  hulpbronnen  en  

toenemende  gevolgen  van  

klimaatverandering.  Deze  uitdagingen  
moeten  worden  aangepakt,  willen  steden  een  gezonde  en  duurzame  leefomgeving  bieden.

Willy  Goethals

Daarom  moeten  volkstuinen  expliciet  worden  

opgenomen  in  beleid  dat  zich  richt  op  

klimaatverandering.

groene  infrastructuur  zoals  volkstuinen  

worden  zelden  meegenomen  in  veerkracht-  

en  adaptatieplannen.  In  dit  artikel  stellen  we  

dat  volkstuinen  een  prioritair  onderdeel  van  

groene  infrastructuur  zouden  moeten  zijn  om  

de  aanpassing  aan  klimaatverandering  te  

verbeteren.  Volkstuinen  kunnen  stedelijke  

hitte-eilanden  verminderen,  verschillende  

ecosysteemdiensten  leveren  en  ze  zijn  een  

gezondheidsbevorderende  omgeving  voor  

alle  leden  van  de  stedelijke  gemeenschap.  

Vanuit  een  sociaaleconomisch  perspectief  

wekken  deze  tuinen  ook  vertrouwen  op,  

vergemakkelijken  ze  participatie,  verbeteren  

ze  de  reacties  op  milieurisico's  zoals  

luchtverontreiniging  of  lawaai  en  

voedselzekerheid  –  allemaal  essentiële  

onderdelen  van  een  effectieve  aanpassing  

aan  en  weerbaarheid  tegen  klimaatverandering.  

Toch  bleek  uit  een  kwalitatieve  analyse  van  

federale,  gemeentelijke  beleidsdocumenten  dat  groene  infrastructuur  zich  aanpast  aan  klimaatverandering.

De  rol  van  volkstuinen  wordt  zelden  erkend .  

Bovendien  ontstonden  historisch  gezien  

volkstuinen  in  steden  om  te  reageren  op  

stressfactoren  zoals  economische,  sociale  en  

politieke  instabiliteit.

Erevoorzitter  van  het  volkstuinpark  „Slotenkouter“  te  Gent
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Ondanks  de  diverse  voordelen  van  

volkstuinen,  moet  men  erkennen  dat  ze  

geen  panacee  zijn  voor  sociaal-ecologische  

weerbaarheid  tegen  klimaatverandering.

klimaatverandering  in  steden.  Daarom  moet  

worden  benadrukt  dat  steden  

langetermijnplanning  en  -investeringen  nodig  

zullen  hebben  die,  gezien  de  verschillende  

ideologische  en  politieke  benaderingen,  voor  

gekozen  regeringsfunctionarissen  wellicht  

moeilijk  te  realiseren  zijn.

Effecten  waarmee  rekening  

moet  worden  gehouden  Monitoring  en  

evaluatie  beginnen  bij  het  begin  van  een  
project  door  na  te  denken  over  de  indicatoren  

die  moeten  worden  gebruikt  om  de  

projectresultaten  en  -effecten  te  

documenteren,  en  door  monitoring-  en  

evaluatieactiviteiten  op  te  nemen  in  de  tijdlijn  en  het  budget  van  het  project.

Helaas  kunnen  volkstuinen  ook  van  

voorbijgaande  aard  zijn,  vooral  wanneer  de  

gaststeden  ze  niet  steunen  en  er  niet  in  

investeren.  Het  gebrek  aan  overheidssteun  

en  de  kortstondigheid  van  veel  tuinen  kan  

het  een  uitdaging  maken  om  ze  op  te  nemen  

in  beleidsmaatregelen

Onderzoek  naar  stadslandbouw  suggereert  

dat  tuinen  kunnen  worden  gebruikt  als  een  

basisinitiatief  om  economische  en  

voedselrechtvaardigheid  aan  te  moedigen.  

Het  beleid  moet  er  daarom  voor  zorgen  dat  

tuinen  biologisch  zijn,  niet  uitgroeien  tot  

uitstoters  van  broeikasgassen  en  zich  

onthouden  van  discriminerende  of  
uitsluitingspraktijken .  Beleid  kan  de  

belemmeringen  voor  het  aanleggen  en  

onderhouden  van  volkstuinen  wegnemen  

en  tegelijkertijd  stimulansen  creëren  voor  

de  aanleg  ervan,  land  ter  beschikking  

stellen  voor  tuinieren  en  de  specifieke  

behoeften  van  volkstuinen  ondersteunen .  

Hoewel  volkstuintjes  de  weerbaarheid  

tegen  ecosysteemdiensten  en  

klimaatverandering  strategisch  kunnen  

verbeteren ,  zijn  ze  momenteel  een  

onderbenutte  hulpbron  in  stedelijk  beleid  

en  planning,  aangezien  steden  de  voorkeur  geven  aan  groene  infrastructuur  met  relatief  weinig  beheer.

Rechtvaardigheidseffecten  •  Kunnen  
alle  bevolkingsgroepen  gebruik  maken  

van  en  profiteren  van  deze  'groene  

ruimte'?  •  Zo  nee,  welke  groepen  
profiteren  het  minst  of  ondervinden  

zelfs  nadelen?

overstromingsgevaar  te  verminderen?  •  

Ondersteunt  het  contact  met  de  natuur?  •  

Verbetert  het  de  biodiversiteit?

blootstelling  aan  lawaai  of  hitte  in  

de  stad?  •  Ondersteunt  het  waterbeheer

In  tegenstelling  tot  de  andere  vormen  van  

groene  infrastructuur  die  gewoonlijk  door  

de  stadsbesturen  worden  beheerd,  kunnen  

volkstuinen  een  decentrale  aanpak  bieden  

voor  het  opbouwen  van  sociale  en  

ecologische  veerkracht.  Bovendien  is  het  

goed  mogelijk  dat  steden  niet  over  voldoende  

middelen  beschikken  om  stedelijke  
volkstuinen  met  succes  aan  te  leggen  en  te  

onderhouden .  Vanwege  deze  complexe  

sociaal-economische  en  politieke  factoren  

is  het  van  cruciaal  belang  dat  benaderingen  

om  de  aanpassing  aan  de  klimaatverandering  

te  verbeteren ,  gemeenschapsgericht  zijn  

en  om  participatie  van  de  gemeenschap  vragen.

•  Bevordert  het  sociale  interactie  en  

uitwisseling?

Maatschappelijke  

effecten  •  Ondersteunt  of  versterkt  de  

stedelijke  volkstuin  de  sociale  cohesie?

Terwijl  de  integratie  van  volkstuinen  als  

groene  infrastructuur  in  klimaatactieplannen  

zowel  sociale  als  ecologische  systemen  

ten  goede  kan  komen,  kan  dit  type  

„landbouw“  sociale  verdeeldheid  zaaien  als  

het  voor  de  verkeerde  doeleinden  wordt  gebruikt.

en  actieve  recreatie?

'groene  ruimte'  gentrificatieprocessen  

ondersteunen  die  leiden  tot  verdrijving  

van  omwonenden?

'groene  ruimte'?  

•  Ondersteunt  het  een  gezonde  levensstijl

Milieu/ecologische  

effecten  •  Wat  is  de  

impact  van  de  stedelijke  volkstuin  op  de  

luchtkwaliteit,

•  Doet  de  ontwikkeling  hiervan

veerkracht  van  de  gemeenschap.  Hoewel  

deze  voordelen  expliciet  worden  verkondigd,  

is  er  een  kloof  tussen  het  opnemen  van  

volkstuinen  in  grootschalig  beleid  om  de  

veerkracht  van  klimaatverandering  aan  te  

pakken.  Indirect  kunnen  volkstuintjes  

mensen  in  contact  brengen  met  hun  

natuurlijke  omgeving,  hen  voorlichten  over  

klimaatverandering  door  te  laten  zien  hoe  

voedselkeuzes  het  klimaat  kunnen  

beïnvloeden,  en  een  band  tussen  mensen  

en  hun  omgeving  bevorderen.

buitenshuis  doorbrengen?  

•  Maken  meer  mensen  hier  gebruik  van

Effecten  op  levensstijl  

•  Verhoogt  de  stedelijke  volkstuin  de  

fysieke  activiteit?  •  Maakt  het  actief  

transport  te  voet  of  met  de  fiets  mogelijk?  
•  Verlengt  het  de  tijd  mensen
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De  discrepantie  tussen  historisch  gebruik  

van  tuinen  en  het  hedendaagse  stadsbeleid  

roept  verschillende  vragen  op.

ze  worden  onvoldoende  erkend  in  het  

stedelijk  beleid  om  de  klimaatverandering  

aan  te  pakken  en  worden  daarom  onderbenut  

in  veerkrachtplanning.  Het  is  algemeen  

bekend  dat  steden  de  neiging  hebben  om  

zich  te  richten  op  groene  infrastructuur  zoals  

parken,  speeltuinen  of  openbare  begroeiing  

en  dat  deze  allemaal  in  de  eerste  plaats  

worden  beheerd  door  stadsambtenaren,  

waardoor  ze  helaas  een  kans  missen  om  de  

gemeenschap  erbij  te  betrekken .  

Desalniettemin  tonen  internationale  

onderzoeken  herhaaldelijk  aan  dat  door  de  

gemeenschap  beheerde  groene  infrastructuur,  

zoals  volkstuinen,  meerdere  sociaal-

ecologische  voordelen  heeft  en  de  participatie  

van  belanghebbenden  in  de  gemeenschap  

bevordert  door  hun  algemene  aanpassingsvermogen  voor  klimaatverandering  te  vergroten.

Conclusie  

Historisch  gezien  ontstonden  volkstuinen  als  

krachtig  antwoord  op  economische  of  

politieke  crises.  Vandaag,

Referenties  
WHO  Regional  Office  for  
Europe  Urban  Green  Spaces  (2017)

•  Maakt  deze  'groene  ruimte'  verschillende  

functies  mogelijk  voor  verschillende  

gebruikersgroepen?
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Mensen,  plaatsen  en  beleid  (2019):  12/3,  pp.  241-251  
Okvat,  H.  en  Zauta,  A.  (2011)

1  Een  burgerinitiatief  is  een  initiatief  dat  de  mensen  in  een  bepaalde  wijk,  regio  of  gemeenschap  gebruikt  als  basis  voor  een  politieke  of  economische  beweging.  Het  maakt  gebruik  van  collectieve  
actie  van  het  lokale  niveau  om  verandering  teweeg  te  brengen  op  lokaal,  regionaal,  nationaal  of  internationaal  niveau.  Grassroots-initiatieven  worden  geassocieerd  met  besluitvorming  van  onderop  
in  plaats  van  van  bovenaf,  en  worden  soms  als  natuurlijker  of  spontaner  beschouwd  dan  meer  traditionele  machtsstructuren.

Davidson  et  al.

Gemeenschapstuinieren:  een  spaarzaam  pad  naar  individuele,  gemeenschaps-  en  ecologische  veerkracht.  American  Journal  of  Community  Psychology,  47,  3-4,  374-387.
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Eva  Foos  

Onderzoeker,  Federale  Vereniging  van  Volkstuinen  
in  Duitsland  eV

Duitsland:  Wat  hebben  onze  
kleine  tuinen  te  maken  met  
klimaatverandering?

De  effecten  van  klimaatverandering,  
die  hier  al  jaren  steeds  meer  voelbaar  
zijn,  zoals  stijgende  temperaturen,  
periodes  van  hitte  en  droogte,  maar  
ook  meer  zware  regenval  en  extreme  
weersomstandigheden,  hebben  
impact  op  de  dieren-  en  plantenwereld,  
op  de  chemische,  fysieke  en  
biologische  processen.  Zo  begint  het  
groeiseizoen  in  Berlijn  bijna  een  
maand  eerder  dan  in  1931.  Tuinders,  
boeren  en  bosbeheerders  worden  getroffen.

Bodemverzorging  en  -bescherming  zijn  essentieel  om  de  veerkracht  van  

tuinen  te  versterken  tegen  tegenspoed  in  weer  en  wind  en  andere  

stressfactoren.

In  een  vijver  of  met  regentonnen  kan  waardevolle  

neerslag  opgevangen  en  gebruikt  worden

de  nieuwe  open  ruimten  bereiken  hun  grenzen  

uiterlijk  bij  late  vorst,  watertekort  of  beperkte  

irrigatiecapaciteit  in  droge  zomers.

Grote  delen  van  Duitsland  hebben  nog  steeds  last  

van  de  gevolgen  van  de  langdurige  droogte  van  2018  

tot  20201 .

voor  water  geven.

De  grondwaterstanden  hebben  zich  nog  niet  kunnen  

herstellen.  Toenemende  zware  regenval  is  ook  

problematisch,  omdat  het  niet  in  de  droge  bovengrond  

dringt  en  in  plaats  daarvan

Heel  veel.  Omdat  veel  van  de  planetaire  
druk  wordt  weerspiegeld  in  onze  tuinen.
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Mensen  die  ervaring  hebben  met  

grillig  weer  en  andere  uitdagingen  

zoals  invasieve  soorten  of  opkomende  

plaagdruk  en  direct  afhankelijk  zijn  
van  het  weer  en  biologische  processen  
kennen  onzekerheden  en  staan  vaak  

te  popelen  om  te  experimenteren.  De  

een  of  de  ander  kan  blij  zijn  met  de  
nieuwe  mogelijkheden  van  tuinieren  

onder  de  veranderende  klimatologische  

omstandigheden,  zoals  het  kweken  

van  exotisch  fruit  zoals  kiwi  en  physalis.  Tegelijkertijd,
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Het  versterken  van  de  biodiversiteit  in  

de  tuin  bevordert  ook  nuttige  insecten,  

sprekend  van  inperking  van  ongedierte  

in  de  tuin.

In  landen  als  Brazilië  en  Kenia  is  tuinieren,  

in  de  context  van  stadslandbouw ,  

essentieel  om  de  armere  stadsbevolking  

te  voeden.  Ook  in  Duitsland  dragen  tuinen,  

met  name  volkstuinen ,  bij  aan  een  gezond  

voedingspatroon  en  maken  ze  een  zekere  

mate  van  zelfvoorziening  en  

onafhankelijkheid  van  voedselimport  

mogelijk .

In  termen  van  klimaatverandering  vormen  

tuinen  waardevolle  

klimaatcompensatiegebieden .  Vooral  

grotere  aaneengesloten  groene  ruimten  
van  minstens  een  hectare  kunnen  hun  

eigen  microklimaat  vormen ,  zoals  de  

Senaatsafdeling  voor  Stedelijke  

Ontwikkeling  en  Milieu  in  Berlijn  in  2016  uitlegde5 .

Tuinen  dragen  bij  aan  verkoeling  op  

warme  zomerdagen  door  hun  

verdampingskoeling,  schaduwrijke  

lounges  en  als  onderdeel  van  koudeluchtgangen.

Zo  verwijderen  studentenbloemen  
worteltjes  en  dragen  ze  bij  aan  de  

gezondheid  van  tomatenplanten  en  andere  

aangetaste  gewassen.  Als  er  een  

dakoppervlak  beschikbaar  is,  helpen  

eenvoudige  regentonnen  en  vijvers  om  

het  waardevolle  regenwater  op  te  vangen  

en  de  tuin  minder  afhankelijk  te  maken  

van  grondwater  en  leidingwater.  Ook  de  

creatie  van  diverse  microbiotopen,  de  

promotie  van  geschikte  voedselplanten  en  

het  afzien  van  chemisch-  synthetische  

pesticiden  en  meststoffen  hebben  een  

positief  effect  op  de  ernstig  bedreigde  biodiversiteit.

publicaties  en,  in  het  geval  van  Berlijn ,  

met  een  eigen  klimaatcampagne.

rent  weg  en  gaat  op  in  het  landschap.

Natuurlijk  heb  je  kennis  en  praktijkervaring  

nodig  om  de  onderlinge  relaties  tussen  

plant  en  dier  te  begrijpen

Grondstoffen  waarvan  we  gewend  waren  

dat  ze  schijnbaar  onbeperkt  beschikbaar  

waren,  worden  'plotseling'  schaars.  De  
bevoegde  autoriteiten  moeten  het  

onttrekken  van  water  uit  stromend  water,  

meren  of  vijvers  voor  bewatering  

verbieden ,  zoals  bijvoorbeeld  tussen  

2018  en  2020  in  het  Altenburger  Land.  

Uiterlijk  dan  zullen  niet  alleen  tuiniers  zich  
gaan  afvragen  hoe  duurzaam  grondbeheer  

kan  doorgaan.

Tuinen  zijn  meer  dan  een  

privéhobby  Maar  dat  is  niet  

alles.  Vooral  in  stedelijke  gebieden  hebben  

tuinen  een  maatschappelijke  betekenis  

die  veel  verder  gaat  dan  privé  tuinieren  en  

de  tuinafscheiding.

Nabij-natuurlijke  teeltsystemen  

bieden  oplossingen  Nabij-

natuurlijke  teeltsystemen,  zoals  ecologisch  

tuinieren,  permacultuur ,  dat  in  ieder  geval  

in  niches  al  jaren  populair  is ,  en  bostuinen,  

die  nu  ook  in  Duitsland  steeds  bekender  

worden,  bieden  benaderingen  om  

oplossingen.  Hier  ligt  de  focus  op  

materiaalcycli  en  onderlinge  relaties  

tussen  de  elementen  van  de  tuin.

De  vaak  zeer  gestructureerde  volkstuinen  

met  hun  hagen,  bomen  en  kruidachtige  

planten  zorgen  voor  verkoeling

leven  of  bodembiologie  en  deze  over  te  

brengen  naar  tuinieren.  Plantgezondheid,  

voeding,  standplaatskeuze  en  plantkeuze  

zijn  complexe  onderwerpen  die  veel  vragen  

kunnen  oproepen  bij  de  beginnende  tuinier.  

Aan  de  positieve  kant  is  tuinieren  nooit  saai  

en  nodigt  het  uit  tot  vallen  en  opstaan.  

Geïnteresseerde  mensen  brengen  hun  

leven  door  met  leren ,  het  ontdekken  van  

voorheen  onbekende  dieren  en  planten  en  

het  hele  jaar  door  genieten  van  

veranderende  manifestaties.  En  veel  

tuinders  delen  graag  hun  kennis  en  helpen  

graag  mee.  In  de  volkstuinenbeweging  is  

er  ook  een  goed  aanbod  van  adviezen  van  

tuinadviseurs  en  relevante  folders  over  
natuurgericht  tuinieren,  bijvoorbeeld  van  

het  Bundesverband  Deutscher  
Gartenfreunde.  Het  position  paper  over  de  

ecologische  opwaardering  van  volkstuinen2 ,  

de  brochure  “Natuurgericht  tuinieren  in  

volkstuinen”3  en  de  documentatie  van  het  BDG  -  seminarie  over  milieu  

“Klimaatverandering  ook  in  volkstuinen”4  
bevatten  vele  tuintips  en  meer  informatie.  

Ook  voeren  de  regionale  federaties  actie  

voor  de  bevordering  en  klimaatbewust  

beheer  en  inrichting  van  volkstuinen

Een  zorgvuldige  behandeling  van  de  bodem  

en  de  toevoer  van  organisch  materiaal  aan  

bodemorganismen  bevordert  de  ontwikkeling  
van  een  stabiele  humusbodemstructuur  die  

water  goed  kan  opnemen  en  vasthouden.  

Zo  komen  bekende  methodes  als  

composteren  en  mulchen  in  een  nieuw  

daglicht  te  staan.  De  selectie  van  aan  de  

locatie  aangepaste,  droogtetolerante  

soorten  en  robuuste  variëteiten,  evenals  de  

overweging  van  gemengde  culturen  en  

vruchtwisselingen,  bevorderen  een  gezonde  
plantontwikkeling,  zelfs  bij  ongunstige  weersomstandigheden.

Thomas  Wagner,  BDG
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Tuinen  hebben  een  nog  bredere  betekenis  

als  het  gaat  om  klimaatverandering .  Ze  

kunnen  helpen  de  broeikasgassen  te  

verminderen  en  zo  bijdragen  aan  de  

bescherming  van  het  klimaat.  Wie  had  dat  

gedacht,  maar  humus  slaat  vier  keer  zoveel  

koolstof  op  als  bovengrondse  vegetatie  en  

meer  dan  twee  keer  zoveel  als  de  atmosfeer,  

waardoor  het  volgens  het  Duitse  federale  

ministerie  van  Voedsel  en  Landbouw  de  

grootste  terrestrische  opslagplaats  van  

organische  koolstof  is.  in  2018.  Door  middel  

van  bodembescherming  en  conserverende  

grondbewerking  stimuleren  tuinders  de  

opbouw  van  blijvende  humus7 .  De  gronden  
in  volkstuinen  zijn  vaak  diepe  humusrijke  

gronden,  zogenaamde  hortisols.  Dit  maakt  

ze,  met  meer  dan  14  kg/m²,  bijzonder  de  

moeite  waard  om  te  worden  beschermd  als  

koolstofopslagplaatsen  in  de  stad,  alleen  

overtroffen  door  bosgebieden8 .  Ook  de  
bomen  en  struiken  in  de  tuinen  dragen  als  

koolstofreservoirs  bij  aan  de  

klimaatbescherming.

Het  is  niet  ongebruikelijk  dat  volkstuinders  

hun  vakantie  in  de  tuin  doorbrengen  in  plaats  

van  naar  verre  vakantiebestemmingen  te  

vliegen.  Er  zijn  ook  mogelijkheden  om  te  

werken  zonder  synthetische  kunstmest  en  

pesticiden  en  veenachtige  tuingrond,  het  

testen  van  houtskool ,  het  hergebruiken  van  

natuurlijke  materialen  voor  het  aanplanten  

van  bedden,  het  vergroten  van  de  ruilhandel  

en  het  delen  van  tuingereedschap  en  het  

gebruik  van  elektriciteit  uit  hernieuwbare  energiebronnen.
bronnen.

Thomas  Wagner,  BDG

Naast  de  verkoelende  effecten  zijn  de  

onverharde  tuinen  waardevolle  

(tussen)waterreservoirs.  Steden  als  

Berlijn  lopen  tegen  hun  grenzen  aan  

met  hun  bestaande  rioleringssysteem,  

een  gecombineerd  rioleringssysteem  in  

de  binnenstad .  Bij  hevige  regenval  

ontstaan  er  overstromingen  en  komt  
ongezuiverd  water  terecht  in  rivieren  

en  meren.  De  waterbedrijven  en  de  

senaatsadministratie  riepen  op  tot  een  

heroverweging .  Sinds  enkele  jaren  

wordt  decentraal  regenwaterbeheer  

steeds  meer  gepromoot .  Ook  onze  

volkstuintjes  spelen  hier  een  belangrijke  

rol.  Daar  kan  water  wegsijpelen  en  in  

plaats  van  verloren  te  gaan  door  

afvloeiing,  is  het  in  warme  en  droge  

periodes  beschikbaar  voor  de  omringende  vegetatie  en  koelt  het  de  omgeving  af.

Samen  kunnen  we  veel  verhuizen  
Volkstuinen,  en  natuurlijk  ook  andere  

vormen  van  tuinen,  zoals  

buurttuinprojecten ,  lijken  op  het  eerste  

gezicht  een  privéhobby.  Maar  met  hun  

positieve  effect  op  gezondheid,  voeding ,  
beweging  en  sociale  interactie  zijn  ze  

veel  meer.  Hun  grote  maatschappelijk  

belang  tegen  de  achtergrond  van  

klimaatverandering  en  het  alarmerende  

uitsterven  van  soorten  wordt  vaak  pas  

op  het  tweede  gezicht  duidelijk.

Alleen  al  deze  cijfers  maken  duidelijk  

dat  we  veel  kunnen  bewegen.  Het  maakt  

een  verschil  dat  we  tuinieren  en  hoe  we  

tuinieren  –  voor  de  tuin  om  te  gedijen  

en  voor  de  buurt  en  het  milieu  waarin  
we  leven  en  zelfs  daarbuiten.  Onze  

tuinen  zijn  essentieel

klimaat  dat  tot  op  enkele  honderden  

meters  in  de  buurt  effect  kan  hebben6 .  

Dit  verbetert  de  luchtkwaliteit,  vooral  in  

grotendeels  afgesloten  stadscentra .  

Tuinen  zijn  een  belangrijk  onderdeel  van  

groene  corridors  met  parken,  

begraafplaatsen  en  andere  groene  

ruimten  die  luchtuitwisseling  van  de  

koelere  omliggende  gebieden  naar  de  
verwarmde  stadscentra  mogelijk  maken  

en  het  hitte-eilandeffect  tegengaan.  

Daarnaast  staan  er  duizenden  bomen,  

in  tuinen,  langs  bermen,  in  parken  etc.,  

die  op  warme  dagen  voor  welkome  
verkoeling  zorgen  in  de  schaduw  en  

tevens  leefgebied  zijn  voor  talloze  dier-  en  plantensoorten.
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De  tuinen  zijn  klein,  maar  er  zijn  er  veel!  In  heel  

Duitsland  tuinieren  meer  dan  900.000  volkstuiniers  

en  hun  families,  georganiseerd  in  bijna  13.500  

verenigingen,  onder  de  paraplu  van  de  Federatie  

van  Duitse  volkstuinders  en  bewerken  ze  44.000  

hectare  land.  Daarnaast  zijn  er  zo'n  200.000  andere  

volkstuinen  die  op  andere  manieren  zijn  

georganiseerd  en  bijna  900  gemeenschapstuinprojecten  

in  heel  Duitsland.

Grond  die  het  hele  jaar  door  bedekt  is,  houdt  

water  vast  en  helpt  bij  het  opbouwen  van  een  

stabiele  bodemstructuur.
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voor  levensvriendelijke  
gemeenschappen.  Tuinverenigingen ,  

tuininitiatieven  en  tuinders  hebben  een  
grote  verantwoordelijkheid  om  deze  

groene  oases  dicht  bij  de  natuur  te  
houden  en  zoveel  mogelijk  mensen  

op  verschillende  manieren  te  laten  
participeren.  Zo  kunnen  mensen  

ervaren  wat  een  klimaat-  en  milieubewust  leven  kan  zijn.

Het  behoud  en  de  aanleg  van  
nieuwe  tuinen  dicht  bij  huis  en  
verspreid  over  de  stad,  het  indammen  
van  de  oprukkende  afdekking  en  het  
aanleggen  van  groene  en  koude  
luchtcorridors  zijn  in  handen  van  
vele  instellingen  en  mensen  in  de  
politiek,  bestuur  of  stadsontwikkeling.  
Het  is  belangrijk  om  samen  te  
werken  aan  ecologisch  beheerde,  
structuurrijke  en  klimaatadaptieve  volkstuinen

en  andere  ecologisch  waardevolle  
tuinvormen  en  groene  ruimten  als  
integrerend  onderdeel  van  de  stad  (de

ontwikkeling)  en  zo  steden  en  
gemeenschappen  te  behouden  als  
leefbare  plaatsen.

1  https://www.ufz.de/index.php?  de=37937  
2  https://www.kleingarten-bund.de/de/bundesverband/positionspapiere/massnahmen-zur-oekologisc/  
3  https://www.kleingarten-bund.de/de/service/publikationen/broschueren/  4  https://kleingarten-bund.de/
de/service/publikationen/gruene-schriftenreihe/  5  https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/
stadtentwicklungsplanung/download/klima/step_klima_konkret.pdf  6  https://www .mdpi.com/2073-4433/11/5/500  7  
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/Bodenzustandserhebung.pdf?  
__blob=publicationFile&v=4  8  https://www.projekte.hu-berlin.de/de/natkos
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Klimaatverandering  en  

klimaatbescherming  

"Iedereen  die  actief  tuiniert,  of  het  nu  in  de  

eigen  tuin  of  op  het  balkon  is,  is  een  

klimaatbeschermer",  zegt  boekauteur  Verena  

Schubert  (zie  boekentip).  Bomen,  struiken  en  

vaste  planten  verwerken  koolstofdioxide  (CO2)  

en  produceren  zuurstof.  Enerzijds  helpt  elke  

plant  bij  de  afbraak  van  koolstofdioxide.  En  

aan  de  andere  kant  verminderen  groenten  en  

fruit  van  eigen  bodem  ook  het  transport  en  

daarmee  de  uitstoot  van  kooldioxide.  

Klimaatbescherming  en  recreatieplezier  in  de  

eigen  tuin  vormen  zo  –  in  de  ware  zin  van  het  

woord  –  een  vruchtbare  combinatie.

De  weg  naar  een  klimaatvriendelijke  tuin  begint  

bij  de  bodem,  waarvan  de  vruchtbaarheid  de

hangt  af  van  de  nutriëntenkringloop.  
Een  plant  geeft  de  voedingsstoffen  die  

hij  uit  de  grond  haalt  terug  voor  zijn  

groei  als  hij  sterft.  Het  oogsten  
onderbreekt  deze  cyclus  –  met  de  

oogst  worden  voedingsstoffen  aan  de  

bodem  onttrokken,  die  –  als  meststof  –  
moeten  worden  teruggegeven  om  

blijvend  te  kunnen  oogsten.  Maar  welke  

meststof  is  de  juiste?  "Synthetische  

kunstmeststoffen  en  pesticiden  

veroorzaken  CO2  -emissies  bij  de  
productie  en  kunnen  ook  milieutoxines  worden",  zegt  Verena  Schubert.  Ze  con

Zwitserland:  tuinieren  
in  transitie

Reto  Knutti  wordt  beschouwd  als  een  van  's  

werelds  toonaangevende  klimaatonderzoekers.

Als  hoogleraar  klimaatfysica  aan  de  ETH  

Zürich  is  hij  een  van  de  hoofdauteurs  van  het  

laatste  grote  rapport  van  het  

Intergouvernementeel  Panel  over  

klimaatverandering  van  de  VN  (IPCC).  

Onlangs  zei  hij  in  een  interview  dat  zonder  

onmiddellijke  actie  een  wereldwijde  gemiddelde  

temperatuurstijging  van  vijf  graden  –  in  

Zwitserland  waarschijnlijk  zelfs  zes  of  zeven  

graden  –  te  verwachten  is.  Klimaatverandering  

stelt  ons  allemaal  voor  nieuwe  uitdagingen,  

die  natuurlijk  niet  ophouden  bij  ons  tuinders.  

Bij  tuinieren  geldt:  “De  juiste  plant  op  de  juiste  

plek”  en  “tuinieren  in  de  kringloop  van  de  

natuur”.  Wie  trouw  blijft  aan  dit  principe,  zou  

eigenlijk  in  staat  moeten  zijn  om  een  goede  

oogst  te  behalen  of  te  genieten  van  zijn  

weelderige  bloemen  in  de  tuin.

Onze  tuinen  veranderen  –  hete  
zomers,  milde  winters,  zware  
regenval  en  lange  droge  periodes:  
dit  alles  stelt  tuinders  voor  nieuwe  
uitdagingen.  Het  is  tijd  om  je  eigen  
tuin  klimaatbestendig  te  maken !

KLIMAATVERANDERING

Koppelteken  77  |  2022  15

Klimaatvriendelijk  tuinieren

Christina  Bosiger

toekomst.  We  zullen  echter  rekening  

moeten  houden  met  enkele  tuinfeiten  

die  klimaatverandering  met  zich  

meebrengt.  Deze  omvatten  langere  

droge  periodes  en  hevige  regenval,  

evenals  een  langer  groeiseizoen  en  mildere  winters.

Klimaatbescherming  begint  in  de  tuin
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vertrouwt  consequent  op  natuurlijke  

meststoffen  en  plantenverrijking:  “Een  

goede  aanvoer  helpt  planten,  dieren  en  

mensen  om  robuust  te  zijn  en  een  goede  afweer  te  hebben.”

De  pijlers  van  de  
klimaattuin  –  tips  van  
Verena  Schubert

Uitgeverij  Servus,  ISBN-nummer  

978-3-7104-0311-8

Diversiteit  in  plaats  van  
monocultuur  Veel  

verschillende  plantensoorten,  kleurrijk  

gemengd,  zorgen  ervoor  dat  de  bodem  niet  

eenzijdig  uitgeput  raakt  en  in  principe  minder  

voeding  nodig  heeft.  Bepaalde  planten  zijn  

goede  buren  en  kunnen  elkaar  versterken  en  

beschermen .“Dit  speelt  vooral  in  de  moestuin  

een  rol”,  zegt  Verena  Schubert . .  Bonenkruid  

beschermt  tegen  bladluizen  en  Oost-Indische  

kers  trekken  op  hun  beurt  koolwittevliegrupsen,  

bladluizen  en  ander  ongedierte  aan.  Ook  

koolplanten  en  selderij  helpen  elkaar  op  deze  

manier.

“Met  effectieve  en  eenvoudige  maatregelen  

kunnen  we  onze  groene  oase  geschikt  maken  

en  tegelijkertijd  het  klimaat  positief  beïnvloeden”,  

is  Verena  Schubert  overtuigd.  Probeer  het?!

•  Minder  is  meer:  toestaan  en

Selderieroest  en  de  rupsen  van  de  

koolwitjevlinder  behoren  dan  tot  het  verleden.  

Sla  daarentegen  houdt  de  aantasting  van  

gemalen  vlooien  op  radijs  op  afstand.

•  Als  je  tuiniert  met  het  oog  op  

klimaatbescherming,  doe  je  dat  met  

de  natuur  in  en  niet  ertegen.

Preventieve  plantenverrijking  met  extracten  

van  heermoes  en  smeerwortel  en  brandnetel  

zijn  bijvoorbeeld  de  beste  gewasbescherming!  

Ze  verhogen  de  weerstand  van  fruit-,  groente-  

en  sierplanten,  verdrijven  met  hun  geur  

ongedierte  en  helpen  de  zaden  goed  te  

groeien.  Een  paar,  zoals  boerenwormkruid  en  

knoflook,  kunnen  ook  schimmelziekten  

bestrijden.  Regelmatig  gebruik  zorgt  volgens  

Verena  Schubert  voor  een  sterke,  robuuste  en  

vitale  flora  die  beter  bestand  is  tegen  vorst,  

hitte  en  droogte.  Daarnaast  verrijken  deze  

bouillons  het  bodemleven ,  waardoor  

voedingsstoffen  beschikbaar  komen  voor  de  

planten,  en  bevatten  ze  zelf  ook  stikstof,  

fosfor,  kalium  en  mineralen.  “De  beste  en  

goedkoopste  meststof  is  je  eigen  compost!”  

weet  de  kenner:  “Al  het  tuinafval  wordt  in  de  

compost  gerecycled  en  omgezet  in  waardevolle  

humus.”  Overigens :  compost  is  de  ideale  

vervanger  van  turf,  dat  helaas  nog  steeds  in  

grote  hoeveelheden  wordt  gebruikt.  Maar  door  

turfwinning  in  de  veengebieden,  waarin  grote  

hoeveelheden  kooldioxide  zijn  opgeslagen,  

komt  niet  alleen  de  koolstof  vrij  die  sinds  

mensenheugenis  is  opgeslagen  in  de  vorm  

van  CO2,  waardoor  de

wachten  zijn  tuindeugden  die  een  

natuurlijke  tuin  in  de  eerste  plaats  

mogelijk  maken.

•  Tuinieren  zonder  gebruik  van  

bestrijdingsmiddelen,  synthetische  

chemische  meststoffen  en  veen.

klimaatverandering,  maar  zorgt  er  ook  voor  

dat  de  wezens  die  daar  leven  voor  altijd  hun  

leefgebied  verliezen.  Compost  in  plaats  van  

turf  is  dan  ook  het  klimaatvriendelijke  motto!

Tuinieren  in  transitie  In  

haar  nieuwe  boek  “Gärtnern  im  Wan  

del” (Tuinieren  in  transitie)  laat  Ver  ena  

Schubert  zien  hoe  je  een  tuin  

klimaatbestendig  maakt.  Enerzijds  laat  ze  

veelbelovende  methoden  zien,  hoe  je  

efficiënt  kunt  irrigeren  en  welke  strategieën  

helpen  om  de  bodem  gezond  te  houden.  

Ook  introduceert  ze  planten  die  gedijen  in  

het  veranderende  klimaat.

•  Ga  voor  preventieve  

plantversterking,  de  juiste  plant  op  de  

juiste  plek,  plantdiversiteit  en  

compostmanagement.

KLIMAATVERANDERING
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Zweden:  Biodiversiteit  
stimuleren  in  Zweedse  volkstuinen

Verantwoordelijk  voor  het  
milieucertificeringsprogramma  Koloniträdgårdsförbundet  Zweden

Enkele  hoogtepunten  waren  "  Tuinwants  

van  het  jaar",  een  manier  om  over  te  praten

Wanneer  een  volkstuinenorganisatie  
de  Milieucertificering  heeft  bereikt ,  
informeren  wij  de  landeigenaren ,  

voornamelijk  de  gemeenten  en  
steden,  over  dit  langdurige  werk  en  
om  de  autoriteiten  te  laten  erkennen  
voor  het  geweldige  werk  dat  is  
verricht.  Dit  is  een  belangrijke  
maatregel  om  de  betrekkingen  te  versterken  en  de  "raison  d'être"

KLIMAATVERANDERING
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Ingrid  Rogblad

De  Zweedse  volkstuinbouwmaatschappij,  

Koloniträdgårdsförbundet,  werkt  al  20  jaar  

met  het  milieucertificeringsprogramma .  

De  afgelopen  twee  jaar  hebben  we  nog  

sterker  de  nadruk  gelegd  op  maatregelen  

ter  bevordering  van  de  biodiversiteit,  nu  

een  van  de  belangrijkste  criteria  voor  deze  
certificering.

De  volkstuintjes  zijn  belangrijk  voor  het  

bevorderen  van  de  biodiversiteit,  met  tal  

van  kleine  tuintjes  met  een  grote  

verscheidenheid  aan  planten  en  

leefgebieden  zijn  ze  uitstekend  voor  de  biodiversiteit.

Talrijke  ideeën  en  hacks,  evenals  

belangrijke  wetenschappelijke  
achtergronden  worden  aan  onze  leden  

meegedeeld.  Er  is  materiaal  voor  studies  geproduceerd

en  in  samenwerking  met  Studiefräm  

jandet,  (organisatie  voor  

volwassenenonderwijs)  worden  de  studies  begeleid.

Tijdens  de  pandemiejaren  hebben  we  de  

mogelijkheid  van  samenkomen  op  afstand  

onderzocht .  We  hebben  ongeveer  40  
gratis  webinars  georganiseerd  en  

uitgezonden  over  verschillende  

onderwerpen  over  tuinieren  en  cultiveren,  

maar  ook  over  vijvers,  egels,  vleermuizen,  

vogels,  tuinieren,  aarde  en  tal  van  andere  

onderwerpen.  We  bereikten  tot  2500  

deelnemers  aan  sommige  webinars  en  

alles  bij  elkaar  hebben  we  ongeveer  10  

000  personen  bereikt.  Het  werd  zeer  

gewaardeerd  door  onze  leden  en  zorgde  

voor  meer  eenheid  in  ons  lange  en  smalle  land.

voor  volkstuintjes  in  de  huidige  

concurrentiesituatie  van  grondgebruik  in  
de  steden.

De  afgelopen  twee  jaar  hebben  we  deel  

uitgemaakt  van  het  project  Rikare  Trädgård  

(Rijkere  Tuin).  Het  doel  van  dit  project  is  

om  kennis  over  biodiversiteit  te  verspreiden.  

De  "kennishub",  rika  retradgard.se,  is  een  

toegankelijke  en  pedagogische  site  voor  

alles  wat  een  tuinbezitter  moet  weten  voor  

het  creëren  en  bevorderen  van  biodiversiteit.  

Het  bestaat  uit  gidsen  voor  bijvoorbeeld  

het  aanleggen  van  een  weiland,  een  vijver  

of  een  vogelvriendelijke  tuin ,  bijvoorbeeld  

gids  voor  wilde  bijen,  een  vijver  aanleggen,  

gids  voor  bijenhotels  en  vogelvoeding.  En  

soms  "Doing  less  is  more"  als  het  om  deze  
kwesties  gaat.
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insecten  en  geef  aandacht  aan  
soorten  die  op  de  een  of  andere  
manier  bijdragen  aan  de  tuin.  In  2021  
“Groene  rozenkever”  en  in  2022  
“Migrant  Zweefvlieg  ”.  Er  is  ook  een  
jaarlijks  thema  met  gidsen  en  
artikelen.  In  2021:  “Vijvers  in  de  tuin”  
en  in  2022  “Verzamel  zaden  van  
wilde  planten  en  kweek  ze  in  je  tuin”  
in  samenwerking  met  de  Zweedse  Botanische  Vereniging.

Dit  voorjaar  publiceerden  we  een  set  van  

14  verschillende  wegwijzers  met  thema's  

over  biodiversiteit  om  in  hun  tuinen  te  

laten  zien,  wanneer  bezoekers  of  buren  

vraagtekens  zouden  kunnen  zetten  bij  

bepaalde  arrangementen  die  niet  

overeenkomen  met  de  traditionele  

opvattingen  over  wat  een  nette  tuin  is.  De  

wegwijzers  werken  ook  als  “Conversation  

pieces”  voor  discussie  en  kennisuitwisseling  over  biodiversiteit.

Nu,  met  de  snelle  klimaatverandering  die  

we  ervaren,  met  regelmatig  hittegolven,  

wordt  de  behoefte  aan  groene  ruimtes  in  

de  steden  een  urgent  probleem.  Onze  

volkstuinen  bieden  tal  van  

ecosysteemdiensten,  zoals  lokale  

klimaatverandering,  bestuiving ,  maar  zijn  

ook  locaties  voor  sociale  duurzaamheid.  

Kortom,  een  belangrijk  groenkenmerk  van  

stadslandschappen .
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elk  seizoen.

Sophia  bouwde  op  haar  volkstuintje  een  kas  van  hergebruikte  materialen.

We  werken  samen  met  nationale  

groen-  en  tuinorganisaties  om  

informatie  en  inzicht  te  geven  aan  

gemeenschappen  door  middel  van  

vergaderingen,  papers  en  webinars.  Op  

bijgevoegde  foto  is  het  manifest  weergegeven  

dat  we  in  2021  gezamenlijk  onder  de  aandacht  

hebben  gebracht  bij  alle  Nederlandse  

gemeenteraadsleden  en  bestuurders .

Het  is  nu  algemeen  aanvaard  dat  de  

opwarming  van  de  aarde  het  gevolg  is  van  

menselijke  activiteiten.  Het  nieuws  voor  de  

toekomst  is  dat  wij  mensen  het  ook  ten  goede  

kunnen  veranderen.

Overheid  en  bestuur  Gemeenten  in  

Nederland  zijn  verantwoordelijk  voor  het  

merendeel  van  de  volkstuinen  en  collectieve  

stadstuinen.  Het  beleid  op  het  gebied  van  

bomen,  groen,  water  en  stedelijke  natuur  krijgt  

hopelijk  meer  prioriteit.  Onze  organisatie  zet  

gemeenten  onder  druk  om  hier  ook  

daadwerkelijk  gevolg  aan  te  geven.  

Samenwerking  tussen  volkstuinbouwverenigingen  

en  de  gemeente  is  essentieel  voor  

klimaatdoelstellingen.

Droge  zomers,  hittegolven,  milde  winters  en  

hevige  buien.  Het  zal  in  de  toekomst  steeds  

vaker  gebeuren.  Wat  betekent  dit  voor  onze  

volkstuinen  en  hoe  kunnen  we  op  deze  

veranderingen  inspelen?

Boodschap  nummer  één  is:  Zorg  goed  voor  

onze  planeet,  we  hebben  er  maar  één.

In  al  onze  AVVN-uitingen  maken  we  duidelijk  

dat  we  er  zelf  wat  aan  kunnen  doen.

Ans  Hobbelink

Nederland:  Tips  om  de  
klimaatverandering  bij  te  
houden  in  onze  volkstuinen

Op  onze  conferenties  nodigen  we  spreken  uit
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Ans  Hobbelink Ans  Hobbelink

Bestuurslid  AVVN  samen  natuurlijk  tuinieren

En  last  but  not  least,  ons  Landelijk  

Keurmerk  Natuurlijk  Tuinieren  geeft  de  

vele  deelnemende  tuinverenigingen  

een  scala  aan  mogelijkheden  om  met  

klimaatverandering  om  te  gaan.

ers  die  ons  helpen  met  

bezienswaardigheden  en  

expertise.  In  ons  blad  De  
Tuinlief  hebber  hebben  we  

artikelen  met  deskundige  
informatie  voor  onze  volkstuinders

Wat  doet  AVVN  samen  
natuurlijk  tuinieren?
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Bodem  Zorg  voor  humusrijke  grond  en  

bodembedekkers  die  vocht  vasthouden  

door  mulchen  en  composteren.  Maak  

stapstenen  met  ruimte  voor  planten  in  

plaats  van  een  doorlopend  groot  stenen  terras.

en  struiken  in  de  tuin  werkt  verkoelend.  

Verwelkom  mensen  uit  de  buurt  om  in  

uw  tuinpark  te  wandelen.  Nog  een  reden  

om  te  pleiten  voor  meer  buurttuinen  in  

de  stad.  Bescherm  jezelf  tegen  de  

zonnestralen.  Controleer  op  tekenbeten.

Planten  

In  delen  van  de  tuin  die  snel  verdrogen  

of  nat  zijn,  plant  u  struiken  en  planten  

die  daar  tegen  kunnen .  Bij  voorkeur  

inheems  met  een  mix  van  vaste  planten.  

De  grenzen  van  inheemse  planten  

verschuiven  met  klimaatverandering,  

dus  het  assortiment  zal  in  de  loop  der  

jaren  veranderen.  Ken  de  grondsoort,  

het  zoutgehalte,  de  zuurgraad  en  het  

kalkgehalte  om  goed  gedijende  aanplant  te  kunnen  kiezen.

Voor  besturen  van  volkstuinen  is  het  

soms  lastig  laveren  tussen  de  gewenste  
klimaatmaatregelen  voor  de  

tuinbouwvereniging  en  het  beleid  van  

een  gemeente.  Een  meerjarenbeleidsplan  

voor  volkstuinbouwvereniging  pro

Ans  Hobbelink

Ans  Hobbelink

Gezondheid  Opwarming  leidt  tot  

hittestress,  vooral  in  de  steden.  Schaduw  van  bomen

Hieronder  vindt  u  een  samenvatting  van  de  

tips  die  wij  aan  onze  hoveniers  geven.
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vides  ondersteuning.  Kennisoverdracht  en  uitwisseling  

met  collega-besturen  zijn  mooie  tools  om  snel  te  

leren  wat  er  nodig  is.  Uiteraard  is  kennisoverdracht  

naar  de  volkstuinders  en  de  mensen  in  de  buurt  

nuttig  en  noodzakelijk.

Gebruik  veel  soorten  struiken  en  heesters  bij  elkaar  

om  een  haag  te  maken.

Deze  overkapping  wordt  gebruikt  om  regenwater  

op  te  vangen.

Water  

Creëer  buffers  om  regenwater  vast  te  houden.  

Wissel  af  tussen  hoog  en  laag  in  uw  tuinontwerp  om  

waterafvoer  en  uitspoeling  van  voedingsstoffen  te  

voorkomen.  Graaf  wadi's  en  poelen  om  permanente  

wetlands  met  wateropslag  te  creëren.

Materialen  

Gooi  snoeihout  niet  weg,  maar  maak  houtwallen  of  

houtsnippers.  Gebruik  organische  of  ecologische  

meststoffen,  wasmiddelen,  omheiningen,  verf  enz.  

Gebruik  natuurlijke  bouwmaterialen.  Maak  van  

stukken  straatsteen  en  baksteen  muren  en  paden.  

Recycle  zoveel  mogelijk  “dingen”,  ook  voor  het  

maken  van  een  kas,  schuur  of  tuinhuis.

Tips  voor  volkstuinders  Uiteraard  zijn  er  

meerdere  factoren  van  belang  bij  wat  we  kortweg  de  

klimaatcrisis  noemen.  Het  is  duidelijk  dat  wij  als  

tuinders,  hoewel  we  een  stortbui  niet  kunnen  

voorkomen,  slimmer  kunnen  omgaan  met  allerlei  

soorten  hulpbronnen.

Hergebruik  van  natuurlijke  materialen.

Biodiversiteit  

Omarm  de  principes  van  permacultuur  en  

polycultuur.  Tuin  zonder  bestrijdingsmiddelen  om  

variatie  in  insectenleven  en  gezonde  planten  te  

behouden.  Een  rijke  biodiversiteit  kan  beter  omgaan  

met  verandering.  Zoveel  mogelijk  inheemse  aanplant  

helpt.  Maai  uw  gazon  in  juni,  plant  er  voorjaarsbollen  

en  andere  mooie  bloemen  in.  Dit  alles  is  goed  voor  

het  bodemleven,  dieren  en  insecten.

Elk  dak  of  schuur  kan  worden  gebruikt.  Gebruik  

spaarzaam  leidingwater  en  gebruik  regenwater  of  

zuiver  slootwater  voor  het  bewateren  van  uw  planten.  

Overdag  geen  water  geven.

Vang  zoveel  mogelijk  regenwater  
op  in  tanks,  vaten,  vijvers,  emmers.
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Begin  bloei  Zwarte  vlierbes  in  Oostenrijk

Zodra  de  klimaathaag  is  gegroeid  
en  gaat  bloeien,  kan  deze  worden  
gebruikt  als  levende  klimaatmeter.  
De  10  soorten  van  de  klimaathaag  
functioneren  als  uiterst  gevoelige  
meetinstrumenten  van  de  atmosfeer  
dicht  bij  de  grond  en  laten  met  hun  
bloeitijd  of  vruchtrijping  jaar  na  jaar  
precies  zien  hoe  de  klimaatverandering  
onze  voordeur  beïnvloedt  en  
wanneer  de  10  natuurlijke  seizoenen  
komen  in  het  land.  Het  natuurlijke  
jaar  heeft  10  in  plaats  van  4  
seizoenen,  die  niet  worden  ingeluid  

door  een  vaste  datum,  maar  door  
natuurlijke  fenomenen  zoals  
bladuitloop,  bloei  of  vruchtrijping.  
Deze  natuurlijke  ontwikkeling  is  
vooral  afhankelijk  van  temperatuur,  
zonneschijnduur  en  neerslag  en  
kan  nauwkeurig  worden  waargenomen  op  de  10  planten

De  jaren  worden  langer  De  
gemiddelde  jaartemperatuur  in  het  
Alpengebied  is  de  afgelopen  100  jaar  
met  ongeveer  1,8  °C  gestegen,  twee  
keer  zo  snel  als  het  wereldgemiddelde.  
Dit  heeft  niet  alleen  effect  op  ons  
mensen,  maar  ook  op  onze  planten  en  dieren.

jaar

Oostenrijk:  
klimaatverandering  gaat  door  de  heg

Lente  bijvoorbeeld  met  de  eerste  blosjes

gemiddeld  begin  van  de  bloei langdurige  trend

ingangsdatum

Wanninger
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van  de  klimaathaag.  Waarnemingen  

over  meerdere  jaren  maken  het  

gemakkelijk  om  te  zien  hoe  verschillend  
de  individuele  jaren  zijn  en  hoe  het  weer  

en  het  klimaat  veranderen.  In  dit  korte  

artikel  lees  je  precies  hoe  dit  werkt  en  

waarom  de  klimaathaag  een  echte  

multitool  is  voor  in  de  tuin.

blackcap  in  een  vlierbessenstruik

Als  je  wilt  weten  hoe  het  klimaat  rondom  

je  eigen  tuin  verandert,  kun  je  ofwel  

dure  temperatuur-  en  

klimaatmeetapparatuur  kopen,  

metastudies  en  expertrapporten  lezen,  

ofwel  een  ingenieuze  klimaathaag  

planten  met  10  inheemse  houtsoorten.

bloesem  op  de  Cornelian  kers

(Gegevensbron:  observatiegegevens  van  ZAMG)

Klaus  Wanninger
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begin  van  de  vroege  zomer.  Of  en  
hoe  deze  trend  zich  verder  zal  

ontwikkelen,  valt  het  best  te  begrijpen  
met  eigen  waarnemingen  van  de  

Holler  of  the  Climate  Hedge.

De  10  soorten  van  de  
klimaathaag  De  
klimaathaag  bestaat  uit  10  inheemse  

houtachtige  soorten,  die  allemaal  
gegarandeerd  regionaal  of  origineel  

zijn  en  waarvan  de  ouders  als  wilde  

heesters  thuishoren  in  de  regio's  van  

Oost-Oostenrijk.  De  regionale  herkomst  
van  de  planten  is  belangrijk  om  een  

regionaal  typische  natuurlijke  
ontwikkeling  te  verkrijgen  voor  de  eigen  klimaatwaarnemingen.

Paarse  wilg

Sal-wilg

soms  of  het  begin  van  bladscheuten,  komt  

ongeveer  7  tot  10  dagen  eerder  dan  30  

jaar  geleden.  Ook  de  start  van  de  

herfstkleuring  van  het  blad  is  in  sommige  

regio's  enkele  dagen  vertraagd .  Al  met  al  

heeft  dit  geleid  tot  een  verlenging  van  het  

groeiseizoen  met  maar  liefst  twee  weken.

Bloesems  van  de  zwarte  vlier

Bloeiende  zwarte  hoorn

Hond  roos

In  onderstaand  overzicht  is  te  zien  welke  

indicatorfunctie  de  individuele  planten  
hebben  voor  de  komst  van  welke  natuur

De  bloei  van  de  hazelaarstruik  kan  van  

jaar  tot  jaar  met  meer  dan  een  maand  

worden  uitgesteld ,  maar  dan  weer  vroege  bloei

seizoen.

Rode  kornoelje

Het  fenomenale  ritme  

van  de  natuur  In  
tegenstelling  tot  de  gebruikelijke  

datumkalender ,  varieert  de  “kalender  die  

de  natuur  schrijft”  van  jaar  tot  jaar  en  van  

regio  tot  regio.  Maar  het  natuurlijke  jaar  is  

allesbehalve  chaotisch!  De  afzonderlijke  

fasen  van  de  natuurlijke  ontwikkeling  

volgen  elkaar  met  een  constante  regelmaat  op.

Fenologie  –  de  kennis  van  de  

verschijnselen  Fenologie  houdt  zich  

bezig  met  de  zich  ontwikkelende  mentale  

verschijnselen  van  planten  en  dieren  die  

jaar  na  jaar  terugkeren,  afhankelijk  van  het  

weer.  Met  name  planten  fungeren  als  

complexe  meetinstrumenten  voor  een  
groot  aantal  omgevingsfactoren  zoals  

temperatuur,  watervoorziening,  

omstandigheden  van  vorig  jaar  en  nog  

veel  meer.  Het  mooie  is:  hoe  ingewikkeld  

de  processen  in  en  rond  de  fabriek  van  de  

“chemiefabriek”  ook  zijn,  het  resultaat  is  

voor  elk  kind  wonderbaarlijk  eenvoudig  te  

zien:  hij  bloeit  al  of  hij  bloeit  nog  niet!  Het  

volstaat  om  de  soorten  houtachtige  planten  

in  de  klimaathaag  in  de  loop  van  het  jaar  

te  observeren  en  de  waarnemingen  te  

vergelijken  met  andere  gebieden.  Dan  

vormen  zich  bijna  vanzelf  steeds  meer  
stabiele  beelden  van  onderlinge  relaties  in  

de  natuur .  Hoe  dit  eruit  kan  zien,  is  

bijvoorbeeld  te  zien  bij  de  zwarte  vlier  in  
de  volgende  afbeelding,  die  is  gebaseerd  

op  waarnemingsgegevens  die  voor  

Oostenrijk  zijn  gemiddeld  uit  het  

Phenological  Network  van  de  ZAMG.  In  

de  grafiek  is  goed  te  zien  hoe  verschillend  

de  afzonderlijke  jaren  zijn  wat  betreft  het  

bloeitijdstip  en  hoe  de  ontwikkeling  van  de  

bloei  eruitziet.  Het  is  indrukwekkend  

duidelijk  dat  vlierbloesem  de  neiging  heeft  

om  steeds  vroeger  te  bloeien.  Sinds  de  

jaren  vijftig  bloeit  zwarte  vlier  tot  drie  

weken  eerder,  wat  wijst  op  de  be

planten  zijn  ook  later.  Als  je  bijvoorbeeld  

let  op  het  begin  van  de  bloei  van  bepaalde  

plantensoorten,  kun  je  het  voorjaar  opdelen  

in  een  vroeg  voorjaar,  een  eerste  voorjaar  

en  een  vol  voorjaar.  Dit  sluit  veel  meer  aan  

bij  het  ritme  van  de  natuur.  Zomer  en  

herfst  hebben  natuurlijk  ook  hun  fijne  

onderverdelingen  en  voilà :  10  seizoenen!  

De  natuurkalender  kan  geschreven  worden  
met  behulp  van  planten,  vogels  of  vlinders.  

In  feite  hebben  bijna  alle  natuurlijke  

fenomenen  een  kalendercomponent  in  

zich  en  vertellen  ze  ons  over  de  komst  van  
de  natuurlijke  seizoenen.  Dit  is  ook  de  

oorsprong  van  de  naam  van  de  
bijbehorende  onderzoeksdiscipline:  

fenologie.
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Vroege  zomer  

De  uitbundige  bloemen  van  zwarte  vlier  

(Sambucus  nigra),  hondsroos  (Rosa  

canina)  en  rode  kornoelje  (Cornus  

sanguinea)  kondigen  de  vroege  zomer  

aan.  De  plantengroei  is  in  volle  gang,  

de  laatste  achterblijvers  in  de  bladscheut  

draaien  nu  op  volle  toeren.

Eerste  lente  

Met  het  begin  van  de  sleedoornbloesem  

(Prunus  spinosa)  komt  alles  wat  we  

associëren  met  de  lente:  de  eerste  

warme  dagen,  anemonen  en  

insectenvlucht,  overal  het  begin  van  bladgroei.

Volle  lente  
Terwijl  de  appelbloesem  in  de  

boomgaard  is  begonnen,  laat  de  

paarse  wilg  (Sa  lix  purpurea)  zijn  
eerste  rijpe  vruchten  zien  in  de  

klimaathaag.  De  wollige  sneeuwbal  
(Viburnum  lantana)  toont  zijn  weelderige  bloemschermen  en  ook

de  pioenhoed  (Euonymus  europaea)  
en  de  luiaardboom  (Frangula  alnus)  
openen  hun  bloemen  en  trekken  
bestuivers  aan.

KLIMAATVERANDERING
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Vroege  herfst  

Nu  beginnen  de  vruchten  de  een  na  de  ander  

te  verschijnen.  Vlier,  rode  kornoelje,  dirndl,  

hondsroos  en  sleedoorn  markeren  het  

kleurenspectrum.  En  soms  staat  de  haag  zelfs  

nog  in  bloei .  Dit  fenomeen  van  sporadische  

nabloei  laat  zich  af  en  toe  zien  door  vlier,  rode  

kornoelje  en  sleedoorn .

Multitool  Klimaathaag  Met  de  

klimaathaag  wortelt  u  een  echte  multitool  in  

de  tuin,  vergelijkbaar  met  een  Zwitsers  mes.  

Naast  de  hoofdfunctie  als  levend  

meetinstrument  voor  klimaatverandering  in  je  

eigen  tuin,  heeft  de  haag  nog  verschillende  

andere  functies  in  petto.  Het  zorgt  voor  rijk  

nectar-  en  stuifmeelvoer  voor  onze  bestuivende  

insecten  en  zorgt  voor  meer  bestuivingssucces  

en  dus  opbrengst  aan  groenten  en  fruit,  biedt  

heerlijk  smakelijke

Volle  herfst  

Nu  laat  onze  haag  zien  welke  andere  kleuren  

achter  de  uniforme  groentinten  van  het  blad  

liggen!  Afhankelijk  van  het  weer  schittert  de  

haag  kleurrijk  in  de  kleuren  groen,  geel,  rood  

en  bruin.  De  bladeren  van  de  pauw  maar  

tervlieg  worden  felrood.

Vroege  lente  

Het  natuurlijke  jaar  begint  met  het  bloeien  

van  de  wilg  (Salix  caprea)  en  de  intens  gele  

bloesem  van  de  Dirndlstruik  (Cornus  mas).  

Belangrijk  eerste  voer  voor  de  vroege  vogels  

onder  de  bijen.

Nazomer  De  

zwarte  vlier  laat  zien  dat  de  herfst  niet  de  

hoorn  des  overvloeds  van  de  natuur  is.  Het  

rijpende  fruit  kondigt  de  late  zomer  aan.  De  

wollige  sneeuwbal  doet  ook  mee  en  verandert  

zijn  vruchtdragende  stekels  van  roze  naar  diepzwart.

Laat  in  de  

herfst  De  struiken  van  de  klimaathaag  

verliezen  stilaan  hun  blad,  alleen  de  rode  

kornoelje  verdraagt  de  bladval  nog  een  beetje.  

De  dirndl  heeft  opvallende  ronde  bloemknoppen.

Wollige  sneeuwbal

Luiaard  boom

Wollige  sneeuwbal

Slee

Rozenbottels

Kornalijn  kers

Midzomer  

Midzomer  is  er  weinig  nieuws  te  zien  in  de  

klimaathaag.  De  zwarte  els  laat  nog  enkele  

van  zijn  onopvallende  bloemen  zien,  terwijl  

de  andere  struiken  vrucht  dragen.  Anders  is  

het  “business  as  usual”.

Winter  

De  klimaathaag  lijkt  stil  te  zijn .  Maar  er  

gebeurt  veel  op  de  achtergrond!  De  vruchten  

van  hondsroos  en  sleedoorn  voorzien  de  

vogels  van  welkom  wintervoer  en  de  

haagplanten  zelf  staan  stand-by  zodat  ze  in  

het  komende  vroege  voorjaar  elk  moment  

weer  kunnen  beginnen .
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dirndl,  vlier  of  sleedoorn  en  tovert  

magische  herfstkleuren  in  de  tuin  met  
rode  kornoelje  of  kardinaalstruik .  Tot  
slot  biedt  de  haag  een  klein  maar  
heel  bijzonder  “werktuig”  in  de  vorm  
van  de  elzenboom.  De  bladverliezende  

boom  is  een  van  de  slechts  twee  
inheemse  houtachtige  soorten  die  
voedsel  levert  aan  de  rupsen  van  de  citroenboter
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Brandende  struikZwarte  elzenbloesem

vlieg.  En  de  eerste  waarneming  van  een  

citroenvlinder  is  een  topindicator  voor  het  begin  

van  de  vroege  lente,  wat  ons  terugbrengt  naar  

klimaatobservatie.  Met  de  klimaathaag  wordt  

de  eigen  tuin  een  onderzoeksstation  voor  

klimaat-  en  natuurontwikkeling  en  wordt  iedere  

tuinbezitter  een  echte  fenoloog.
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Finland:  Volkstuinders  gaan  
klimaatverandering  tegen

Lid  van  de  Raad  van  Bestuur  van  de  Finse  Volkstuinfederatie  
en  lid  van  de  werkgroep  voor  duurzame  ontwikkeling

Volkstuinders  worstelen  tussen  
wetenschap  en  oude  overtuigingen  en  gewoonten.

Volkstuiniers  passen  zich  aan  

aan  klimaatverandering  

Volkstuinders  bewerken  een  klein  stukje  

grond;  hun  impact  is  echter  groter  dan  

de  grootte  van  hun  percelen.

gericht  op  milieuvraagstukken.

Volkstuinen  zijn  typisch  oud  en  daarom  

bijzonder  waardevol.

Volkstuinders  in  Marjaniemi  willen  bouwen  

aan  een  goede  en  duurzame  toekomst.  Ze  

waarderen  ecologische  landbouw  en  lokaal  

voedsel.  Ze  willen  leren  hoe  ze  pesticiden,  

giftige  chemicaliën  en  plastic  in  hun  tuin  

kunnen  vermijden.  Een  tuinman  zegt:  “Mijn  

droom  is  dat  ecologisch  tuinieren  op  de  

eerste  plaats  komt.  Het  gebruik  van  giftige  

chemicaliën  om  onkruid  te  verwijderen  is  
niet  duurzaam.”

Velen  van  hen  gaven  aan  behoefte  te  

hebben  aan  betrouwbare  informatie  en  

training  over  ecologisch  tuinieren.

Marjaniemi  Volkstuin  in  Hel  sinki  werd  kort  
na  de  oorlog  in  1946  opgericht.  Vanwege  

voedseltekort  en  grote  vraag  naar  

volkstuintjes ,  heeft  de  stad  Helsinki  

versneld  besloten  om  een  nieuwe  volkstuin  
aan  te  leggen  in  Oost-Helsinki.

De  vragenlijst  is  verstuurd  naar  de  tuinders  

van  onze  320  percelen.

Volkstuinen  spelen  een  rol  bij  de  

vastlegging  van  koolstof.  Verschillende  

bloeiende  planten  zijn  gunstig  voor  zowel  

insecten  als  vogels  die  deze  insecten  eten.  

Ook  bevorderen  volkstuinders  de  circulatie  
van  biomateriaal.  Het  zit  in  hun

Meer  dan  130  mensen  namen  deel  aan  het  

onderzoek  en  deelden  hun  mening  en  
ideeën  voor  de  toekomst.

Volkstuinen  zijn  ook  buitengewoon  

waardevol,  omdat  hun  vaste  planten  

fotosynthetiseren  tijdens  de  volledige  

groeiperiode  van  de  band,  van  het  vroege  

voorjaar  tot  het  late  najaar.  Door  de  

vegetatie  te  vergroten ,  kunnen  volkstuinen  

bijdragen  aan  het  verminderen  van  de  

negatieve  gevolgen  van  hevige  regenval  

en  overstromingen,  evenals  de  erosie  van  

land.  Grote  bomen,  zoals  oude  appelbomen,  

helpen  bij  warm  weer  om  de  temperatuur  

gelijkmatig  te  houden.  Volkstuinen  hebben  

ook  een  grote  impact  op  het  beheersen  
van  afstromend  water  in  de  gebouwde  omgeving.

Dit  jaar  vroegen  we  de  tuinders  van  de  75-

jarige  Marjaniemi  Volkstuin  waar  ze  van  

dromen .  Een  deel  van  ons  onderzoek  is  

afgeschaft

Deze  oude  tuinen  hebben  een  rijke  en  

diverse  vegetatie  ontwikkeld  en  dragen  zo  

in  hoge  mate  bij  aan  de  diversiteit  van  de  

natuur  in  de  stad.

KLIMAATVERANDERING
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Margit  Suurnakki

DNA.  Het  composteren  van  tuinafval  is  

een  natuurlijk  onderdeel  van  volkstuinieren.
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Volkstuinders  leven  een  lang  leven  door  

hun  percelen  te  cultiveren,  rekening  

houdend  met  de  toekomstige  generaties.  

Ze  willen  het  beste  uit  de  geschiedenis  

behouden  en  bouwen  aan  een  goede  duurzame  toekomst.

Volkstuinen  kunnen  ook  dienen  als  

rolmodel  en  proeflab  voor  ecologisch  

bouwen.  Volkstuiniers  in  Marjaniemi  

hebben  kleine  huisjes  en  velen  gaven  

aan  bereid  te  zijn  te  experimenteren  met  

ecologische  energieoplossingen  zoals  

zonne-energie.

Volkstuinen  hebben  in  hun  geschiedenis  

veel  veranderingen  ondergaan.  Veel  van

Volkstuiniers  zijn  veerkrachtig  en  passen  

zich  aan  aan  het  veranderende  klimaat.  

Ze  kunnen  ook  helpen  de  gevolgen  van  

klimaatverandering  te  vertragen .  Tuiniers  

moeten  voorbereid  zijn  op  extreme  

weersomstandigheden ,  zoals  hittegolven  

en  zware  regenval.  Finse  tuiniers  kunnen  

alleen  maar  dromen  van  de  'goede  oude  

winters',  toen  sneeuw  de  planten  bedekte  

en  beschermde  en  koud  weer  tuinders  

hielp  om  schadelijk  ongedierte  te  bestrijden.

ze  hebben  de  oorlog  overleefd  en  

allemaal  hebben  ze  de  stad  om  zich  

heen  zien  groeien,  soms  hun  bestaan  

bedreigend.  Klimaatverandering  stelt  

totaal  nieuwe  uitdagingen  voor  volkstuinen .

Zoals  een  respondent  opmerkte :  "Ik  

droom  ervan  om  oude  appelbomen  te  

beschermen  en  als  ik  de  kracht  niet  meer  

heb  om  het  te  doen,  hoop  ik  iemand  te  

vinden  om  mijn  werk  voort  te  zetten".

In  ons  onderzoek  geven  meerdere  

volkstuinders  aan  dat  ze  verwachten  dat  

hun  volkstuinvereniging  een  gooi  gaat  doen

actieve  rol  in  het  ontwikkelen  en  spreken  

namens  de  stedelijke  omgeving.  

Volkstuinen  kunnen  de  boodschap  delen  

over  hoe  belangrijk  dit  groen  is  voor  de  

natuur  in  steden  en  voor  het  welzijn  van  

stedelingen.
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Volkstuinen  
maken  indruk
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Duitsland

Luxemburg

Nederland  AVVN  Samen  natuurlijk  tuinieren  Vogelvlinderweg  50

Frankrijk

Zweden

TEL /  FAX /  E-MAIL

Japan

Groot  Brittanië

Denemarken

ADRES

Noorwegen

FEDERATIE

Zwitserland

Oostenrijk

LAND

België

Finland

Libellenweg  5
CH  -  3250  LYSS/BE

ADRESSEN
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Prefectuur  Saitama  338  -0003

Familiaux  en  Collectifs

Tel.:  0045/3  828  8750  

Fax:  0045/3  828  8350  E-

mail:  info@kolonihave.dk  
Internet:  www.kolonihave.dk

Chuo-ku,  Saitama-shi

B  -  9000  GENT

Tel.:  0044/  1536  266  576  

Fax:  0044/1536  264  509  E-

mail:  natsoc@nsalg.org.uk  

Internet:  www.nsalg.org.uk

PAK  Het  Zuid

Pengerkatu  9  B  39

Platanenallee  37

Bonnevoiestraat  97

SE-11823  STOCKHOLM

Tel.:  0043/1-587  07  85  

Fax:  0043/1-587  07  85  30  E-

mail:  zvwien@kleingaertner.at  

Internet:  www.kleingaertner.at

Simon-Wiesenthal-Gasse  2

NL  -  CORBY

NL  -  3544  NJ  UTRECHT

Tel.:  0046/  8  556  930  80  

Fax:  0046/  8-640  38  98  e-

mail:  kansli@koloni.org  

www.kolonitradgardsforbundet.se

Kleingärtner  en  Siedler  
Österreichs

O'Dell  House/Hunters  Road

Tel.:  00  352/  48  01  99  

Fax:  00  352/40  97  98  e-

mail:  liguectf@pt.lu  
Internet:  www.ctf.lu

DK  -  2730  HERLEV

Tuin

Postbok  1247  Vika

Tel.:  0041/32  384  71  23  

0041/79  251  26  43  e-mail:  

sekretariat-sfgv@outlook.com  Internet:  

www.familiengaertner.ch  www.jardins-

familiaux.ch

Schweizer  Familien  

gärtnerverband

Tel.:  0033/  1-45  40  40  45  

Fax:  0033/  1-45  40  78  90  

contact@jardins-familiaux.asso.fr  

Internet:  www.jardins-familiaux.asso.fr

Japan

Koloni  heeft  voor  bundet

Fédération  Nationale  des  Jardins 86  bis  rue  Amelot

Tel.:  0031/  30  670  1331  e-

mail:  info@avvn.nl  Internet:  
www.avvn.nl

Woodrow  Wilsonplein  2

FI  -  00530  HELSINKI

D  -  14050  BERLIJN

L  -  1260  LUXEMBURG

e-mail:  forbundet@kolonihager.no  

Internet:  www.kolonihager.no

Tel.:  0032/9  267  87  31  e-

mail:  info@tuinhier.be  
Internet:  www.tuinhier.be

27-4-20  Honmachi-higashi,

Suomen  Siirtolapuutarhaliitto  ry

A  -  1020  WIEN

Northhamptonshire  NN17  5JE

Tuinier  vzw

Bundesverband  Deutscher  

Gartenfreunde  eV

Ligue  Luxembourgeoise  du  Coin  de  

Terre  en  du  Foyer

Ringvägen  9EKoloniträdgårdsförbundet

Tel.:  0049/30-30  20  71-40/41  

Fax:0049/30-30  20  71  39  E-mail:  

bdg@kleingarten-bund.de  Internet:  

www.kleingarten-bund.de

Zentralverband  der

Tel.:  0081  904754  2136  

Fax:  003  3266  0667  e-mail:  

ick05142@nifty.com  http://

homepage3.nifty.com/ikg-kem/

Smedeholm  13  C

F  -  75011  PARIJS

De  Nationale  Volksverhuizing

Vereniging  voor  Japanse  toewijzing

Norsk  Kolonihageforbund
N  -  0110  OSLO

Tel.:  00358/  103213540  e-

mail:  info@siirtolapuutarhaliitto.fi  Internet:  

www.siirtolapuutarhaliitto.fi
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Fédération  Internationale  
des  Jardins  Familiaux  
vereniging  zonder  winstoogmerk

HYPHEN  wordt  drie  keer  per  jaar  uitgegeven  door  de  Fédération  Internationale  des  Jardins  Familiaux  a.  s.  b.  ik.
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AFDRUK

Adres:  20,  rue  de  Bragance,
L-1255  Luxemburg

De  Internationale  Federatie  online:  
www.jardins-familiaux.org

Dirk  SIELMANN  (D);  Voorzitter  van  de  Fédération  Internationale  des  Jardins  Familiaux

Daniel  CAZANOVE  (V);  lid;

Malou  WEIRICH  (L);  secretaris-generaal

Luxemburg,  Nederland,  Noorwegen,  Zweden  en  Zwitserland;

Wilhelm  WOHATSCHEK  (A);  Voorzitter  van  het  bestuur

Ruud  GRONDL;  penningmeester
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