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De commissie Natuurlijk Tuinieren heeft een beheerplan opgesteld voor 
een meer natuurlijk beheer van De Driehoek. Zie 
(http://www.driehoektuin.nl/natuurlijk-tuinieren-1/documenten-
natuurlijk-tuinieren/beheerplan). Zij borduurde hiermee voort op eerdere 
rapporten over ecologisch/natuurlijk beheer van De Driehoek. Daarnaast is 
het AVVN rapport op grond waarvan we in 2012 de vier stippen kregen van 
het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren hierin meegenomen. Het 
beheerplan is vervolgens  aan het bestuur aangeboden. Deze heeft het met 
een aantal sleutelfiguren van De Driehoek besproken en aan de hand 
daarvan een aantal besluiten en regels vastgesteld met betrekking tot het 
natuurlijk beheer van De Driehoek voor de komende tijd. Deze regels en 
besluiten zijn voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering in maart 
2016 en op een aantal punten aangepast. In juli 2016 is het keurmerk met 
vier stippen verlengd. De aanbevelingen die de de AVVN heeft gegeven, 
zijn opgenomen in het beheerplan. 

  

http://www.driehoektuin.nl/natuurlijk-tuinieren-1/documenten-natuurlijk-tuinieren/beheerplan
http://www.driehoektuin.nl/natuurlijk-tuinieren-1/documenten-natuurlijk-tuinieren/beheerplan
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Natuurlijk tuinieren is een proces waar we als 
volkstuin steeds mee bezig moeten blijven. Het 
beheerplan blijft dienen als achtergrondvisie; de 
regels in deze samenvatting dienen als gedragslijn 
voor de komende tijd en kunnen bijgesteld worden 
als daartoe aanleiding is  

Het bestuur stelt dat elke tuinder zodanig met de 
algemene delen van het park omgaat dat dit past 
binnen het beleid van natuurlijk tuinieren, binnen 
het huishoudelijk reglement en de normen en 
waarden van de vereniging. Zij roept individuele 
tuinders op om ook op de eigen tuin de 
aanbevelingen van de commissie Natuurlijk 
Tuinieren zo veel mogelijk toe te passen. 

 

Hierna volgen per locatie of onderwerp de punten van de commissie 
Natuurlijk Tuinieren en regels daaraan verbonden.  
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TOEGANG 
 

Functie  Zichtbaarheid van buitenaf, ruimte om even stil te staan en 
uitnodigend voor de buurtbewoners. 

Ecologie Ernaar streven om de ingang meer bij- 
en vlinder vriendelijk te maken. 

Beeld  Zowel laag bij de grond als in de 
hoogte ruimte maken door te snoeien 
en opschot te verwijderen. 

 
Beplanting onder de zuidelijke haag langs de oprit 
(bv. smeerwortel, kamperfoelie, maagdenpalm, 
clematis) blijft wenselijk, hoewel het in de praktijk 
lastig blijkt door het langskomende autoverkeer.   
 
 
 
 
 
 
 

Werkzaamheden Voorjaar Zomer Najaar 

Aanplanten onderbegroeiing van 
smeerwortel en maagdenpalm. In 
principe eenmalige actie. 

x  x 

Bij de ingang variatie aanbrengen in 
groenblijvende heesters en struiken. In 
principe eenmalige actie. 

x   

Hagen snoeien na bloei en bes 
(ecologisch). 

  x 

Hoogteverschil creëren in hagen 
(ecologisch). 

  x 

Aanplanten inheemse boskamperfoelie 
en clematis (ecologisch en oogt 
aantrekkelijk/vrolijk). In principe 
eenmalige actie.  

x   
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COMPOST 
 
Het huidige beleid met betrekking tot de centrale composthoop is om 
natuurlijk groen afval te verzamelen en tot compost te laten verteren. 

Tuinders worden aangespoord de oprijplank vrij te houden. Op 
werkdagen worden de werkzaamheden in overleg met de 
compostmeester gepland. Er moet rekening gehouden worden 
met de ringslang en de overwinteringsplaats van andere dieren.  

Bij de composthoop is een plek om takken naartoe te brengen die 
versnipperd worden. Dat wordt regelmatig door een groep 

tuinders uitgevoerd. 

Werkzaamheden Voorjaar Zomer Najaar 

Composthoop omzetten.  evt.  x 

Stapelwand van hout voorzien van 
vegetatiedakje  bedekt met sedum. 

 x  

 

We promoten om zo veel mogelijk ook op de eigen tuin te composteren en 
de compost van de composthoop voor bemesting te gebruiken. Tuinders 
worden zoveel mogelijk gestimuleerd om 
wanneer tuinaardeproducten gekocht worden 
die met een biologisch keurmerk, RHP-keurmerk 
of vermelding ‘organisch’ te gebruiken.  

 

Voor het ophogen en aanvullen van de tuin kan 
zandgrond vermengd worden met eigen 
compost of gebruik gemaakt worden van 
hoogwaardige, niet bemeste teelaarde. Een 
alternatief voor borders is bv zelfgemaakte bladcompost. 

 

Japanse duizendknoop is een bijna 
onuitroeibare woekeraar die helaas het 
tuinenpark bereikt heeft. Zo veel en zo 
vaak mogelijk moeten de stengels vlak 
boven de grond worden afgesneden. Deze 
stengels mogen niet op composthoop 
worden gelegd. Dit geldt ook voor door 
ziekte aangetaste takken en struiken. Die 

moeten van het tuinenpark verwijderd worden. 
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PARKEERPLAATS 
 

De essen worden nu niet actief vervangen 
door andere bomen, alleen bij ziekte of 
het gevaar van aantasting van nabij 
staande andere bomen. Bij vervanging  
zullen ecologisch interessante bomen 
worden geplant, bv. linde of 
boomhazelaar. 

 

 

 

Ecologie Opbrengst van eetbare vruchten (hazelnoten) en 
drachtplanten voor bijen. 

Opbrengst Voeding.  
Beeld  Fraaie bomen en struiken. 
 
 
 
 

BOMEN 

De bomen in de singels worden onderhouden ( gericht op 
veiligheid en ziekte) op kosten van de gemeente via de 
AVVN. Er is budget aangevraagd bij de AVVN om in 
gezamenlijk overleg tot een verantwoord bomenplan met 
betrekking tot de singels en het park De Groene Kop te komen. 

Voor de bomen op individuele tuinen stelt het  bestuur de richtlijn 
van de AVVN als leidend. Zie voor meer informatie het ‘groentje’ Bomen in 
Tuinen. Dit is te vinden op  http://www.avvn.nl/avvn-groentjes (de 
inlogcode staat ieder kwartaal in De Tuinliefhebber). Dit wil o.a. zeggen dat 
bestaande situaties voorlopig worden gehandhaafd, maar dat alleen het 
aanplanten van nieuwe bomen toegestaan is met een hoogte van max. 5 
meter. 

Er wordt gewerkt aan een visie over bomen in het hele park. 

Het aanplanten van bamboe is verboden en verwijdering moet 
zo veel mogelijk nagestreefd worden. 

  

http://www.avvn.nl/avvn-groentjes
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VLINDERTUIN 
 
Het doel van de vlindertuin (stukje tuin aan de N.O. kant) is het aantrekken 
van vlinders en bijen. De verzorging van de vlindertuin moet dus vanuit  dit 
idee gebeuren. 

Het aanleggen van een natuurleerpad heeft voor het bestuur nu geen 
prioriteit vanwege een te beperkte 
vrijwilligersinzet. Huidige pad door de vlindertuin 
wordt gehandhaafd.  

De doorgang bij en achter de bijenmuur dient open 
te zijn. Snoeien op die plek gebeurt in overleg met 
beheerder van de naastgelegen bijenmuur. Een 

klein deel van de vlindertuin heeft al een glooiende oever; deze zou hier 
groter gemaakt kunnen worden. 

Werkzaamheden Voorjaar Zomer Najaar 

Doorgang paden checken en 
overhangende takken snoeien, 
brandnetel verwijderen. 

x x x 

Paden maaien indien nodig. x x x 

Takkenwal fatsoeneren. x x x 

Evt. nieuw gras op de paden 
inzaaien.Plaatselijk ook inzaaien 
met witte klaver. 

x   

Stapelmuur opschonen/puinvrij maken. x x x 

Oever flauwer maken. x x x 

Terras bij de vlindertuin schoonmaken. x x x 

Zevenblad en gras wieden. x x x 

Liguster deels verwijderen bij heg langs pad en 
vervangen door nieuwe planten. 

x  x 

Indien nodig nieuwe planten in bloembakken op terras 
en bij vlindertuin. 

x  x 

Bijen/vlindermengsel kopen en zaaien.  x  

‘Fruitbar’ creëren en bijhouden. x x x 
Bollen planten.   x 

Braam, berk en vuilboom (deels) verwijderen of 
snoeien; hakhout terugzetten; heg bij bijenmuur 
snoeien. 

  x 

Hommelpotten plaatsen; achter 
het bijenhotel snoeien zodat ook deze 
kant gebruikt kan worden. 
 

  x 
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KOOLMEESPAD 
 

Het verdient aanbeveling om de begroeiing 
langs het Koolmeespad zo divers mogelijk te 
maken/houden. Opschot dient regelmatig te 
worden verwijderd aan de westelijke zijde. 
Hier en daar doorkijkjes maken naar het 
toekomstige park. Begroeiing aanvullen met 
bijenminnende struiken die schaduw 
verdragen. 

 
 

Werkzaamheden Voorjaar  Zomer Najaar 

Takkenril checken en indien nodig 
fatsoeneren.  

x x x 

Knotten van enkele dicht opeen staande 
stammetjes. 

x  x 

Japanse duizendknoop verwijderen. x x x 

Koolmeespad wieden (vooral zevenblad). x x x 
Nieuwe aanplant (indien nodig). x  x 

Controleren pad tussen plantenstroken en 
heg en evt. aanvullen met houtsnippers. 

x x x 

Hegafscheiding westzijde in breedte/dikte 
snoeien met aandacht voor flora en fauna. 

x  x 

Planten vrijmaken die overwoekerd dreigen 
te worden. 

late 
lente 

  

Naambordjes planten/struiken maken van 
natuurvriendelijke materialen en 
controleren. 

x   

 

Werkzaamheden border voor Pannendak Voorjaar Zomer Najaar 

Border fatsoeneren en deels inzaaien met 
bij- en vlinder-minnende planten. 

x x  

 

Werkzaamheden zwammenmuur Voorjaar  Zomer Najaar 

Zwammenmuur opbouwen en 
onderhouden. 

x x x 

Stapelmuur bij parkeerplaats bouwen en 
onderhouden 

x x x 
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BERMEN 
 
De bermen van de sloten moeten zo schraal mogelijk gehouden worden en 
dus niet worden bemest/verrijkt. Echter de fruitbomen - waar we 
buitengewoon trots op zijn - hebben wel hun voeding nodig. Momenteel 
wordt nagedacht over hoe hiermee om te gaan. 

Er moet binnen een 
week vóór werkdagen 
gemaaid worden zodat 
het maaisel op de 
werkdag zelf afgevoerd 
kan worden.  

Het beheerplan bepleit 
minder intensief 
maaibeleid in verband 

met de diversiteit wilde planten. Vooralsnog moet er een rand van ca 25 
cm langs de sloot blijven staan bij eerste maaibeurt. Bij de tweede 
maaibeurt in het najaar moet alles worden gemaaid (wilde planten krijgen 
zo meer kans). Vervolgens dient te worden bekeken of slechts 1 keer 
maaien van een deel van de bermen haalbaar is. Zo ja, dan dient dat 
gedeelte jaarlijks te wisselen in onderling overleg tussen de maaiers en de 
slotenbeheerders. 

Wel moet een randje langs het pad kort gehouden worden. Voorlopig nog 
met de maaimachine, maar er wordt toegewerkt naar 
onderhoud met de zeis omdat anders te veel gras over 
het pad hangt. Gevolg van dit beleid zal zijn dat er meer 
gras over de beschoeiing van de sloot heen hangt; het 
verwijderen hiervan is een aparte klus worden voor 
werkdagen in het najaar. 

Er hoeven geen speciale maatregelen bij 
watertappunten te komen zoals helofytenfilters.  

 

FRUITBOMEN LANGS DE SLOTEN 

Functie Oriëntatie / karakteristiek beeld.  
Ecologie Waarde voor insecten en vogels. 
Opbrengst Fruit / educatie d.m.v. beschrijvingen van de bomen. 
Beeld Langs alle sloten vergelijkbare soorten bomen aanplanten, 

dus ook langs de sloot vanaf de ingang tot het 
parkeerterrein. 
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SLOTEN  

De beschoeiing van de hoofdsloten is een ecologisch knelpunt. In het 
verleden werd de afkalving van de sloten gezien als slecht voor de 
fruitbomen. Er is toen besloten de beschoeiing te handhaven.  
Wanneer in de toekomst de beschoeiing vervangen moet worden kan 
aanpassing overwogen worden. Bij de vlindertuin kan een stukje oever 
glooiend worden gemaakt. Overigens zullen in het aan te leggen park de 
Groene Kop de meeste sloten glooiend uitgevoerd worden; daar is er 
ruimte. Hier zal De Driehoek ook van profiteren qua flora en fauna. 

De ijsvogelwand is het meest ideaal gelegen op de Slappendeldijk aan 
oostkant buiten het tuinenpark. Uitbreiding en onderhoud door gemeente 
is wenselijk. 

Verder kunnen er meer eendentrapjes worden 
gemaakt; per stuk sloot kunnen er minstens twee 
bijgeplaatst worden.  

Riet en waterplanten (uitgezonderd speciale soorten) 
moeten in het gareel gehouden of verwijderd worden. 
Dit kan door het afmaaien onder water, hetzij op 
werkdagen hetzij door een professional. 

 

 
 

Werkzaamheden sloten en bermen Voorjaar Zomer Najaar 

Eendentrapjes controleren, uitbreiden en 
kapotte vervangen door nieuwe. 

x x x 

Watertappunten controleren of het 
kaartje ‘Geen zeep’ er nog hangt. Zo niet, 
nieuwe ophangen. 

x x x 

Drijfeilanden overwegen. x   
Eventueel bermen inzaaien met 
inheemse soorten die passend zijn in 
matig voedselrijke graslanden/bermen. 

x   

Met ecologisch beleid maaien en 
afvoeren. Riet en waterplanten uit sloten 
halen, zodat het gezamenlijk kan worden 
afgevoerd, maar niet op de bermen 
leggen voordat gemaaid is. Maaisel en 
flap binnen een week afvoeren i.v.m. 
uitspoeling van voedingsstoffen uit 
maaisel. 

 x x 
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Tie wraps van naambordjes fruitbomen 
controleren/vervangen door duurzaam 
materiaal. 

x   

 

 

 

Zeep en afwasmiddelen (ecologisch of niet maakt in dit opzicht geen 
verschil) die bij de spoelbakken gebruikt worden, komen in de sloten 
terecht. Daar verstoren ze het natuurlijk 
evenwicht.  

Ze 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.  

 

              

  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/3a/a9/e2/3aa9e214e0989ae2e68c9ededd60766e.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/explore/dragonfly-images/&docid=BbGDOz2GNAyOAM&tbnid=pXY80nRokzV_-M:&vet=1&w=300&h=300&bih=599&biw=1024&ved=0ahUKEwimzJX14ZbSAhVEsxQKHdfpBMIQxiAIBCgC&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/3a/a9/e2/3aa9e214e0989ae2e68c9ededd60766e.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/explore/dragonfly-images/&docid=BbGDOz2GNAyOAM&tbnid=pXY80nRokzV_-M:&vet=1&w=300&h=300&bih=599&biw=1024&ved=0ahUKEwimzJX14ZbSAhVEsxQKHdfpBMIQxiAIBCgC&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/3a/a9/e2/3aa9e214e0989ae2e68c9ededd60766e.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/explore/dragonfly-images/&docid=BbGDOz2GNAyOAM&tbnid=pXY80nRokzV_-M:&vet=1&w=300&h=300&bih=599&biw=1024&ved=0ahUKEwimzJX14ZbSAhVEsxQKHdfpBMIQxiAIBCgC&iact=c&ictx=1
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TAKKENWALLEN 
 
Functie Afscheiding van de randen van ons complex. 
Ecologie Voeding (b.v. nectar, stuifmeel, bessen) en schuilplaatsen en 

nestelgelegenheid voor vogels en andere diersoorten als 
insecten. 

Opbrengst Takken worden gebruikt voor afscheidingen. Zo kan een 
ondoordringbare haag ontstaan. Deze biedt veiligheid aan 
allerlei diersoorten.  

Beeld Een dichte natuurlijke wand met variatie in de hoogte en de 
breedte. 

 
Langs de oostelijke sloot is niet overal ruimte voor houtwallen. Er moet 
voldoende ruimte zijn voor het uitvoeren van diversie werkzaamheden, 
zoals het beheer van de sloot en het snoeien. Daar moet dus alle 
begroeiing en indien nodig bouwsels verwijderd worden.  

 

Aan de zuidkant van het park moet niet 
alleen een houtwal zijn en ook het opschot 
moet regelmatig worden teruggesnoeid.   

Aan de zuidwestelijke kant van het park 
mag de takkenwal hier en daar doorbroken 
worden, zodat er iets meer openheid 
ontstaat naar het nieuwe park de Groene 
Kop. 

Algemeen geldt: takkenwallen niet hoger 
dan 1 meter maken. Opschot moet 
eveneens op die hoogte verwijderd 
worden. 
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HAGEN EN HEGGEN  
 
De heggen om de tuinen bestaan nu voornamelijk uit liguster. Een 
bloeiende liguster is een weldaad voor bijen. Andere planten kunnen ook 
gebruikt worden mits zij zich als heg laten snoeien en ecologische waarde 
hebben. Enkele soorten die gebruikt kunnen worden, staan vermeld aan 
het eind van dit stukje. 

 

Functie Afscheiding van de tuinen. 
Ecologie Ecologische waarde verhogen door meer soorten in de 

heggen te promoten. 
Opbrengst Afhankelijk van de snoeiwijze: bessen en schuilplaatsen voor 

vogels. 
Beeld  Natuurlijke heggen.  
 

Het is van belang voor een uniform beeld en 
zicht voor de wandelaars dat de heggen niet 
hoger zijn dan maximaal 70 cm.  

Uitzonderingen:  
 de heg bij tuin 57 aan het ingangspad 

mag tot 160 cm hoog zijn; 

 de heg in de bocht van de toegangsweg mag tot 100 cm hoog zijn;  

 de heg langs de parkeerplaats (tuin 5 en 51) mag tot 130 cm hoog 
zijn; 

 bij tuin 70 mag de bestaande pergola gehandhaafd worden; 

 langs het Koolmeespad (tuin 137, 134, 133, 122) kunnen de heggen 
ook tot 130 cm hoger zijn. Het liefst variabel al naar gelang de soort 
struik. 

 
Deze afwijkingen hebben te maken met het langskomende (auto)verkeer 
en privacy. Daarom kunnen de heggen langs de hoofdpaden - maar dan 
alleen ter hoogte van het huisje - wat hoger zijn (zie bijv tuin 129, 116). 
Heggen van 160 cm maakt dat ze nooit zo hoog worden dat je er niet meer 
overheen kunt kijken. Bij de ijsvogelbroedplek mogen de heggen hoger zijn.  
 
Op enkele plekken in het algemene deel van het tuinenpark zijn hagen die 
niet aan zulke strikte regels gebonden zijn. Met de beplanting kan op 
dezelfde manier gevarieerd worden. 

Functie  Afscheiding van randen aan binnen- en buitenkant van ons 
complex. 

Ecologie Voeding (b.v. nectar, stuifmeel, bessen) en schuilplaats voor 
vogels en andere kleine diersoorten. 
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Opbrengst Schuil- en nestgelegenheid en voedsel. Takken voor 
afscheidingen. 

Beeld  Een dichte natuurlijke wand met variatie in de hoogte en de 
breedte. 

 
Mogelijke beplanting voor heggen en hagen: 
Zuurbes (Berberis thunbergi/vulgarisi). Gele bloemen in mei – bijen; rode 
bessen – roodborstje. Stekels. Zon-halfschaduw, niet nat. Niet wintergroen. 
 
Mahonie (Berberis aquifolium) giftige, groenblijvende 
struik, blad houdend. Bloeit in april en mei met gele 
bloemen. De vrucht is een groen berijpte bes die later 
blauw wordt. Vruchtvlees van de bes is eetbaar. 
 
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 
de schaduw. 
 
Hondsroos (Rosa canina). Mits niet te strak gesnoeid, in juni-juli 
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 zware 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.  
 
Sneeuwbes (Symphoricarpos albus) is een 
stinsenplant. De bessen zijn giftig. Hoogte tot 1,5 m. 
Bloeit in juli en augustus met roze bloemen. 
  



RICHTLIJNEN NATUURLIJK TUINIEREN 

 

14 
 

 

 

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.  

STINZENPLANTEN 
 
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. 
We willen graag (meer) stinzenplanten aanplanten.  

 

Boerenkrokus Crocus tommasianus 
Bosanemoon Anemone nemorosa 
Breed longkruid Pulmonaria officinalis 
Krokus 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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NATUURWAARNEMINGEN 

In november 2016 is gepeild in hoeverre er belangstelling was voor het 
registreren en verspreiden van 
waarnemingen van bijzondere, aparte, 
leuke en zeldzame dieren en planten. Dit 
gaf aanleiding tot het opnieuw leven in 
blazen van vastleggen en publiceren van 
leuke vondsten binnen de grenzen van 
de Driehoek. Daarom is sinds december 
2016 een kleine groep tuinders weer 
gestart hiermee. De waarnemingen zijn  

Kleine wintervlinder 23 november 2016 

te vinden op https://waarneming.nl/gebied/view/138298.  
 

Tuinders die geïnteresseerd zijn in waarnemingen en/of zelf waarnemingen 
willen doorgeven kunnen deze plaatsen op de bovengenoemde site. Men 
moet zich daarvoor wel apart aanmelden. Een andere mogelijkheid om 
waarnemingen door te geven is via het emailadres: 
3hoektuininventarisatie@gmail.com. Er zal met enige regelmaat een stukje 
verschijnen met wat er allemaal leeft aan niet (te) alledaagse planten en 
dieren voor tuinders die aangegeven hebben 
dat te willen ontvangen. Aanmelden voor 
deze groep kan via hetzelfde emailadres als 
hierboven vermeld. 

Waarneming van gele korstzwam 24 januari 2017 

 

 

 

FAUNA 

Werkzaamheden  Voorjaar Zomer Najaar 

Nestkasten inspecteren, schoonmaken 
en opnieuw ophangen. 

  x 

Bijenmuur controleren en de beplanting 
van de bijstaande bakken zo nodig 
vervangen. Alle onderhoud in overleg 
met de beheerder van de bijenmuur. 

x   

Meer onderkomens voor egels maken.  x  

  

https://waarneming.nl/gebied/view/138298
mailto:3hoektuininventarisatie@gmail.com
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OPSTALLEN 
 
In het algemeen geldt: 

 Bij vervanging van lampen zoveel mogelijk LED verlichting 
aanbrengen. 

 Streven naar minimaal gebruik van plastic. In ieder geval apart 
inzamelen bij werkdagen en bijeenkomsten. 

 Tuinders vragen om elke 
werkdag eigen mok of kopje 
mee te nemen voor de pauzes. 

 Schoonmaak- en 
afwasmiddelen in Pannendak 
moeten ecologisch zijn. 

 Papier wordt apart ingezameld. 

 Bekeken wordt of een waterton 
geplaatst kan worden. 

 
 
 
 
 
Voor de tuinen geldt: 

 Tuinders worden gestimuleerd om de  tuinen ‘lenteklaar’ ipv 
winterklaar te maken.  

 Attenderen om blauwe netten te gebruiken omdat vogels deze 
kunnen zien.  

 

 Tuinders worden ook 
gestimuleerd 
milieuvriendelijke materialen 
op de eigen tuin en huisje te 
gebruiken, dat wil zeggen 
geen geimpregneerd hout, 
plastic, en andere milieu-
onvriendelijke materialen. 
Geen chemische 
bestrijdingsmiddelen, zoals 
sommige slakkenkorrels.  

 
De details voor dit beleid worden in de toekomst nader uitgewerkt.  
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BETROKKENHEID TUINDERS  
 
Er is veel kennis en kunde over natuurlijk tuinieren bij de mensen zelf. 
Gelukkig wordt dit vaak doorgegeven in het persoonlijke contact tussen de 
tuinders onderling. Om echter zoveel 
mogelijk mensen te betrekken willen we 
vanuit de Driehoek ook activiteiten 
organiseren die deze betrokkenheid 
verder kunnen verhogen. Daarnaast 
willen we natuurlijk ook graag zorgen dat 
er voldoende informatie over natuurlijk 
tuinieren. Informatiepunten hier toe zijn: 

 Het informatiebord met de 
folderbak met brochures. 

 Stukjes in de nieuwsbrief en het bestuursbulletin. 

 De website. 

Op deze plekken is up-to-date informatie te vinden over activiteiten op het 
gebied van natuurlijk tuinieren. Daarnaast zijn er meer uitgebreide 
artikelen op m.b.t. dit onderwerp. 
 

Verder worden er in dit kader de volgende activiteiten georganiseerd: 

 De werkdagen: verschillende tuinders werken samen aan een klus 
op de algemene delen van het park (3 maal meedoen is verplicht). 

 Ook het praatje door het bestuur bij de werkdag over wat er 
actueel speelt versterkt de onderlinge betrokkenheid m.b.t. 
natuurlijke actuele zaken. 

 Het verzorgen van activiteiten om de buurtbewoners te betrekken 
bij de natuur zoals rondwandelingen voor de ouderen uit de wijk. 

 Op breder niveau is er de Groen-Moet-Je-Doen-dag en de 
Landelijke Natuurwerkdag. 

 Verschillende 
cursussen, 
bijeenkomsten met 
onderwerpen die te 
maken hebben met de 
tuin en natuur zoals 
een voorlichting 
bijeenkomst over 
composteren. 
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OVERIG ALGEMEEN 
 
Onderhoud: 

 Het schoffelen van de paden. Bij nat weer de aarde na het 
schoffelen weer aanstampen. Het groen laten drogen en later 
afvoeren. 

 Elke werkdag met een 
grijpertje en vuilniszak de 
rommel opruimen.   

 Opletten dat geen 
rommel en afval op de 
composthoop terecht 
komen. Dit dus niet! 

 
 
Educatief: 

 Het geven van meer voorlichting over natuurlijk tuinieren met 
behulp van een opzet van de AVVN: ‘Handvat voor voorlichting’. 

 Het jaarlijks organiseren van 
verschillende cursussen over zaken 
die met tuinieren en aanverwante 
onderdelen te maken hebben. 

 Meer educatieve 
bijeenkomsten/programma’s 
organiseren om natuurlijk tuinieren 
voor individuele tuinders te 
promoten, zoals, lezingen, excursies, 
plantenruilbeurs, GMJD!dag en 
natuurwerkdag. 

 Voorbeelden van cursussen 
zijn: het snoeien van de hoogstamfruitbomen, klein fruit en heggen; 
composteren op eigen tuin (middels A-tje met tips); kruiden, natuurlijke 
bestrijders.  
De commissie Natuurlijk Tuinieren hoort graag wensen van tuinders. 

 
 

Bestuur: 

 In het bestuur en werkdagencommissie zit tenminste 1 lid dat 
bekend is met principes van natuurlijk tuinieren/beheer. Overleg 
commissie NT met werkdagencommissie. 

 Het huishoudelijk reglement wordt zo nodig aangepast aan de 
principes van natuurlijk tuinieren. 

 Via de nieuwsbrief, de bulletins en/of brochures en folders wordt 
het natuurlijk tuinieren gestimuleerd. 

  



RICHTLIJNEN NATUURLIJK TUINIEREN 

 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Pannendak, het verenigingsgebouw van De Driehoek. Hier worden 
workshops gegeven en bijeenkomsten gehouden. 

 

Locatie 
Ecologisch Tuinenpark De Driehoek:  
Winklerlaan 151 
3571 KL Utrecht 
 
Secretariaat:  
p/a  A. van Ostadelaan 71 bis 
3583 AC Utrecht 
 

Mail secretariaat: secretariaat@driehoektuin.nl 

Mail commissie Natuurlijk Tuinieren: stippen@driehoektuin.nl 

Mail waarnemingen: 3hoekinventarisatie@gmail.nl 

Website: www.driehoektuin.nl 

 

mailto:secretariaat@driehoektuin.nl
mailto:stippen@driehoektuin.nl
mailto:3hoekinventarisatie@gmail.nl
http://www.driehoektuin.nl/



