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Speciale uitgave
van het programma
Natuurlijk tuinieren
Voorjaar 2011

NATUURLIJK TUINIEREN
Deze uitgave is bedoeld om tuinders, buurtbewoners en geïnteresseerden
een indruk te geven van de ecologische plannen van De Driehoek. We willen de benaming Ecologisch Tuinenpark nog meer inhoud geven en streven
naar het keurmerk Natuurlijk tuinieren van de AVVN. In het eerste artikel
wordt uitgelegd wat dit keurmerk inhoudt. De sloten, oevers en het poldergevoel zijn bepalend voor de sfeer op De Driehoek. Aan de polders in de
buurt, en de geschiedenis daarvan, wordt dan ook uitgebreid aandacht
besteed.
Onderstaande plattegrond is afkomstig van de bestaande folder. Informatiepunten en natuurhoekjes staan erop aangegeven.
Dank voor de foto’s die beschikbaar zijn gesteld.
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Natuurlijk tuinieren
Sinds het voorjaar van 2010 doet Ecologisch Tuinenpark De Driehoek mee
aan het programma Natuurlijk Tuinieren of, zoals wij het noemen: het
stippenproject: een advies- en begeleidingstraject over natuurvriendelijk
tuinieren van de AVVN, de overkoepelende organisatie van volkstuinen.
Yvonne Goester
Het stippentraject en de bijbehorende werkgroep ‘De Stippen’ ontlenen
hun naam aan het beeldmerk: een lieveheersbeestje met 1-4 stippen. Hoe
natuurvriendelijker het tuinenpark, hoe meer stippen. In Utrecht hebben
diverse complexen het keurmerk al: Abstede (4 stippen), Ons Buiten, Ons
Genot, Stadion en Utrecht-Zuid (3 stippen). De Hoge Weide en De Driehoek
gelden als kandidaat-verenigingen.
Aan het begin van het project is door een adviesteam van de AVVN een
inventarisatie gemaakt. Op basis hiervan is een advies geschreven om de
natuurwaarde van ons tuinenpark te vergroten. De bedoeling is dat wij als
vereniging die adviezen uitwerken en uitvoeren. Na twee jaar – in 2012 dus
– brengt het adviesteam opnieuw een bezoek en geeft punten voor de resultaten op verschillende onderdelen. Op basis daarvan krijgt het tuinenpark het keurmerk met een aantal stippen.
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Dit is het keurmerk.
Wat houdt het
programma in?
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Ecologisch complex
Waarom doet
De Driehoek
mee aan dit
programma?

Onze vereniging heet niet voor niets Ecologisch Tuinenpark De Driehoek.
Wij hebben al lang geleden besloten dat milieuvriendelijk tuinieren de beste manier is om het milieu te sparen en gezond voedsel te verbouwen. Natuurlijk tuinieren houdt bovendien in dat rekening wordt gehouden met
dieren, dat de beplanting wordt aangepast en dat schuil- en broedplaatsen
worden gecreëerd.
Het programma Natuurlijk Tuinieren richt zich op het openbare gedeelte
van het complex, maar we willen individuele tuinders stimuleren om ook
op de eigen tuin mee te doen.
En dan nog een praktisch punt. Het keurmerk helpt in voorkomende gevallen de rechtszekerheid van de vereniging, en is dus van belang voor het
voortbestaan van het tuinenpark.
Om alles uit te voeren is de werkgroep Natuurlijk tuinieren in het leven
geroepen. Dit is een groepje tuinders die meehelpen het natuurlijk tuinieren op het complex te stimuleren.

Wie hebben de
schouders eronder gezet?

Meedoen?

Yvonne Bruijning
Roos Fokkema
Yvonne Goester
Mariëlle Hodzelmans
Rita Jager
Marion van Lier
Bas van de Riet
Tijmen Roozenboom
Brigitta Visser
Joost van Wijk

tuin 70
tuin 126
tuin 83
tuin 12
tuin 130
tuin 92
tuin 40L
tuin 124
tuin 16
tuin 42

Meld u aan bij een van de leden van de werkgroep Natuurlijk tuinieren –
alias ‘De Stippen’, of via het e-mailadres van de werkgroep (zie achterkaft).
U kunt deze speciale uitgave ook gebruiken als richtlijn bij het tuinieren op
de eigen tuin. Wij hopen dat u erdoor wordt geïnspireerd.
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Activiteiten
-

Rond het park staan heesters. Wij gaan de variatie vergroten om verschillende soorten bessen te leveren en meer nestelgelegenheid te bieden.

-

On(gewenst)kruid, zoals Japanse duizendknoop onder controle houden.

-

Meer stinzenplanten planten op de oevers en op andere geschikte
plekken.

-

Oever- en watervegetatie beter beheren en aanleggen, (maaien, oeverbeplanting, floating islands, ijsvogelwal, overgang
oever/wal verzachten, zodat dieren in en uit de sloot
kunnen).

-

Plantenborder tegenover de composthoop verder
ontwikkelen, bijv. met medicinale planten.

-

Takkenwallen, nestkastjes bedoeld als schuilplekken
voor vogels en andere kleinere en grotere dieren zijn
aangebracht.

-

Bijen, vlinders, vleermuizen en ringslangen krijgen
(meer) nestel- en schuilmogelijkheden (bijenhotel,
vleermuizenkastjes).
-

Wat hebben we
al gedaan en
wat gaan we
nog doen?

Stapelmuur in het vlinderbosje
is klaar, nu de beplanting nog.

Met advies van Roos Broersen (via de AVVN) is een aantal projecten uitgevoerd en worden workshops georganiseerd. In 2011 komen aan bod: natuurlijke oevers, snoeien, stinzenplanten, ringslangen en vleermuizen.
Meld u aan bij een van de leden van de werkgroep Natuurlijk tuinieren of
via e-mail (zie achterkaft) als u mee wilt doen aan een workshop. Een
overzicht van workshops en (werk)bijeenkomsten vindt u op een apart
vel.
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Het Koolmeespad, een vogelparadijs
Wat hebben
vogeltjes nodig?

Met een paar handgrepen kunnen we het Koolmeespad fraaier en natuurlijker te maken. Een paar ideeën, met aandacht voor vogeltjes.
Tijmen Roozenboom
V V V V-haag in plaats van zevenbladborder
Het Koolmeespad is een goede plek voor een ruigere haag met bessen- en prikkelstruiken, waar vogeltjes schuilplekken en voedsel vinden. De Vogelbescherming spreekt van de vier V’s (voortplanting,
veiligheid, voedsel en variatie) – punten om rekening mee te houden
als u meer vogels in uw tuin wilt:
Voortplanting en Veiligheid
Veel zangvogeltjes vinden veiligheid in dichte struiken. Dit is extra belangrijk in de kwetsbare voortplantingstijd: dichte struiken (met prikkels) bieden bescherming voor de broedende ouders, eieren en jongen.
Voedsel en Variatie
Variatie in beplanting is variatie in voedselbronnen – zaden, bessen, beestjes die
op die struiken leven en die voor de vogels
als voedsel dienen. Hierbij zijn de volgende
perioden extra belangrijk: wanneer de vogels jongen hebben, het late najaar, het vroege voorjaar en voor
de blijvers ook de winter.

Welke struiken
komen in aanmerking?

Langs het Koolmeespad is plek voor robuuste
struiken, zoals:
Bottelroos Rosa rugosa, Gelderse roos Viburnum
opulus, Sleedoorn Prunus spinosa, Struikkamperfoelie Lonicera tatarica, Lijsterbes Sorbus-soorten,
Struikklimop Hedera helix arborescens (late bloei, belangrijk voor insecten)
Meidoorn Crataegus, Vlier Sambucus. Daaronder kleinere: Sneeuwbes
Symphoricarpus laevigatus, Mahoniestruik Mahonia aquifolium (vroege
bloei), Dwergmispel Cotoneaster en de struiken die worden genoemd bij
de heggen voor uw eigen tuin verderop in dit blad. Dit is nog maar een
greep uit de mogelijkheden, een mix van inheems en exotisch.
Als onderbeplanting komen stinzenplanten in aanmerking.
5
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Takkenril en haag vanaf composthoop
Het advies is om sommige struiken een keer helemaal terug te snoeien en daarna meer uit laten groeien. Er
staan vooral krentenbomen en veldesdoorns. Met
name krentenbomen zijn niet geschikt als strakke
heg. Door hier en daar een opening te maken en andere struiken toe te voegen wordt de strook gevarieerder.

Een heg vlechten, hoe doe je
dat?

Het zou ook leuk zijn om te
experimenteren met een vlechtheg.
Eenvoudig gezegd: eens in de paar jaar worden levende takken van struiken platgelegd
en door elkaar gevlochten. Zo ontstaat op
den duur een ondoordringbare haag – veiligheid.
Het natuurvoordeel boven een gewone heg: de struiken worden maar ééns
in de paar jaar ingetoomd: in de andere jaren groeien en bloeien ze normaal. Ze dragen vrucht en zijn vitaler. In het jaar dat ze platgelegd worden,
krijgen zaailingen eronder een kans. Zo wordt de vegetatie gevarieerd en
het struweel heel dicht. Vlechtheggen werden vroeger gebruikt als afscheiding van weilanden – het vee kon er niet door.
Zulke heggen vragen wel meer ruimte dan een tuinheggetje, maar op deze
plek – en eventueel langs het spoor – zijn ze wel haalbaar.
Er zijn allerlei manieren om uw tuin vogelvriendelijk(er) te maken. Kijk eens
op de website van de Vogelbescherming. Er is ook een gratis brochure. Die
zal op de komende werkdagen ter inzage liggen.
Vogelbescherming

www.vogelbescherming.nl

Postbus 925
3700 AX Zeist

Boulevard 12
3707 BM Zeist
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Wat kunt u
doen voor vogels in uw eigen
tuin?

NATUURLIJK TUINIEREN

Heggen om uw eigen tuin
Hoe kunt u de
heggen om uw
tuin natuurlijker maken?

De heggen rond de particuliere tuinen geven structuur aan het park. De
natuurwaarde is echter beperkt doordat (oorspronkelijk) één soort is
aangeplant: liguster.
Yvonne Bruijning
Om de heggen natuurlijker te maken is meer variatie gewenst. Voor een
uniform beeld en de max. hoogte van 70 cm is het belangrijk dat de struiken zich als heg laten snoeien. Enkele soorten die u goed kunt toepassen:
Zuurbes (Berberis thunbergi/vulgarisi). Gele bloemen in mei – bijen; rode
bessen – roodborstje. Stekels. Zon-halfschaduw, niet nat. Niet wintergroen.
Japanse sierkwee (Chaenomeles speciosa). Bloei maart-april, rood, roze,
wit. Gele, eetbare appeltjes voor mens en dier, de stekels zorgen voor
schuilplaatsen. Zon, niet te nat. Niet wintergroen.
Beuk (Fagus sylvatica). Bladhoudend, blad ’s winters bruin. Zon/schaduw.
Vuurdoorn (Pyracantha). Mits niet te strak gesnoeid, in mei
witte bloemen, in het najaar oranje/gele bessen. Wintergroen.
Kan in schaduw.
Hondsroos (Rosa canina). Mits niet te strak gesnoeid, in junijuli witte/roze bloemen, in het najaar bottels. Stekels bieden
beschutting. Liefst in de zon.
Liguster. De bloemen trekken insecten aan, mits niet te veel
gesnoeid. Losse struik geeft witte bloemen en zwarte bessen die lang aan
de struik blijven zitten. Bladhoudende soorten zijn: ovalifolium en vulgare
‘Lodense’.
Hulst (Ilex aquifolium). Enige inheemse groenblijvende loofboom, met stekels. (Half)schaduw. Als de struik niet gesnoeid wordt, geven de witte
bloemen honing, de rode bessen zijn geliefd bij appelvink. Er zijn ook
klein(er)bladige hulstsoorten die als struik minder groot worden.
Taxus baccata. Inheemse conifeer. Wintergroen. Goed als haag te snoeien.
Niet te nat.
Deze laatste twee soorten komen vaak al spontaan op in de heg. U kunt
jonge takken laag door het binnenste van de heg vlechten. Zo krijgt de heg
een groenblijvend hart.
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Bijenmuur
Door de inspanningen van Rinus Sommeijer heeft De Driehoek sinds
2010 een bijenmuur. De bijenmuur biedt nestelgelegenheid aan solitaire bijen. Deze bijen steken niet en zijn zeer goede bestuivers.
Rita Jager
Bijen zijn noodzakelijk voor het verbouwen van voedsel. Ongeveer eenderde van ons voedsel zou er niet zijn zonder bestuiving door de bij. Het bijenprogramma is op De Driehoek vorig jaar zwaar aangezet, omdat het niet zo
goed gaat met de bij. Van alle solitaire bijensoorten – dat zijn er in Nederland 338 – is 45 procent bedreigd. Veel bijen gaan dood door parasieten,
maar ook door gebrek aan drachtplanten.
De bijenmuur is 3 meter breed en bijna 2 meter
hoog. Er is een overkapping met dakpannen en de
nestelplaatsen bestaan uit rietcassettes en blokken
hout met geboorde gaten en blokken leem. De grond
voor de muur is een speciale bestrating met voegzand en kan als nestgelegenheid dienen voor grondnestelende soorten.
Tuinders worden van harte gestimuleerd om zelf ook nestelgelegenheid
voor bijen te maken en deze op de tuin te plaatsen. Nestblokken zijn gemakkelijk te maken van een stuk boomstam van circa 10 centimeter dik
met daarin geboorde gaten van verschillende diameters. Het ene gat
spreekt bijvoorbeeld de behangersbij aan om in nestelen, het andere de
metselbij. Elke bij is weer anders en het is mooi om op een mooie zomerdag eens rustig te kijken naar hoeveel verschillende bijen uw tuin aandoen.
Of neem eens een kijkje bij de bijenmuur.
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Wat kunt u in
uw eigen tuin
doen voor bijen?
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Composteren, ook op eigen tuin
Op ons tuinenpark is een centrale voorziening gecreëerd voor het composteren van verteerbaar
tuinafval. Het heeft echter de voorkeur om zo veel
mogelijk tuinafval te verwerken op de eigen tuin en
zelf compost te maken.
Joost van Wijk en Henk Rienties
Het maken van compost is een natuurlijk proces. Compost ontstaat na ontbinding van organisch materiaal, dat wil zeggen van plantaardige of dierlijke oorsprong. Dit gebeurt spontaan in de natuur. De ontbinding van het organisch materiaal is in eerste
instantie het werk van microben en schimmels, maar insecten, wormen en andere
in de bodem levende diertjes leveren ook
hun bijdrage.
Het composteringsproces
Compostering van organisch materiaal is een alternatief voor
het gebruik van kunstmest. Het is ideaal voor de bemesting van de groentetuin of het gazon. Compost verbetert de bodemstructuur, levert voeding
en organisch materiaal. Het proces werkt heel eenvoudig. Het verteerbaar
tuinafval wordt door de tuinders aangevoerd en op de composthoop
gestort. Deze hoop gaat broeien en geleidelijk wordt het afval op natuurlijke manier omgezet in compost.
De composthoop wordt éénmaal machinaal gemengd en omgezet. Dit
gebeurt in oktober of april, omdat de composthoop door ringslangen
wordt gebruikt als broedhoop en deze maanden voor en na het broedseizoen vallen. Op deze manier worden de ringslangen zo min mogelijk
verstoord. Na een jaar is het verteerbare tuinafval vruchtbare compost
geworden dat gereed is voor hergebruik op de volkstuinen.
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Composteren op de eigen tuin
Het proces van composteren op de eigen tuin werkt op dezelfde manier,
maar dan in het klein. U kunt een plek creëren om een composthoop te
maken of compostbakken neer te zetten. Compostbakken zijn er in alle
soorten en maten. Voor informatie over compostbakken en composteren
kunt u internet, een collega-tuinder met een compostbak of mij – Joost –
als compostmeester raadplegen. Henk Rienties geeft enkele tips.
Praktische tips
Als tuinder die op eigen tuin composteert, werk ik met drie hopen: een
permanente hoop van 1 bij 1,5 meter in de hoek van de tuin om de compost een tijd te laten rijpen, een compostvat om verse compost te maken
en een tijdelijke composthoop (al dan niet met wat gaas eromheen) gedurende de winter. Hoe ga ik te werk?











In november zet ik de tijdelijke composthoop op met alles wat van
de tuin komt en verdord is. Dit vul ik aan / wissel ik af met compost
van de gezamenlijke composthoop en paardenmest voor de nodige
wisselende samenstelling. Ook verzamel ik in de winter zakken blad
en houtsnippers van de grote hoop.
In het voorjaar haal ik alle compost uit mijn permanente hoop en
strooi die over de bloembedden of spit ik onder op mijn groentebedden.
Vervolgens zet ik opnieuw een permanente hoop op van alles wat ik
aan materiaal verzameld heb: de tijdelijke composthoop, blad,
houtsnippers en wat er in het compostvat zit. Eventueel doe ik er
weer wat compost van de grote hoop en paardenmest bij, zodat er
een mooie niet te droge samenstelling ontstaat.
Deze hoop dek ik af met wat blad, karton of zand en laat ik de rest
van het jaar rusten en zijn eigen werk doen.
In voorjaar, zomer en najaar doe ik alle tuinafval in het inmiddels
lege compostvat. Ik zorg dat het niet te droog wordt en eventueel
gebruik ik compostversneller (te koop bij een tuincentrum).
Als het vat te vol dreigt te raken is de compostering onderin het vat
meestal al aardig op weg. Ik haal het vat gedeeltelijk leeg en doe de
compost op de permanente composthoop.
Aan het einde van de herfst stop ik hiermee; ik start een nieuwe tijdelijke hoop en laat de permanente hoop en het compostvat met
rust. Het jaar is weer rond.

Op de eigen composthoop kunt u alle tuinafval kwijt, behalve gekookte
etensresten en afval met veel onkruidzaden. Dat laatste kunt u beter naar
de grote centrale hoop brengen, omdat daar de temperatuur zo hoog
wordt dat onkruidzaden ook grotendeels kapot gaan.
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Plantenborder
Aan het begin van het Koolmeespad ligt een plantenborder, voorheen
bekend als de vlindertuin.
Tijmen Roozenboom
In de plantenborder hebben we de lage smeerwortel ingetoomd, planten gegroepeerd, vooral op hoog en laag, en enkele planten gepoot.
Vanuit de achterliggende tuin hangt bloeiende klimop. De coniferen zijn getopt, zodat
ze niet enorm hoog worden. We kijken hoe de border
zich ontwikkelt.
We kunnen rekening blijven houden met bijen en vlinders, al ligt de border te veel in de schaduw om een echt
vlinderparadijs te worden. Ombuigen naar een ander
thema is mogelijk, bijv. medicinale planten, geurplanten,
heemtuin (alleen planten die van nature in Nederland
voorkomen), of meer rekening houden met vogels (bijv.
eetbaar zaad, zoals gierst, vlas, kaardenbol.)
Of misschien een slakkentuin, met
we waarschijnlijk uniek.

sla en hosta enzo? Dan zijn

Als het plan definitief is – voor zover een tuin ooit definitief is – plaatsen we
bordjes bij de planten.

Andere hoekjes en mogelijkheden
Tijmen Roozenboom
Er zijn nog enkele hoekjes en randen op het complex (helemaal aan het
eind van het Koolmeespad, bij de ingang, achter het Pannendak) die nog
kunnen worden uitgewerkt en verfijnd. Daarvoor zijn nog geen concrete
plannen. Uw ideeën zijn welkom. Misschien kunnen we iets doen voor
egels. We kunnen hier en daar een boom knotten. Essen, die veel op het
complex voorkomen, zijn daarvoor geschikt, evenals wilgen en elzen. Geknotte bomen hebben hun eigen natuurwaarde en passen bij de poldersfeer.
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Vaste bewoners
De Driehoek kent enkele vaste bewoners, waaronder de ringslang, ijsvogel en vleermuis. De werkgroep Natuurlijk tuinieren zet zich in om hun
leefgebied aangenamer te maken en te houden.
Joost van Wijk

Ringslang
Het afgelopen jaar heb ik vier maal een ringslang gezien bij
de composthoop. Ook op andere plekken in ons park wordt
hij regelmatig gesignaleerd. Hij is ongevaarlijk en niet giftig
voor de mens. Het is een schuwe, rustige soort die zelfs bij
directe bedreiging zelden bijt.
De ringslang kan ruim een meter lang worden en is eenvoudig te onderscheiden aan de kleuren en de ogen. De vlekken in de nek zijn kenmerkend,
evenals een duidelijk ronde pupil.
Op het menu staan voornamelijk kikkers die langs de oevers van verschillende wateren buitgemaakt worden. De ringslang is sterk aan water gebonden en wordt zelden ver uit de buurt van water aangetroffen.
Habitat
De habitat van de ringslang moet aan een aantal eisen voldoen: schuilplekken in takkenbossen, braamstruiken, oude konijnenholen, of zelfs kelders
van woningen en rustige plekjes om te zonnen.
In Nederland is het vrij koud voor slangen, maar in broedhopen (plantaardig afval zoals takken of bladeren) kunnen de
eieren zich ontwikkelen. Dit gaat het snelst bij 28 °C. Als het
koeler is, gaat de ontwikkeling langzamer. Onder 21° stopt de
ontwikkeling en kan het embryo afsterven. Ik heb afgelopen
jaar een jonge ringslang bij de composthoop aangetroffen.
Waarschijnlijk wordt onze composthoop gebruikt als broedhoop. Daarom wordt hij in oktober en in april omgezet om de
ringslang zo min mogelijk te storen bij voortplanting of winterslaap.
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Wat heeft de
ringslang nodig?
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IJsvogel
De ijsvogel heeft een waterrijke omgeving nodig, een typische viseter. Hij
valt op door zijn blauwe en oranje kleuren, maar is
schuw. De meeste soorten leven in de tropen. Ik heb in
Costa Rica ooit zes soorten gezien. De ene nog mooier
en kleurrijker dan de ander.
De ijsvogel is vaak te vinden op een vaste uitkijkpost.
Hij zit stil, de vleugels gespreid, de snavel half open. De
uitkijkplaats bevindt zich zo'n 1 - 3 m boven het water.
Een tak die over het water uitsteekt is geschikt, of beschaduwde overhangende struiken. Met zijn scherpe
ogen kan hij in helder water de precieze positie van
zijn prooi bepalen, waarna hij met de snavel naar voren op zijn prooi duikt.

Wat heeft de
ijsvogel nodig?

Op ons tuinenpark zijn de fruitbomen langs de sloten geschikt voor de ijsvogel om als visstek te dienen. Het is meestal te druk op ons park. Het is
immers een zeer schuwe vogel. Aan de
oostzijde van het park zijn deze winter de
over het water hangende struiken (vooral
bramen) gesnoeid, zodat de ijsvogel voldoende ruimte heeft om boven het water
te vliegen en te vissen.
Door de ijsvogels worden zelfgegraven
holen gebruikt om te broeden. De holen
worden in een steile oever uitgegraven. Aan de oostkant van ons tuinenpark zijn in de oeverwand nestgangen van ijsvogels aangetroffen.

Wat zijn bedreigingen?

De ijsvogel kan slecht tegen koude en in strenge winters decimeert de ijsvogelpopulatie. Meestal sterven de dieren door voedselgebrek, omdat ze
door het ijs geen vis kunnen vangen of doordat ze bij een duik een klap
maken op het ijs.
De belangrijkste door de
mens veroorzaakte bedreiging is watervervuiling,
waardoor prooidieren sterven en water vertroebelt,
normalisering van oevers,
verdwijnen van geschikte
broedplaatsen.
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Vleermuis
Door hun nachtelijke levenswijze hebben veel
mensen nooit een vleermuis gezien, maar in
Nederland komen 7 soorten voor (wereldwijd
ruim 1.100 soorten, zodat één op de 5 zoogdiersoorten een vleermuis is.
Op de tuin leven vleermuizen. Vooral langs de
toegangsweg, bij het Pannendak en de composthoop kunt u ze zien fladderen in de schemering. Daar zitten veel insecten. ’s Winters houden ze een
winterslaap – hun metabolisme gaat op een laag pitje, zodat hun lichaamstemperatuur net boven het vriespunt blijft. Vleermuizen kunnen tientallen
jaren oud worden. Ze zijn meestal trouw aan hun standplaats en overwinteringsplaats.
Vleermuizen slapen en overwinteren vaak in grote aantallen in grotten, bunkers en forten, boomholten, terwijl
dwergvleermuizen hoofdzakelijk in huizen (in de spouw of
op zolder) overwinteren. In de zomer geven ze de voorkeur aan warmere plaatsen bijv. (kerk)zolders. Ze hangen
daar ondersteboven, soms ook aan takken, onder afdakjes
enz. Aan het Pannendak zijn enkele vleermuizenkasten
opgehangen die overdag kunnen dienen als schuilplaats.
Rustige, veilige schuilplaatsen worden schaarser door de
verstedelijking.
Vleermuizen zenden ultrasone geluiden uit, die op een
prooi weerkaatsen en weer opgevangen worden. Zo kan
de vleermuis de afstand tot zijn prooi en omgeving inschatten en vliegt hij
opmerkelijk veilig.
Door de beschadiging van hun biotoop is vleermuisbescherming hard nodig. Goede rustplaatsen overdag (holle bomen) en goede overwinteringsplaatsen, met zeer weinig verstoring, veiligheid voor roofdieren en de
mens, en een temperatuur die 's winters niet onder het vriespunt zakt, zijn
schaars. Gecultiveerde landschappen worden vaak armer
aan insecten. Veel vleermuizen
hebben om zich te oriënteren
'corridors' nodig van heggen of
bomenrijen om zich over grotere
afstanden te kunnen verplaatsen: ze begeven zich niet graag
ver van een peilbaar echobaken.
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Wat heeft de
vleermuis nodig?
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Stinzenplanten
Vroegbloeiers om van te genieten

Stinzenplanten,
wat zijn dat
precies?

Stinzenplanten zijn planten die niet van nature in Nederland voorkomen,
maar in het verleden zijn aangeplant op buitenplaatsen, bij boerderijen
en in parkbossen. Stinzenplanten bloeien vroeg en zijn daarom een belangrijke bron van nectar voor insecten.
Bas van de Riet
Het woord stinzenplant is
afgeleid van ‘stins’, wat
Fries is voor een versterkt
huis. Veel van de planten
komen oorspronkelijk uit
Midden-, Oost- en ZuidEuropa, maar omdat ze
lang geleden zijn aangeplant, gemakkelijk verwilderen (via klonale groei)
en zich voortplanten (via
zaad), worden ze wel tot
onze inheemse flora gerekend.
Voorjaarsgeofyten
Opvallend aan stinzenplanten is de vroege bloei. De meeste soorten komen
van nature voor in bossen, waar ze bloeien en vrucht zetten vóórdat de
bomen in blad komen; op het moment dat het boomkronendak zich sluit,
sterven ze af en ‘overzomeren’ ze onder de grond. Veelal behoren ze tot de
voorjaarsgeofyten – planten die een bol, knol of verdikte wortelstok bezitten waarin reservevoedsel wordt opgeslagen. Groeiplaatsen van stinzenflora worden gekenmerkt door een vrij voedselrijke bodem, overeenkomstig
het natuurlijke biotoop in bossen.
Verder zijn veel soorten in staat om
voedingsstoffen te verkrijgen door in
symbiose te leven met bodemschimmels. Dit is een soort samenleving tussen plant en schimmel waarbij de plant
suikers uitwisselt tegen voedingsstoffen
die worden aangevoerd via het uitgebreide netwerk van schimmeldraden in
de bodem.
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In de omgeving van Utrecht vinden we stinzenflora in de bossen
Oud- en Nieuw Amelisweerd nabij Bunnik en rondom de vele
17e- en 18e-eeuwse buitenplaatsen langs de rivier de Vecht
(Maarssen tot Abcoude). Enkele voorbeelden van stinzenplanten
die hier gevonden kunnen worden zijn gewoon en glanzend
sneeuwklokje, boerenkrokus, sterhyacint, winterakoniet, bosanemoon, holwortel en voorjaarshelmbloem.

Stinzenplanten op de Driehoek

Stinzenplanten zijn de eerste
bloeiende planten in het voorjaar. Ze hebben grote sierwaarde, maar zijn ook een belangrijke
bron van nectar voor insecten.
We willen graag (meer) stinzenplanten aanplanten.

Roos Fokkema en Brigitta Visser gaan de stinzenplanten op De Driehoek
coördineren – verzamelen, plannen, in de gaten houden.

Inzameling
We zoeken:
Boerenkrokus Crocus tommasianus
Bosanemoon Anemone nemorosa
Breed longkruid Pulmonaria officinalis
Crocus Crocus vernus
Gele anemoon Anemone ranunculoides
Gevlekte aronskelk Arum maculatum
Holwortel Corydalis cava
Kievitsbloem Fritillaria officinalis
Knikkende vogelmelk Ornithogalum nutans
Lenteklokje Leucojum vernum
Sneeuwklokje Galanthus nivalis
Sterhyacint Scilla bifolia, S. siberica
Stengelloze sleutelbloem Primula vulgaris
Voorjaarshelmbloem Corydalis solida
Voorjaarshelmkruid Scrophularia vernalis
Wilde hyacint Scilla non-scripta
Winterakoniet Eranthis hyemalis
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We verzamelen graag bollen van deze stinzenplanten. Ook potjes uitgebloeide
bollen die in huis of op uw
bureau hebben gestaan,
kunnen prima weer worden
geplant. U kunt ze, liefst
met vermelding van
naam/kleur, inleveren bij
Roos en Brigitta. Ook op de
werkdagen is er gelegenheid om ze in te leveren.
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Natuurlijke oevers en bermbeheer
Het streven van de stippencommissie is om nog meer plant- en diersoorten een plek te geven op De Driehoek.
Bas van de Riet en Mariëlle Hodzelmans
Dit kunnen we doen door geschikt leefgebied aan te leggen voor
bepaalde soorten (bijenwand of de stapelmuur) en door het beheer aan te passen – natuurlijker oevers en slootvegetatie en
meer aandacht voor bloemrijkdom. We willen deze plannen laten aansluiten op de omgeving en de daarbij horende natuurwaarden.

Ontstaansgeschiedenis en ecologische schets van de omgeving
De Driehoek grenst aan het Noorderpark, een waterrijk veengebied vanaf
de Gageldijk tot Hollandsche Rading en de Loosdrechtse Plassen. Het landschap wordt gekenmerkt door smalle percelen met lange poldersloten en
bijzondere flora en fauna. Er zijn natuurreservaten – Molenpolder, Westbroekse Zodden en Polder de Gagel. Met aangepast beheer worden zeldzame soorten behouden en beschermd: slank wollegras, slangewortel,
ringslang, groene glazenmaker (een libelle) en purperreiger.
Foto: Kenmerkende strokenverkaveling in het
veenweidegebied
bij
Westbroek; legakkers en
petgaten zijn te onderscheiden en zelfs de trilvenen en moerasbossen
in de petgaten
Google maps 2011

Het veenweidelandschap
in het Noorderpark
kreeg zijn strokenverkaveling in de Middeleeuwen – op initiatief van de Bisschop van Utrecht werden de moerassen ontgonnen en geschikt gemaakt voor landbouw: moerasbossen werden omgehakt en greppels en sloten werden gegraven om
de veenbodem te ontwateren. Het is dus honderden jaren oud!
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Vanaf de 16e eeuw ging men turf steken. Zo ontstonden lange waterpartijen (petgaten); de turven werden te drogen gelegd op de smalle legakkers
langs de petgaten. Er zijn nog mooie voorbeelden te vinden.

Verlandingsreeks
Na de turfwinning zijn de petgaten en sloten grotendeels dichtgegroeid
met moerasvegetatie. Een opeenvolgende reeks van water- en moerasplanten (verlandingsreeks) kwam tot ontwikkeling. Eerst ondergedoken en
drijvende waterplanten – blaasjeskruid, waterviolier, waterlelie, fonteinkruiden en krabbescheer. Uit de oevers groeien riet, biezen enz. met drijvende wortelstokken het water in. Zo wordt een ‘kragge’ gevormd, waarop
je uiteindelijk kunt lopen. Hieruit ontstaan trilvenen en veenmosrietlanden.
Door het eeuwenlange gebruik als hooiland zijn deze plekken nu arm aan
voedingstoffen in de bodem, en daardoor rijk aan plant- en diersoorten orchideeën, moeraskartelblad, moerassprinkhaan, ringslang, etc.
Te-

genwoordig vindt geen spontane ontwikkeling van kraggen
meer plaats, waarschijnlijk als gevolg van vervuiling,
meststoffen in bodem en water, en het beperkte
verspreidingsvermogen van specifieke plantensoorten.

Soortenrijke graslanden
Naast soortenrijke verlandingsstadia zijn in
de omgeving waardevolle graslanden te vinden. De soortensamenstelling wordt voornamelijk bepaald door de grondwaterstand en de
voedingsstoffen. Op basis daarvan zijn er drie typen te onderscheiden: (1) natte-vochtige, voedselarme schraallanden, (2) nattevochtige, vrij voedselrijke dotterbloemgraslanden en (3) matig vochtige,
vrij voedselrijke graslanden met kamgras en glanshaver.
De schraallanden, ook wel blauwgraslanden genoemd, zijn door het eeuwenlange hooilandbeheer,
een hoge grondwaterstand en weinig bemesting arm
aan voedingsstoffen. De naam blauwgrasland komt
van de blauwgroene kleur van dominerende grassen
– pijpestrootje en blauwe zegge. Kenmerkende planten zijn de Spaanse ruiter, klokjesgentiaan en vleesetende zonnedauw. Er
zijn in Nederland slechts kleine perceeltjes blauwgraslanden over in natuurreservaten, enkele in de Gagelpolder.
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Voedingsstoffen, is dat nu
goed of niet?
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Dotterbloemgraslanden komen voor op – van nature – meer voedselrijke
plekken, bijv. kleiige bodems en plekken die ’s winters overstromen. Kenmerkend zijn soorten als scherpe zegge (een grasachtige) en planten als
dotterbloem, echte koekoeksbloem, kale jonker en grote ratelaar. Veel
dotterbloemgraslanden verdwenen door ontwatering, ruilverkaveling en intensivering van de landbouw.
Matig vochtige graslanden met glanshaver of kamgras kunnen ook bloemrijk zijn, met soorten als margriet, veldlathyrus, paardenbloem, rode klaver. Deze
soorten zijn minder afhankelijk van een hoge grondwaterstand. In bermen, langs dijken of wegen kom je
deze graslanden tegen. Met maaien en afvoeren zijn
ze goed in stand te houden. Als bermen worden geklepeld, (maaisel verhakselen en vervolgens laten liggen) verstikt de vegetatie en ontstaan kruidenarme bermen met slechts een paar grassoorten.
Dit zie je vaak gebeuren als gemeenten door bezuinigingen overgaan op
klepelbeheer.

De Driehoek
Aan de rand van dit gebied, op de overgang van veen naar klei, ligt De
Driehoek. Enkele natuurwaarden die we in het Noorderpark vinden, zijn
ook bij ons waargenomen, zoals de ringslang en enkele libellensoorten. In
de bermen langs de sloten kan de diversiteit groter. De sloten zijn nu vrij
soortenarm. Vanuit de kanten groeit liesgras, wat op voedselrijk water
duidt. ‘s Zomers ontwikkelt zich een gesloten dek van kroos en drijvende
algen, waardoor ondergedoken waterplanten weinig kans hebben. Verder
is enkele jaren geleden een steile oeverbeschoeiing geplaatst, waardoor
een moeraszone met kenmerkende planten ontbreekt.
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Mogelijke projecten
-

Watervegetatie: selectief schonen van de sloten is van belang als we
gewenste soorten willen behouden.

-

Een drijfbalk kan kroos en drijvende algenbedden tegenhouden en
voorkomen dat ondergedoken waterplanten te weinig licht krijgen.

-

De oeverbeschoeiing maakt het noodzakelijk om (meer) uitstapplaatsen
voor dieren te maken.

-

De steile oeverbeschoeiing maakt
een natuurlijke moeraszone onmogelijk; daarom willen we drijfbakken maken met soorten die
voorkomen in bloemrijke moerassen en dotterbloemgraslanden,
bijv. dotterbloem, pinksterbloem,
echte koekoeksbloem, scherpe
zegge, gele lis, grote ratelaar,
moerasspirea, kattestaart, moerasrolklaver.

-

Bij het beheren van de bermen langs de sloten kan de aandacht worden
gericht op bloemrijkdom. Eventueel kunnen soorten worden uitgezaaid: duizendblad, knoopkruid, beemdkroon, veldlathyrus, margriet,
scherpe boterbloem, gewone ereprijs, brunel.

-

Fauna: we gaan er vanuit dat fauna profiteert van
onze plannen, omdat we een grotere diversiteit
aan leefgebieden krijgen – meer nectar voor vlinders, bijen, zweefvliegen, etc. geschikte leef- en
voortplantingsbiotoop voor libellen, zoals vuurjuffer, lantaarntje en houtpantserjuffer.

Enthousiast geworden over natuurontwikkeling in en om de sloten? Misschien heeft u zelf ideeën? Laat het weten aan een van de leden van de
werkgroep Natuurlijk tuinieren, of stuur een e-mail (zie achterkaft).
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Wat kunnen we
op De Driehoek
doen?

Meedoen?
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Zeep en afwasmiddel schadelijk
in sloten
Zeep en afwasmiddelen die
tuinders gebruiken bij de
spoelbakken, komen in de sloten terecht. Daar verstoren ze
het natuurlijk evenwicht.

GEEN
ZEEP IN
DE SLOOT

Rita Jager
Op de Driehoek hebben we geen rioolsysteem, alle water van de spoelbakken komt direct uit op de sloten. Het water vanuit het Pannendak (wc‘s)
gaat via een septic tank naar de sloot. Zeep en afwasmiddelen (ook ecologische, dat maakt in dit opzicht geen verschil) verlagen onder meer de
oppervlaktespanning van het water.
Bepaalde insecten, zoals de schaatsenrijder en het schrijvertje, maken gebruik van deze spanning om over het wateroppervlak te lopen. Als afwasmiddel met het water wordt gemengd, verdrinkt het insect.
Het gebruik van zeep en afwasmiddel bij de spoelbakken is daarom niet
toegestaan. Wilt u zeep en afwasmiddel gebruiken? Gebruik het dan op uw
eigen tuin en vang het vuile water op in een bak. Gooi dit water op het
grind of in het gras. Zo wordt het nog gefilterd voordat het uitspoelt naar
de sloten.
Neem ecologische zeep, gebruik zo min mogelijk, zorg dat het niet in de
sloot komt.

Een kolonne
lieveheersbeestjes maakt
heel wat bladluizen soldaat.

Biologische bestrijding
Natuurlijk tuinieren en chemische bestrijdingsmiddelen, die het natuurlijke systeem verstoren, gaan niet samen. Door aandacht te besteden aan
plantkeuze en teeltmaatregelen (wisselteelt) kunnen ziekten worden
vermeden. Plagen zijn te voorkomen door vogels, egels en oorwurmen in
de tuin onderdak te bieden.
Rita Jager
Natuurlijk tuinieren is zo tuinieren dat de natuur zich optimaal kan ontwikkelen. Planten die op de juiste plek staan, worden sterk en gezond. Vogels,
egels, padden, hommels, bijen, lieveheersbeestjes en andere insecten zijn
nodig voor een gezonde tuin. Veel dieren zijn nuttig en zorgen voor een
natuurlijk evenwicht.
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Onderdak voor mezen, egels en oorwurmen
Insectenplagen zijn onder andere te voorkomen door te zorgen dat de tuin
een aangename plek is voor helpers als egels, mezen en oorwurmen. Mezen eten insecten, larven en rupsen. Vooral in de broedtijd hebben ze veel
voedsel nodig en zullen ze de nodige ongedierte verwijderen. Egels eten
insecten, wormen en slakken. Oorwurmen zijn vooral nuttig bij fruitbomen.
Zo lusten ze graag de perenbladvlo, maar ook schildluizen. Hang een nestkastje op en een oorwurmenpotje. In een oorwurmenpotje schuilen de
oorwurmen overdag voor belagers.
Mollen
Mollen zijn niet zo geliefd in de
tuin, maar ze hebben
wel een nuttige functie. De mol houdt
zware grond goed
luchtig en eet veel
(schadelijke) insecten. Wie toch
van de mol af wil,
kan dat eenvoudig doen door uit een fles
de bodem te
slaan en deze in de molshoop steken.
Zorg dat de fles zo staat
dat door de wind een fluittoon klinkt. Of plant de keizerskroon; deze helpt
ook tegen woelratten.
Extracten en gieren
Een manier van biologische bestrijding is het toedienen van extracten en
gieren. Zo helpt brandnetelgier tegen rupsen of luizen. Je kunt het op de
kool spuiten, of in de grond bij rozen, zodat de wortels het opnemen. Kennelijk ‘ruiken’ de rozen dan niet meer lekker voor de luis, zodat hij verdwijnt. Heermoesthee werkt tegen schimmels. Bieslookgier is een middel
tegen de wortelvlieg. Op internet zijn diverse recepten voor extracten en
gieren te vinden.
Biologische slakkenkorrels en insectengaas
Het biologische middel Escar-Go van Ecostyle is een goede, diervriendelijke
manier om slakken te bestrijden. De korrels bevatten ijzerfosfaat en de slak
sterft omdat hij niet meer kan eten. ‘Hij valt uiteen als kunstmest’, zei Rinus Sommeijer er ooit over tijdens een lezing over biologische bestrijding. Bovendien is Escar-Go niet schadelijk voor mens en dier. Andere methodes
waarmee je slakken verdrijft zijn biervallen,
acryldoek of insectengaas, of een slakkenbarrière.
Wat ook helpt: bladafval van je groenten laten liggen: de slakken eten dit
en hebben geen behoefte meer om aan je planten te knagen.
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‘Toen de mollen
effectief waren
bestreden, stikte het van de
engerlingen.’
Uit de lezing
over plagen in
de volkstuin
(2010)

NATUURLIJK TUINIEREN

Het vlinderbosje - herinrichting
Eén van de projecten van de stippencommissie is het vlinderbosje met de
vuilbomen achter de bijenmuur.
Yvonne Bruijning
Met Brigitta Visser heb ik in het kader
van het stippenplan de vlinderwerkzaamheden die daarvoor nodig
zijn, geadopteerd. Uitgangspunt daarbij is dat het een arbeidsextensief gebied is – een wild gebiedje met veel
inheemse planten die niet veel begeleiding nodig hebben.
Het doel is om de tuin zo in te richten
dat er veel vlinders en bijen op afkomen. Dit doen we onder andere door veel vlinderplanten aan te planten.
Vlinders zijn veel selectiever in de soorten planten die ze nodig hebben
dan bijen, terwijl de bijen ook kunnen leven van vlinderplanten.
Met het oog op de toegankelijkheid maken we de paden weer vrij.
Ook is er een nieuw informatiebord geplaatst bij het terrasje aan het
einde van de vlindertuin.
Open routes voor vlinders
Vlinders hebben open routes nodig waarlangs ze
zich kunnen verplaatsen. Daarom is het een idee om
de ligusterheg rondom het vlinderbosje open te maken, of weg te halen. Dit zal ook de zichtbaarheid en
herkenbaarheid van het vlinderbosje ten goede komen –de volkstuinen hebben heggen en de thematuinen open en toegankelijk. Als er struiken worden verwijderd, zullen deze elders worden geplaatst of worden aangeboden aan tuinders voor hun eigen heg.
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De stapelmuur die in het vlinderbosje is gemaakt, biedt de mogelijkheid om
ook planten die beter op droge en warmere plaatsen groeien te planten.
Hierdoor kunnen we meer verschillende soorten aanplanten. Ook allerlei
beestjes vinden in de stapelmuur een leef- en/of schuilplek.
Om nog meer variatie te maken gaan we de oever langs de sloot
aan de oostzijde plaatselijk lager maken, zodat daar oeverplanten
kunnen groeien, en dieren makkelijker uit het
water kunnen komen.

Vlinderstichting
Het afgelopen jaar heeft Ronald Elink Schuurman op ons park de vlinders geïnventariseerd.
De volgende vlinders heeft hij waargenomen:
atalanta, landkaartje, gehakkelde aurelia, dagpauwoog, boomblauwtje en enkele citroenvlinders. Het oranjetipje zou in dit gebied
kunnen voorkomen, maar is niet waargenomen. We gaan aan de hand van deze
informatie bepalen welke planten er het
beste aangeplant kunnen worden.
Als we planten voor het vlinderbosje nodig
hebben, hangen we een lijstje met soorten op
het prikbord, dit hebben we ook gedaan voor
de laatste werkdag in 2010 en dat werkte prima.
Misschien hebt u ook plek voor vlinderplanten, of wilt u op andere manieren uw tuin vlindervriendelijk maken.
Vlinderstichting

www.vlinderstichting.nl

Postbus 506
6700 AM Wageningen

Mennonietenweg 10
6702 AD Wageningen
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Wat kunt u in
uw eigen tuin
doen voor vlinders?
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Wie zitten er in
de werkgroep?

Werkgroep Natuurlijk tuinieren/stippencie
Yvonne Bruijning (tuin 70): Toen ik hoorde dat er mensen gevraagd werden, heb ik me direct aangemeld. Ik vind natuur in stedelijke gebieden belangrijk, omdat wij zonder natuur niet kunnen overleven. En alle beetjes
helpen. Op mijn tuin geniet ik van de insecten en vogels die weer van de
planten in mijn tuin genieten. In mijn werk zet ik mij voor mijn omgeving in.
Ik heb een eigen bedrijf, Groenontwerp Yvonne Bruijning, waarin ik natuurlijke ontwerpen maak voor tuinen, parken en speelplekken geïnspireerd
door permacultuur. Speciaal project: vlindertuin – ontwerp en coördinatie.
Roos Fokkema (tuin 126): Ik ben kunsthistorica en werk in Tiel bij een centrum voor de kunsten als docente kunstgeschiedenis en projectleider onderwijs. Bijna 3 jaar heb ik samen met mijn partner een tuin. De tuin is voor
mij ontspanning. Ik ben lid van de stippencommissie omdat ik biologisch
tuinieren belangrijk vind. Verder ben ik met Annemiek Kop (tuin 120) bezig
een jubileumboek te maken voor het 100-jarig bestaan van de vereniging.
Speciaal project: stinzenplanten.
Yvonne Goester (tuin 83): Ik heb sinds een jaar of 18 een tuin op De Driehoek en bewerk deze nu met Diny Verbon en Wil Witteman. Zij doen in
groente en ik heb alleen gras en vaste planten. Toch nog werk genoeg. Verder ben ik secretaris van de Vereniging en daarmee een verbinding tussen
de stippencommissie en het bestuur.

Mariëlle Hodzelmans (tuin 12): Ik ben biologiedocent in het volwassenenonderwijs en geef vooral les in eindexamenklassen. Ik heb sinds drie jaar
een tuin. Doel van de tuin is: ontspanning. Als er nog iets te plukken valt, is
dat mooi meegenomen. Ik kijk graag verder dan mijn heg en heb belangstelling voor de ecologie van onze Driehoek. Daarom heb ik plaats genomen
in de stippencommissie. Speciaal project: sloten en oevers.

Rita Jager (tuin 130): Sinds een paar jaar heb ik samen met Leonie van
Bommel (taxatiecommissie) een tuin. Een prachtige plek waar je zo af en
toe iets bijzonders meemaakt; zo heb ik twee keer een goudvink gezien.
Vorig jaar heb ik Rinus Sommeijer ondersteund bij natuureducatie en daaruit vloeide voort dat ik lid zou worden van de stippencommissie. Het is een
leuke, actieve club mensen van wie ik veel leer! Omdat ik zelfstandig tekstschrijver/journalist ben doe ik voor de stippencommissie veel schrijf- en/of
redactiewerk.
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Marion van Lier (tuin 92): Om de Utrechtse binnenstad te ontvluchten heb
ik sinds 2004 een tuin op de Driehoek. Een natuurrijk paradijsje waar ik tot
rust kom en mijn creativiteit kwijt kan. Momenteel ben ik bezig met een
hoveniersopleiding om van mijn passie mijn beroep te maken. Speciaal project: beplanting, stapelmuur.

Bas van de Riet (tuin 40L): Ik ben ecoloog bij Stichting Landschap NoordHolland en de afgelopen jaren heb ik aan de Universiteit Utrecht onderzoek
gedaan naar ecologisch herstelbeheer in veenweidegebieden. Sinds kort
heb ik samen met drie anderen een tuin op De Driehoek en ben ik lid geworden van de stippencommissie. Speciaal project: sloten en oevers.

Tijmen Roozenboom (tuin 124): Mijn brood verdien ik met vertalen, het
gewroet in de tuin heb ik broodnodig, om al die woorden en andere besognes weer te vergeten. Het tuintje van Ruud en mij heeft na drie jaar zijn
vorm wel gevonden en de werkgroep is een prettige manier om iets daarbuiten te doen. Uitdaging: natuurlijk beheer dat ook – of juist – goed oogt.
Speciaal project: plantenborder en heesters voor vogels.

Brigitta Visser (tuin 16): Het zal niemand verbazen dat ik tuinieren als hobby heb. Ooit was ik vrijwilligster bij de Botanische Tuinen in de Uithof. Interesse voor de natuur is voor mij gewekt bij mijn eerste werkgever, een instituut voor veldbiologisch onderzoek voor natuurbehoud en -beheer. Ik ben
lid geworden van de stippencommissie, omdat ik het leuk vind om samen
met anderen het natuurlijk tuinieren op De Driehoek in de praktijk te brengen. Speciaal project: vlindertuin en stinzenplanten.

Joost van Wijk (tuin 42): Tuinieren zit mij in het bloed. Al op jonge leeftijd
had ik een tuintje waarin ik groenten en éénjarige bloemen kweekte. In
mijn studietijd is dit opgehouden, maar ik miste het groenten en bloemen
kweken. Ik ben 15 jaar geleden via een vriend op De Driehoek gekomen.
Sinds 2006 doe ik het compostbeheer en daarnaast gaat mijn interesse uit
naar fauna (vogels, ringslang, vleermuizen, etc.).

Interesseert u zich voor een specifiek project of wilt u zich ad-hoc inzetten
voor natuurlijk beheer, bijv. op de eerste zaterdagochtend van de maand?
U bent welkom! Meld u aan bij een van de leden of via het mailadres van
de stippencommissie (achterkaft).
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Meedoen?

NATUURLIJK TUINIEREN

Het Pannendak, het nieuwe verenigingsgebouw van De Driehoek, dat na de
brand is neergezet. Hier worden workshops gegeven en bijeenkomsten
gehouden.
Volkstuinencomplex:
Winklerlaan 151
3571 KL Utrecht
Secretariaat:
p/a A. van Ostadelaan 71 bis
3583 AC Utrecht
Mail: secretariaat@driehoektuin.nl
Mail stippencommissie: stippen@driehoektuin.nl
Website: www.driehoektuin.nl
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