De langgerekte sloten zijn overblijf
selen van de oude poldersloten die
hier overal lagen lang voordat de
stad oprukte. In de sloten komen
o.a. zeelt, snoek en kikkers voor. Langs de sloten staan hoogstamfruitbomen. Tuindersvereniging De Driehoek is erg trots op deze
bijzondere collectie oude appel- en perenrassen. De bomen hebben een bijzondere cultuurhistorische waarde en zijn ook nog
eens heel mooi en sfeerbepalend.

Ontdek Ecologisch Tuinenpark De Driehoek!

Welkom

U bent van harte welkom! Het
tuinenpark is vrij toegankelijk tot
18.00 uur (in de winter tot zonsondergang). Geniet van
natuur, rust en ruimte in de stad! Een groot deel van het
park is goed toegankelijk voor rolstoelen en rollators.
Neem eens de tijd om op één van de mooi
gelegen bankjes goed om u heen te kijken,
een boek te lezen of een glimp van de
ijsvogel of ringslang op te vangen.
Voor kinderen is er een leuke
ontdektocht.

Groene Web

Ecologisch Tuinenpark De Driehoek is een
‘ecologisch kerngebied’. Het park speelt
een belangrijk rol in de verbinding van de natuurgebieden in de
stad Utrecht.
In het kader van het Groene Web project van de gemeente is er
hard gewerkt om de natuur nog meer kans te geven.
Zo zijn vlindervriendelijke plekken gecreëerd, is grootschalig
onderhoud gepleegd aan de hoogstamfruitbomen, zijn houtwallen schoongemaakt en is de centrale composthoop verbeterd.
Ook is de educatie niet vergeten. Informatieborden in het park
wijzen bezoekers op de bijzondere natuur.
In een ‘monitoring’-project houden de tuinders
het aantal dier- en plantensoorten bij.

Er zijn werkgroepen voor:
- Vogels
- Hoogstamfruit
- Compostering
- ‘Driehoek Natuurwijzer’
- Stekken en zaden
- Receptiecommissie
- Organisatie werkdagen

Meer weten,
zelf een tuin?

Voor meer informatie over beschikbare tuinen en activiteiten
kunt u terecht bij de secretaris
van de vereniging.
Bij het informatiebord naast het parkeerterrein vindt u de
Nieuwsbrief en recente informatie over ‘Driehoek Natuur
wijzer’, andere activiteiten en het ‘monitoring’-project. Ook
kunt u hier de ontdektocht voor kinderen halen.
 cologisch Tuinenpark De Driehoek
E
Winklerlaan 51, 3571 KH Utrecht.
De ingang ligt verscholen tussen de bomen en is te bereiken
via het pad ten oosten van het zorgcentrum Tuindorp Oost.
Secretaris van tuindersvereniging De Driehoek
Adr. van Ostadelaan 71bis, 3583 AC Utrecht
Telefoon 030-254 23 58 - E-mail driehoektuin@hotmail.com

Illustratie: De Vlinderstichting - A. van Lierop

Oude sloten
en fruitbomen

Foto: M van Dongen

Ecologisch Tuinenpark De Driehoek is een
verrassende groene oase in de stad. Ruim
vijftig jaar geleden is het tuinencomplex
opgericht door de Koninklijke Volksbond ter
Bestrijding van Drankmisbruik.
De Volksbond is al lang opgeheven. Nu telen
de enthousiaste tuinders op de ruim 130
(gehuurde) tuinen op milieu-vriendelijke en
ecologische wijze groente en fruit. Er zijn ook
siertuinen, maar het karakter van het oude
moestuinencomplex is behouden gebleven.

regelmatig cursussen en
lezingen over boeiende natuur- en tuingerichte
thema’s. Buurtbewoners en andere belang
stellenden zijn hierbij ook van harte welkom.
Voor kinderen worden speciale activiteiten
aangeboden.
Alle natuureducatie activiteiten zijn onder
gebracht in het programma ‘Driehoek Natuur-
wijzer’. De Driehoek werkt hierbij samen met
de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
(KNNV) Utrecht, Milieucentrum noordoost en Natuur- en
Milieucommunicatie (NMC) gemeente Utrecht en heeft
contacten met het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
Binnen verschillende werkgroepen kunnen tuinders van 
De Driehoek een eigen bijdrage leveren aan het beheer van
het park.

Foto: Henk Dikkers

Ecologisch Tuinenpark

Activiteiten De Driehoek organiseert

Het tuinenpark ligt
schitterend tussen
hoge houtwallen
en bossages en
samen met de vele fruitbomen en brede
sloten en singels vormt het een unieke
plek. Hier komen veel dier- en plantensoorten voor die je in een grote stad
misschien niet zo gauw zou verwachten.
De ijsvogel, sperwer en grote bonte specht komen regelmatig op
bezoek. Je kunt soms hermelijnen zien. En de ringslang is er zelfs
kind aan huis.

Foto: Han Bouwmeester

De Driehoek

IJsvogel en
ringslang

Ecologisch Tuinenpark

De Driehoek

Hoogstamfruitbomen

Bankjes

Centrale composthoop

Informatiebord

Het Pannendak

Ingang

Legenda

Ligging in de gemeente Utrecht

Ecologisch Tuinenpark















Vogels in de tuin

Waterdieren en Sloten

Hoogstamfruitbomen
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