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NATUURLITERAIRE OBSERVATIES 

 

Zoo gaan ook wij de lente door, 
met blijdschap, 

als de winter wijkt, 
met diepe ontroering, 

wanneer al het schoone leven 
zich aan ons openbaart, 

met vreugd en vertrouwen, 
als de teere bloesem 

overgaat 
tot forschen bloeien en ontwikkeling, 

als de pracht der rozen 
den zomer binnenleidt 

 
Jac. P. Thijsee, in de lente van 1906, geïnspireerd door het gezang van de boompieper  
 

 

 

 

 
 
 
 
Stichting Natuurtuin Slatuinen, Slatuinenweg 45, 1057 KB Amsterdam 
 

020 – 412 43 61 
slatuinen@tiscali.nl   
natuurtuinslatuinen.wixsite.com/slatuinen2   
facebook.com/Slatuinen      
Kvk: 41216978 ;  
ING: NL18INGB0007703824  

mailto:slatuinen@tiscali.nl
http://natuurtuinslatuinen.wixsite.com/slatuinen2
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VOORWOORD 

U heeft het jaarverslag van de Stichting Natuurtuin Slatuinen in handen: het 
verslag waarin we terugkijken naar onze natuur- en natuureducatieve 
activiteiten van het jaar 2018 ter bevordering van een groen, sociaal en 
levendig stadsdeel, mede dankzij financiering van de gemeente Amsterdam.                                                           

De tuin is een uniek stukje stadsnatuur met tevens een verbindende, 
sociale rol. Tegenwoordig doen gemiddeld zo’n vijftien personen 
vrijwilligerswerk voor de tuin, waaronder zo’n zes vrijwilligers die bijna elke 
donderdag onder begeleiding van een deeltijd betaalde kracht tuinonderhoud 
plegen. De tuin is dan ook open. De tuin is ook het hele jaar door op 
zondagmiddagen open geweest, en daar gaan we wegens gebleken succes 
mee door. Zo’n negen vrijwilligers zijn ervoor ingeroosterd. Ze vinden het leuk 
om de bezoekers te verwelkomen en te informeren, mede vanwege de 
enthousiaste reacties.                                                                                       
Er worden tevens rondleidingen gegeven en dagen georganiseerd als een 
open tuinen dag en een (na) zomerfeest.  

Om de hoge natuurwaarde van de Slatuinen te behouden is er in februari en 
december door het team van de boomchirurg en met ondersteuning van de 
vrijwilligers flink gesnoeid. Zo behouden we de tuin als groene oase in een 
stadse steenwoestijn. 

Om de toegankelijkheid van de tuin, nog gelegen op het voormalige, lage 
polderniveau, te vergroten zijn er in het begin van het jaar voor de  natste 
stukken van de paden vlonders gemaakt. Toen deze klus eenmaal geklaard 
was kregen we juist met een buitengewoon langdurige warme en droge 
periode te maken. Niets is zo veranderlijk als het weer!     

Natuureducatie voor de basisschoolkinderen in De Baarsjes blijft een zeer 
gewaardeerd speerpunt van onze activiteiten. Elk jaar bezoeken zo’n zeven- 
à achthonderd basisschoolkinderen de tuin. Ze krijgen les van twee in 
natuureducatie gespecialiseerde leraressen middels praktische opdrachten, 
spelenderwijs en sterk gericht op het directe contact met alles wat er bloeit, 
kleurt, zoemt en fluit in de natuur. 

We hopen dat de tuin voor u een plek blijft waaraan u ook voor de komende 
jaren weer veel plezier kunt beleven.  

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de Stichting Natuurtuin Slatuinen.    

Louis Stuster, voorzitter  
 
Jack Horio, penningmeester 
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BEHEER VAN DE TUIN 

Wat is een natuurtuin? 

Wij  verstaan onder een natuurtuin een tuin waarin de natuur gedeeltelijk haar 
gang kan gaan. De nadruk ligt op spontane ontwikkeling. Door middel van 
beheer wordt er gestuurd in de ontwikkeling. Het gebruik van bomen en 
kruiden is voornamelijk inheems.  

Belangrijke doelstellingen zijn: 

 Ontwikkelen en handhaven van soortenrijkdom van inheemse planten.  

 Ontwikkelen en handhaven van variaties in milieutypes. 

 Het realiseren van milieutypen waar binnen natuurlijke processen 
zorgen voor soortenrijkdom. 

 Het bieden van rust, foerageer -en broedplaatsen voor dieren 
(zoogdieren, vogels insecten en amfibieën). 

 

Een 'verborgen paradijsje' gerund door vrijwilligers 

Een 'verborgen paradijsje' wordt het wel genoemd: Natuurtuin 'De Slatuinen'. 
Naast grote bonte spechten, esdoorns en dolle kervel vinden midden in het 
stadsdeel De Baarsjes nog talloze andere soorten bloemen, planten, vogels 
en kleine zoogdieren hier een rustige plek. Een bijzondere plek, die ook op 
een bijzondere manier wordt beheerd, namelijk door bewoners uit de buurt.    

Spil in dit geheel is de beheerder, de deeltijd-betaalde kracht, wiens focus 
uiteraard op de tuin zelf ligt en onder wiens deskundigheid de ‘groene’ 
vrijwilligers de tuin onderhouden:    

Nadere informatie over het beheer 
 
De te onderscheiden terreintypes zijn: bos, waterpartijen, hooiland en 
muurbegroeiingen. De basisprincipes waar we ons aan houden zijn: 

 Het streven naar verschraling. Door vermindering van de 
voedselrijkdom lopen de grassen minder sterk uit en vormen ze een 
minder dichte zode en neemt het aantal bloemsoorten toe.  

 Het voorkomen  van bodembeschadiging en verdichting. 

 Het volgen van de ontwikkelingen. 

 Afzien van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. 

 Het realiseren van variaties in milieutypen waarbinnen natuurlijke 
processen zorgen voor soortenrijkdom. 

 De soortensamenstelling wordt bepaald door de milieufactoren ter 
plekke en onderlinge concurrentie. 

 
 



 

5 

 

 
Het beheer bestond uit: 

 Wieden van ongewenste planten 

 Snoeien van de bomen en struiken 

 Het onderhouden van de houtwallen 

 Het planten van nieuwe wilde planten en bollen 

 Onderhoud van de paden en de bruggen 
 
Het beheer van het bos is gericht op vergroten van structuurvariatie, 
scheppen van mogelijkheden voor ontwikkeling van de kruidlaag. In de loop 
van de afgelopen vijftien jaar zijn de bomen steeds groter en hoger geworden, 
waardoor het bos op sommige plekken te donker wordt en inheemse planten 
die er vroeger zijn ingebracht niet langer stand houden in het inmiddels sterk 
veranderde milieu. Om de ontwikkeling van flora kansen te bieden moet er 
dus zeer regelmatig gesnoeid worden.    
 
Code rood  
 
Nederland werd donderdag 18 januari ontregeld door een uitzonderlijk zware 
storm met zware windstoten van meer dan 120 kilometer per uur in het 
binnenland. De Slatuinen was gesloten omdat we het onder deze 
omstandigheden onverantwoord achtten bezoekers in de tuin toe te laten. Dat 
bleek een juiste inschatting. Een enorme tak van de ceder brak af en viel vlak 
langs het Slatuinhuis op de grond. Een door de penningmeester aan de 
Slatuinen uitgeleend plastic zomertafeltje viel er aan ten offer. Inmiddels is 
deze vervangen door een met ambachtelijke vlijt gemaakt, houten exemplaar.     
 

 
De grote afgebroken tak van de ceder ten gevolge van de storm van donderdag 18 januari. 
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We snoeien, we snoeien 
 
Op donderdag 1 en vrijdag 2 februari hebben professionele boomsnoeiers en 
een team van Slatuinenvrijwilligers hard gewerkt aan de veiligheid en de 
gezondheid van de bomen. Er is veel gesnoeid om er mede voor te zorgen 
dat van relatief veel licht afhankelijke planten zich kunnen handhaven. Het 
vrijgekomen snoeihout wordt weer hergebruikt voor het maken van 
takkenwallen, die vaak ook als natuurlijke erfafscheiding dienen. 
Takkenwallen (of houtrillen) zijn voor vogels door de aanwezigheid van veel 
insecten een voedselbron. 
 

Het is februari, de zon staat laag aan het zwerk 
De beste tijd voor ’t echte snoeiwerk 

Wij snoeien, wij snoeien, zoveel noest gezwoeg 
Soms best wel zwaar, maar dit is erkend de beste ploeg! 

 
  

 

 
Vrijgekomen snoeihout voor takkenwallen. 
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Nat, natter, natst 
 
Het begaanbaar houden van de paden is voor de op het oude polderniveau 
gelegen Slatuinen een jaarlijks terugkerende kwestie. Met name in 2017 was 
de tuin natter geworden. Daarom hadden we aan het eind van dat jaar 
materiaal besteld om vervolgens aan het begin van dit jaar op de natste 
gedeelten vlonderpaden aan te leggen.  
 
Als vanzelf komt de Slatuinen dan uit bij Pieter, die ruim tien jaar geleden al 
een vlonderpad had aangelegd. Begin dit jaar legde hij zich toe op de aanleg 
van beduidend langere stukken.  
 
 
  

 
 De nieuwe vlonder in aanbouw, ook wel het Pieterpad genoemd, naar de bouwer die hier de 
voortgang in ogenschouw neemt.        

 
.   
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Droog, droger, droogst 
 
Toen begin dit jaar de aandacht uitging naar de vlonderpaden om ervoor te 
zorgen dat de bezoekers droge voeten hielden, konden we niet bevroeden dat 
april het begin zou inluiden van een buitengewoon lange en droge zomerse 
periode, tot in oktober aan toe. Voor het eerste sinds de geschiedenis van de 
Slatuinen raakte de vijver in juli helemaal opgedroogd.   
  

 

 

 

 

 

 

 

De vijver, helemaal droog door het lang aanhoudende, extreem droge weer.   
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NATUUREDUCATIE IN DE TUIN 

Doelgroep.  
 
Het natuureducatie project in het kader van NME (Natuur- en Milieueducatie) 
wordt georganiseerd ten behoeve van de groepen 1 t/m 6 in het primair 
onderwijs in Stadsdeel West. Gemiddeld per jaar worden er 35 à 40 
natuurlessen gegeven aan 700 à 800 schoolkinderen. Dit jaar zijn er 37 
lessen gegeven. 
 
Doel.  
 
Het doel van het natuureducatie project van de Stichting Natuurtuin Slatuinen 
is bij leerlingen een ontwikkeling op gang te brengen naar zorg, respect en 
liefde voor de natuur. Het project is er op gericht dat leerlingen zich thuis 
voelen, een persoonlijke band krijgen en daardoor zorgvuldiger omgaan met 
de natuur.  
Het gaat met ander woorden om een natuurbelevingsproject. Kinderen in de 
stad komen nauwelijks in aanraking met de natuur. Sommige kinderen zijn er 
zelfs bang voor (angst voor beestjes, modder, etc.) Met deze les geven wij de 
kinderen de mogelijkheid om op een veilige en speelse manier de natuur te 
ontdekken en er vertrouwd mee te raken.   
 
Kerndoelen.  
 
De kerndoelen primair onderwijs / SLO (nationale expertisecentrum 
leerplanontwikkeling) , oriëntatie op jezelf en de wereld, zijn:  

● kerndoel 39: de leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu 
● kerndoel 40: de leerlingenleren in de eigen omgeving veel 

voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren 
hoe ze functioneren in hun leefomgeving) 

● kerndoel 41: de leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en 
mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen. 
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Betrokken scholen in 2018.  
 

In 2018 deden de volgende scholen mee: Basisschool De Ontplooing, de As-
Siddieqschool West, de Rosa Boekdrukkerschool, de Annie M.G. 
Schmidtschool, de St-Janschool, de Kinkerbuurtschool, de Vlinderboom, 
School of Understanding en de 10e Montesorischool De Meidoorn. Tezamen 
namen ze 37 lessen af, goed voor meer dan 700 kinderen die het groenste 
klaslokaal van de Baarsjes bezochten.   
 
Lesaanbod.  
 
Groep 1 t/m 6 volgen het volgende lesprogramma  

● Lentefeest!: groep 1/2 
● Zomerfeest!: groep 1/2 
● Herfstfeest!: groep 1/2 
● De geheimen van de verborgen Kikkertuin Lente/Zomer: groep 3 
● De geheimen van de verborgen Kikkertuin Herfst: groep 3 
● Seizoensontdekkingstocht Lente/Zomer in de verborgen 

Kikkertuin:groep 4 
● Seizoensontdekkingstocht Herfst in de verborgen Kikkertuin – groep 4 
● Het geheim van de bloem en haar bezoekers Lente/Zomer – groep 5/6 
● Herfstles: “Wie ruimt al die afgevallen bladeren op?” – groep 5/6 
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BUURTFUNCTIE VAN DE TUIN 
 

Bezoekers van de tuin  

Elk jaar wordt de tuin bezocht door buurtbewoners, fotografen, kunstenaars, 
rustzoekers, (school) kinderen, peuters van de buitenschoolse opvang, (ex-) 
buurtgenoten, biologen en collega-(natuurtuin) beheerders. 

De natuurtuin is open   

 Elke zondagmiddag, van 13 tot 16 uur    

 Oktober tot en met maart: elke donderdag van 10 tot 16 uur 

 April tot en met september: elke donderdag van 9 tot 15 uur 
 

Op openingstijden jan - apr mei - aug sep - dec Totaal 

Aantal bezoekers per vier 
maanden 

720 1254 988 2962 

waarvan totaal op zondagen 504 658 626 1788 

waarvan totaal op donderdagen 216 596 362 1174 

 
Dit jaar hadden we net als vorig jaar tegen de 3.000 bezoekers tijdens de 
openingstijden. Opmerkelijk is het hoge aantal bezoekers op de vrije zondag 
in de periode sep –dec: bijna gelijk aan het aantal in mei – aug. Dit heeft 
ongetwijfeld te maken met het aanhoudende zomerse weer in september en 
oktober. Nog op zondag 16 oktober bereikte de temperatuur zomerse 
waarden!  
 
Rondleidingen en aanverwante activiteiten  
 
Tour de West. Op woensdagmiddag 14 februari maakten ambtenaren van 
stadsdeel West een ronde door Stadsdeel West. In drie achtereenvolgende 
groepen deden ze ook de Slatuinen voor een korte rondleiding. Een 
onverwachte verrassing voor degenen die de tuin nog nooit bezocht hadden.    
 
Vrouwen Van Nu, afdeling Purmerend. Op donderdag 3 mei bezochten twintig 
vrouwen die lid waren van Vrouwen Van Nu (de voormalige Nederlandse 
Bond van Plattelandsvrouwen) de Slatuinen onder begeleiding van een 
stadsgids.  
 
Wandelclub ‘Kijk Je Rijk’ bezochten op woensdag 9 mei de Slatuinen voor 
een rondleiding door de tuin. Aanleiding was de verjaardag van een van de 
wandelgenoten, tevens buurtbewoonster van de Slatuinen. Met name de 
dotterbloem en het kruipend zenegroen stonden er mooi bij.    
 
Tekensafari. Op donderdag 30 augustus was een klein groepje in de tuin 
aanwezig om onder begeleiding van Ina Brekelmans te tekenen.  
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Fête de la nature 
 
Op zondagmiddag 27 mei was de Slatuinen zoals gebruikelijk open, maar 

deze keer in het kader van het festival Fête de la nature, een landelijk 

natuurfestival georganiseerd door de gelijknamige stichting in samenwerking 

met lokale natuurorganisaties om zoveel mogelijk mensen op verrassende 

wijze in contact te brengen met de natuur en al haar diversiteit. De extra 

aanloop door  Fête de la nature was helaas gering, maar al met al kwamen op 

deze mooie zomerse dag 45 bezoekers langs, die zeer enthousiast over de 

tuin waren. Er is twee keer aan bezoekers een rondleiding gegeven.      

 
 
Open Tuinen West 

 

 

Het was een mooie zomerse 
dag, ideaal voor 
tuinliefhebbers om van de ene 
naar de andere tuinlocatie te 
wandelen op deze eerste 
editie van Open Tuinen West, 
gehouden op zaterdag 9 juni 
in Oud-West en De Baarsjes.                                         
Het hele evenement heeft 
bijna 1.000 bezoekers 
getrokken. Hoeveel 
honderdtallen daarvan de 
Slatuinen hebben bezocht … 
we zijn de tel kwijt geraakt, 
maar het belangrijkste is dat 
men van de Slatuinen en de 
andere tuinen heeft genoten! 

 

 
 
 
 
 
 
 

      
 Bezoekers tijdens Open Tuinen West 
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Het Natuurtuin Slatuinen Nazomerfeest 
 
Op zondag 16 september vond het Natuurtuin Slatuinen Nazomerfeest plaats. 
Het was zeer aangenaam nazomerweer. Muziek en zang werden verzorgd 
door de gelegenheidsformatie ‘The Self Gardeners’. Men kon een drankje 
nemen en rond het avonduur zich tegoed doen aan een eenvoudige maaltijd. 
Voor de kinderen werden er leuke activiteiten in de tuin georganiseerd (bij ‘het 
heksenhuisje’). Bij het vallen van de duisternis verkreeg de tuin door de 
verlichte hanglampjes een sprookjesachtige aanblik. En wederom waren er 
(via-via) weer de nodige mensen die voor de eerste keer met de tuin 
kennismaakten en door de kleine oase in de stad waren verrast. Al met al was 
het een zeer aangenaam en geslaagd feest voor de buurtbewoners van de 
Slatuinen en aanverwante genodigden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Nazomerfeest in de Slatuinen.  
           Optreden van de gelegenheidsformatie ‘The Self Gardeners’.   

 
 
Rondje Slatuinen 

In het kader van Ontdek West, 24H West 
was de Slatuinen op zaterdag middag 27 
oktober extra open. De tuin liet zich in zijn 
herfstpracht zien.    
De bladeren waren deels verkleurd van 
groen naar geel tot donkerbruin of –rood. 
Ook kon men genieten van (na)bloeiers 
zoals de reuzenbalsemien, op eigen 
gelegenheid of tijdens een rondleiding.    

De Partoutjes in de tuin 

De overburen van Partou kinderopvang komen gemiddeld één keer per 
maand langs voor een natuurwandeling.  
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Tuinbeheer en -coördinatie 10.843 10.914

Subtotaal beheer: begeleiding, coördinatie 10.843 10.914
Reguliere onderhoudskosten

- Planten, struiken, bollen, zaden, turf e.d. 250 152
- Gereedschap, kleding en materiaal 150 46

- Zand, grind, erfafscheidingen e.d. 0 0
- Vlonder- en brugmateriaal e.d. 400 0

Bomenbeheer: VTA en snoeien, incl. taxatie 2.914 4.167
Subtotaal beheer: directe kosten 3.714 4.365

14.557 15.279
Natuureducatie 2018 5.400 2.250
Natuureducatie 2017: terugbetaling overbetaling 750

5.400 3.000

Subtotaal 4.543 4.678
Open Tuinen Dag en Nazomerfeest 505 399
Vrijwill igersborrel, uitje; attenties 253 209

Subtotaal 758 609
5.301 5.286

Huisvestingskosten 
- Water en energie 1.050 719

- Materiaal- en schoonmaakkosten 112 188
- Inboedel, buitenmeubilair en onderhoud 100 299

Stichtingseigen kantoorkosten

- Telefoon 380 437
- Kantinekosten 75 117

- Kantoorartikelen 50 0
- Overig drukwerk en verzendkosten 103 108

- Abbos, boeken, giften, betalingsverkeer 200 225

ICT (computerware, e-mail, internet) 455 297

Verzekeringen, locale heffingen, diversen 1.356 1.294
           Totaal ondersteunde kosten 3.881 3.684

29.138 27.250

Restant subsidie 2017 (SBA-008210) 668 668
Subsidie 2018 (SBA-013340) 19.350 18.382,50
stadsdeel West 0 6.000
Natuur- en Milieu Educatie (NME) 5.400 2.250
Per overmaking en tijdens openingstijden e.d. 1.755 2.070
Verhuur: kantoorplek; cursusruimte; eenmalig gebruik. 2.070 1.700
Overige inkomsten 150 154

29.393 31.224

255 3.975

Inventaris Afschrijvingen activa -321

Restant 2017: subsidie ontvangen (SBA-008210). activa -667,50

Restant 2018: subsidie nog te ontvangen (SBA-013340). activa 667,50

BOR stadsdeel West passiva -6.000,00

Vrijval verplichting 31-12-2017 passiva 750

Restant vergoeding 31-12-2018 activa 2.600
Slatuinhuis Verhuur activa 320

1.323

HET JAAR IN CIJFERS: BUDGET EN REALISATIE SLATUINEN  2018 Budget Realisatie

4.543 4.678

Directe kosten

Totaal buurtfunctie

B
e

h
e

e
rk
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st

e
n

Professionele 

begeleiding

Directe kosten

Totaal beheer

Ed
u

ca
ti

e

NME lessen

O
n

d
e

rs
te

u
n

d

Ondersteunend 

aan beheer, 

educatie en 

buurtfunctie 

(niet uit te 

splitsen)

TOTAAL UITGAVEN

Beheer- en buurt-

functie.

Totaal natuureducatie

B
u

u
rt

fu
n

ct
ie

Algemene 

coördinatie

Buurtactiviteiten, contact met omwonenden e.a.

BOR

TOTAAL INKOMSTEN

TOTAAL RESULTAAT INKOMSTEN / UITGAVEN (aansluiting liquiditeit)

TOTAAL RESULTAAT KOSTEN / OPBRENGSTEN (aansluiting eigen vermogen)

Overige inkomsten

Natuureducatie

Donaties
Slatuinhuis

Natuureducatie 

(NME budget)

Beheer en buurt-

functie 



 

15 

 

Balans

Eindbalans 2017

Activa Passiva 

Inventaris 1461 Eigen vermogen 4614

Liquide middelen 11060 Reservering Slatuinhuis 201

Reservering onvoorzien (calamiteit) 3000

Reservering personeel 4625

Beher en buurtfunctie restant 2017 668

Natuureducatie: restant 2017 750

Totaal 13189 13189

Eindbalans 2018

Activa Passiva 

Inventaris 1140 Eigen vermogen 5937

Liquide middelen 15035 Reservering Slatuinhuis 201

Reservering onvoorzien (calamiteit) 3000

Reservering personeel 4625

Beheer en buurtfunctie restant 2017 0

Beheer en buurtfunctie restant 2018 668

Natuureducatie restant 2018 2600 Natuureducatie restant 2017 0

Verhuur Slatuinhuis 320

Totaal 19763 19763

BOR - stadsdeel West 6000
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Het totaal gebudgetteerde resultaat uitgaven / inkomsten is EUR 255. Het 
gerealiseerde resultaat uitgaven / inkomsten is EUR 3.975. Er is over het hele 
jaar genomen dus EUR 3.720 meer binnengekomen dan er is gebudgetteerd. 
Deze werkwijze, eenvoudigweg de begroting meteen laten aansluiten op de 
liquiditeit (en een apart bij te houden inventarislijstje), is meestal een goede 
indicatie van de stand van zaken, omdat de verrichte diensten en de erop 
betrekking hebbende geldtransacties grotendeels in hetzelfde boekjaar (is 
kalenderjaar) vallen. Maar deze keer zijn er een paar grote zwenkingen die 
we door de wasstraat van de balans moeten laten lopen voordat we er zicht 
op krijgen hoe we het er vanaf hebben gebracht: 
 

 Het totale bedrag van €19.350 voor de beheer- en buurtfunctie loopt 
per 2018 geheel via het gemeentelijke subsidieportaal. Door een 
misverstand is er tevens €6.000 uit de BOR (Beheer Openbare 
Ruimte) overgemaakt. Het bestuur is in contact met de 
gebiedscoördinator hoe de €6.000 per 2019  te behandelen.        

 Voor de lessen Natuureducatie (de NME lessen) die in het najaar zijn 
gegeven moet nog €2.600 binnenkomen (inmiddels 24 januari 2019 
overgemaakt).  

 
Alle plussen en minnen aan balansposten bij elkaar leiden tot een totaal 
resultaat kosten / opbrengsten per 31/12/2018 van €1.323, aldus aansluitend 
op het eigen vermogen. In aanmerking nemende dat er in februari en 
december tezamen maar liefst ruim €4.000 is besteed aan 
snoeiwerkzaamheden door het team van de boomchirurg, ter verhoging van 
de natuurwaarde en uiteraard omwille van de veiligheid, voldoet dit resultaat 
om in de Slatuinen te kunnen blijven investeren: als een bijzonder stukje 
stadsnatuur, als aangename ontmoetingsplek en als plek voor 
natuureducatie.        
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


