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Nieuwsbrief november 2013 
 

Van het bestuur 
In de bestuursvergaderingen hebben we groot onderhoud besproken: het baggeren van 

de twee hoofdsloten en de sloten buitenom. De gemeente wil dat elke zes jaar doen, 

maar het betekent nogal wat voor het leven in en om de sloten. Twee bestuursleden en 

een lid van de stippenwerkgroep hebben intensief overleg gehad met mensen van de 

gemeente en de baggeraars. We hopen dat de uitvoering zo goed mogelijk verloopt. 

Ook de klussenvoor aanvragen uit het groot-onderhoud-budget voor alle Utrechtse 

volkstuinparken zijn besproken. We vonden dat de gootstenen langs de sloten wel een 

opknapbeurt kunnen gebruiken.  

De paden: we hebben deze zomer een paar keer een aannemer gehad die met een ma-

chine het onkruid van de paden brandde. Helaas werden ook flink wat stukken van de 

heggen meegenomen, maar de paden bleven wel behoorlijk vrij van onkruid. Deze win-

ter moeten we beslissen of we volgend jaar opnieuw een professionele padenbrander 

inschakelen.  

En hoe vindt u het door onszelf gerepareerde stukje pad geworden, het eerste stuk van 

de composthoop langs de westsloot? 
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Asbest stond op de agenda. Er worden nieuwe regels verwacht voor asbest. Over een jaar of tien 

moet alles opgeruimd zijn. Dat is een verantwoordelijkheid van de tuinders zelf, maar misschien 

kunnen we onze tuinen met een gezamenlijke aanpak eerder asbestvrij krijgen. Er zijn vier 

mensen die een plan maken voor zo'n gezamenlijke aanpak. Tijdens de Ledenvergadering 

presenteren we dat plan. U kunt zelf kiezen of u wel of niet meedoet, maar we denken dat 

samenwerken voordeel biedt. Heeft u asbest? Laat het nu al aan deze plancommissie weten via 

asbest@driehoektuin.nl. 

Andere agendapunten waren: vertrekkende en komende tuinders, voorbereiding werkdagen, 

lezingen en cursussen (zie verderop in deze nieuwsbrief), data bepalen voor de nieuwjaarsrecep-

tie en de ledenvergadering. Met de andere tuinenparken van Utrecht gaan we half november 

praten over of en hoe je nieuwe leden/tuinders selecteert.   

Bestuurssamenstelling: Hetty gaat zich nu langzaam terugtrekken uit activiteiten (vanwege haar 

werk).  We hebben Henk Rienties als vice-voorzitter aangewezen. Hij is beschikbaar om voorzitter 

te worden. We zullen hem op de volgende ledenvergadering voordragen! 

Spreekuur: het bestuur overweegt om een spreekuur te gaan houden. Hoe en wanneer moet nog 

besloten worden, maar wij horen graag uw reacties en suggesties over dit idee. 

Belangrijke data om nu al in de agenda te zetten 
De nieuwjaarsreceptie is zoals gebruikelijk op de eerste zaterdag van het jaar, dus zaterdag 4 

januari 2014 van 11.00 tot 13.00 uur. 

De algemene ledenvergadering ALV vind plaats op donderdag 20 maart. Meer informatie volgt 

later. 

En dan het jubileum: het 101-jarig bestaan vieren we op zaterdag 28 juni met eten, drinken en 

muziek. Voor de organisatie willen wij een beroep doen op heel veel tuinders. Ook hierover later 

meer. 

Van de penningmeester 
U-PAS:  De U-PAS van de gemeente Utrecht kan nu ook gelden voor leden van De Driehoek met 

een laag inkomen ( 110% - 125% minimum sociaal inkomen). Zij kunnen een aanvraag doen voor 

de jaarlijkse huur of voor het kopen van een tuinhuisje. Iemand kan maximaal € 100,- via deze U-

Pas regeling krijgen. Zie de website: www.u-pas.nl. 

Verhoging huurbedrag per 2014: Omdat de pacht van de gemeente Utrecht voor De Driehoek per 

2015 wordt verhoogd wil het bestuur het huurbedrag per 2014 met € 10,- verhogen  naar € 280 

en per 2015 ook met €10,- naar € 290,-. 

Per vierkante meter is onze pacht nu € 0,50 en per 2015 wordt dit € 0,65. Dit bedrag wordt nu ook 

betaald door andere tuinverenigingen in Utrecht. Mogelijk wordt dit bedrag nog verder verhoogd 

per 2015. Daarom willen wij de huur per 2014 langzaam verhogen, zodat iedereen eraan kan 

wennen en niet schrikt als wij per 2015 opeens met € 20,- of mogelijk meer moeten verhogen. En 

per 2014 willen we € 10,- per lid gaan sparen.  Hopelijk weet het Bestuur tijdens de ALV in maart 

2014 hoeveel de Driehoek voor de pacht per 2015 moet betalen. 
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Bas van de Riet op de radio! 
Op een zondagochtend stond de radio aan. Vroege Vogels had een onderwerp over veen in 

Noord-Holland. Een van de geïnterviewden was Bas van de Riet, een van onze tuinders. Vind 

een verhaaltje over zijn werk en het radiofragment op vroegevogels.vara.nl, zoek op "omhoog 

met dat veen". De uitzending was op 13 oktober 2013.  

Baggeren 
De sloten op ons tuinenpark zijn 6 jaar geleden voor het laatst uitgebaggerd en dus komt de 

gemeente ze opnieuw uitbaggeren. Dat zal in november gebeuren. Ook worden nu de sloten 

rondom het park flink uitgebaggerd. Daar hebben we niet zoveel moeite mee, omdat die slo-

ten intussen zeer ondiep zijn geworden; de vorige keer zijn deze namelijk niet meegenomen 

met uitbaggeren. 

Anders ligt het met de twee hoofdsloten met de fruitbomen op het tuinenpark. De afgelopen 

jaren zijn vele mensen druk in de weer geweest om de flora en fauna in en naast de sloten zo 

ecologisch mogelijk te beheren. Baggeren vormt een enorme inbreuk op dit streven. Samen 

met de gemeente en de uitvoerders hebben we uitvoerig stil gestaan bij hoe dit moet en kan 

met de minste schade, hoewel het altijd een keuze blijft tussen een aantal kwaden. We heb-

ben nu bij de gemeente aangevraagd om de sloten op het park zo ondiep mogelijk uit te bag-

geren met een grijper, waarbij de bagger op de kant geschept wordt. Hierdoor wordt het bo-

demleven in de sloot zo veel mogelijk gespaard, maar de bagger op de kant doet de verschra-

ling van de bermen voor een groot deel teniet.  

De beide bruggetjes kunnen ook intact blijven en de paden worden niet zwaar belast met gro-

te machines. Het was een kiezen tussen twee 

kwaden en niet iedereen zal hier blij mee zijn. 

Overigens zal de zijsloot links op de tuin die 2 

jaar geleden opnieuw is beschoeid, waarschijn-

lijk geheel met rust worden gelaten. 

De bagger uit de sloten rondom het complex 

wordt naar een aantal punten geduwd met 

een boot en van daaruit afgevoerd. De bijen op 

de Slappendeldijk zullen dus niet gestoord 

worden. De bagger uit de sloot helemaal ach-

ter op het complex wordt met een grote pomp 

op het erachter gelegen NS terrein gespoten.  

    

 

 

Op de werkdag van 2 november hebben we planten uit de sloot gered. 
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Educatief programma 
De Driehoek is niet alleen een tuinenpark, waar je lekker kunt werken, maar ook een plek waar je 

veel kunt leren over de natuur en  werkwijzen over hoe om te gaan met die natuur. 

Op donderdagavond 28 november om 20.00 uur is er een heel interessante lezing met veel 

prachtige dia’s over ‘Het nestleven van de bosuil’. 

Dhr. Bruijn heeft met zijn diaserie, die zeker in de smak zal vallen bij natuurliefhebbers, een mooie 

combinatie gemaakt van zijn speciale interesse in nachtroofvogels en natuurfotografie. In het 

begin van de lezing maak je kennis met de verschillende Nederlandse uilensoorten. Ook de 

soorten die op De Driehoek gesignaleerd kunnen worden. Daarna wordt het nestleven van de 

Bosuil behandeld en zijn er prachtige beelden uit de periode tussen het eieren leggen en het 

uitvliegen van de jongen. Omdat de opnamen in speciaal daarvoor ontworpen nestkasten werden 

gemaakt, kun je de beelden tot in detail bewonderen. De diaserie bestaat uit 80 beelden en de 

hele lezing duurt ongeveer anderhalf uur.  

 

Walter Den Hollander, van de "Groene Hollander" is weer graag bereid om een snoeicursus op De 

Driehoek te geven. Maar, vanwege zijn reis naar Suriname en andere belangrijke 

roosterbeperkingen is dit alleen op korte termijn mogelijk. 

Namelijk: 

zaterdag 30 november van 11h00 - 14h00 

zaterdag 14 december van 11h00 - 14h00  

Het doel is om in het kort de hoofdzaken te herhalen van de les van twee jaar geleden met enkele 

toevoegingen en nieuws en om vervolgens vooral praktisch aan het werk te gaan. Vooral ook erg 

leuk voor mensen die erover denken om met de fruitbomengroep mee te gaan doen komende 

winter! 

 

In het voorjaar willen we een lezing houden over het kweken van tomaten op je volkstuin. 

Ook zouden we volgend jaar graag een cursus opzetten over het maaien met een zeis, zodat we 

mogelijk samen de slootkanten op de meest prettige en ecologische manier met de zeis kunnen 

maaien. Naast de kunst van het maaien zelf zal natuurlijk ook de kunst van het haren en wetten 

van een zeis aan de orde komen, zodat je altijd met een scherpe zeis kunt maaien. Ook op een 

ander tuinencomplex in Utrecht is dit met succes gedaan. Maar zoiets kunnen we alleen opzetten 

als er ook gegadigden voor een dergelijke cursus zijn. Daarom hierbij de vraag: wie voelt ervoor 

om de kunst van het maaien met een zeis onder de knie te krijgen en aan de cursus deel te nemen? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel activiteit op de werkdag!  
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Nogmaals: Japanse Duizendknoop 
Het is goed om te merken dat iedereen wel doordrongen is van het belang om de Japanse Dui-

zendknoop te bestrijden. Als je dus zo’n stengel in de tuin ziet, moet je hem verwijderen: uit-

trekken of vlak boven de grond afsnijden en niet op de composthoop gooien , maar in een 

vuilniszak doen. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is een uiterste noodmaatregel, maar 

iedereen heeft begrepen dat dat op een ecologisch tuinenpark niet past. Op de werkdagen 

werken wij altijd aan de stengels achter de takkenhoop en zo hopen wij de invasie in toom te 

houden. 

Midden in de Winter 
Door Claar van den Biggelaar, tuin 31 

In december weet iedereen hoe dit verder gaat, zelfs kinderen weten het. Wat ik pas sinds een 

paar jaar weet, is dat ik midden in de winter met het belangrijkste werk van het jaar bezig ben; 

de grond.  

Achttien  jaar geleden kreeg ik in september een berichtje van het bestuur dat ik naar twee 

tuinen kon komen  kijken. Ik vond het moeilijk om te kiezen, ik vergeleek de tuinen vooral op 

hun ligging, of ik er lekker in de zon zou kunnen zitten, op hoe  het huisje eruit zag en op het 

uitzicht. Aan mijn tuin was op dat moment niet veel te zien, een klein huisje en  wat prei op 

een verder kaal stuk land. Toch zei Nico Revet, die in die tijd de verhuur van de huisjes regelde, 

heel beslist dat als ik groente wilde gaan telen, ik die tuin moest nemen, want die had goede 

grond. Hoewel ik toen nog helemaal niet wist wat dat betekende, heb ik daar nooit spijt van 

gekregen.  

In het begin groeide de groente als vanzelf.  Ik profiteerde duidelijk van de goede grond van 

mijn voorganger. Zelf had ik in die tijd alleen maar oog voor alles wat zich boven de grond af-

speelde. Met de grond bemoeide ik me niet. De winter was een hele rustige periode waarin ik 

niet veel op de tuin kwam. Ik liet de grond braak liggen en op ieder veldje lag een hoopje verse 

stalmest. Het braak laten liggen van de grond was goed voor allerlei ziektes en slakken. In het 

voorjaar begon ik dan met spitten en het ‘onderwerken’ van de mest. Veldje voor veldje, zware 

natte grond  met de schep omkeren.  

Pas na een aantal jaar leerde ik kijken naar mijn grond. Zo viel mij op dat de grond er aan het 

eind van de winter dichtgeslagen uit zag, er was al weer behoorlijk wat onkruid op gegroeid en 

vaak stonden er als het hard had geregend, plassen water op. In een van de volgende winters 

heb  ik geëxperimenteerd met winterrogge, dat kon je in die tijd in grote zakken in het winkel-

tje in het pannendak kopen. In de herfst zaaide ik dat dan in en dan stond het in de winter zo’n 

tien centimeter hoog op het land. Dit was al een hele verbetering ten opzichte van het braak 

laten liggen van de grond. De structuur van de grond zag er in het voorjaar veel minder dicht-

geslagen  uit. Wel moest ik dan opnieuw in het voorjaar hard aan de slag om al die plaggen 

met rogge om te keren.   Inmiddels las ik regelmatig over “mulchen”. Dit is het bedekken van 

de grond met organisch “afval”. Je kunt dit het hele jaar door doen, maar vooral in de winter 

blijkt dit heel goed voor de grond te zijn. De structuur van je grond verbetert er aanzienlijk 

door, de grond slaat minder snel dicht omdat de laag met plantenafval de regenslagen  
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opvangt. Je grond blijft er warmer door waardoor het bodemleven ook in de winterperiode langer actief 

kan blijven. En je in het voorjaar iets eerder kunt starten met zaaien en poten. In de lente als de 

temperatuur wat hoger  wordt, haal je de mulchlaag eraf. Een deel daarvan is in de winter al 

gecomposteerd. De rest gaat op je eigen composthoop.  

Toen ik dit voor de eerste keer deed, was ik heel benieuwd hoe de grond eruit zou zien. Mijn 

twijfel was gelijk verdwenen. Ik zag een fijne structuur, de grond zag er luchtig uit en er stond zo 

goed als geen onkruid op mijn land. Allemaal voordelen die mij er sinds vijf jaar toe brengen mijn 

grond in de winter niet meer braak te laten liggen, maar volledig te bedekken met plantenafval en 

bladeren. 

In de afgelopen jaren ben ik niet alleen veranderd in mijn manier van grond bewerken,  ook de 

bemesting van mijn grond is stap voor stap veranderd. Een tijd lang heb ik nadat ik in de lente de 

mulchlaag had verwijderd, daarna alsnog de grond weer omgespit om de mest eronder te 

werken. Ik bestelde ieder jaar een flink aantal kruiwagens mest omdat ik aan mijn eigen 

composthoop niet genoeg had om de voedingsstoffen die ik via het oogsten van de groente uit de 

grond haalde, weer aan te kunnen vullen. Door het spitten van de grond werd ook de mooie 

structuur van de grond waar ik in de winter zo goed voor had gezorgd omgekeerd. Ik merkte al 

snel dat mulchen en spitten niet samen gaan.   

 

Toen kwam het  idee van de centrale composthoop voor iedereen. Ik weet nog goed hoe huiverig 

ik in het begin was om die compost op mijn land te gooien. Zou mijn tuin straks niet een 

onkruidzee zijn? Ik ben met een paar veldjes begonnen, met het idee ‘baat het niet dan schaadt 

het ook niet zo veel’. Het onkruid viel enorm mee, het was zelfs een stuk minder dan het onkruid 

dat naar boven komt uit mijn eigen compost. Op een werkdag vertelde Joost dat de temperatuur 

in die grote hoop veel hoger is, dan die van mijn eigen composthoop. Daardoor worden er in de 

grote hoop meer zaden en slechte bacteriën gedood. In de winter zie je de composthoop ook vaak 

“roken”, zo warm is het er. 

 

Inmiddels ben ik die eerste schroom helemaal 

voorbij. Op ieder bed wat leeg raakt, gooi ik 

een paar kruiwagens compost, daarna breng ik 

een mulchlaag aan. Ik doe dit nu twee jaar voor 

al mijn groentebedden en het effect overtreft 

al mijn verwachtingen. De groente heeft er nog 

nooit zo goed bijgestaan en de oogst was 

zonder meer goed en betrouwbaar. De 

compost zorgt zichtbaar voor voldoende 

voedingsstoffen en voor een goede structuur 

van de grond. Daarnaast heeft het als voordeel dat ik de grond in het voorjaar niet meer hoef om 

te keren. Om de grond in het voorjaar wat extra zuurstof te geven, pak ik nu de spitvork en til elke 

keer een schep op die ik niet omkeer, maar op de vork terug laat vallen, zodat de grond in fijne 

deeltjes uiteenvalt.   

Ik begrijp nu waar ik achttien jaar geleden nog niets van begreep; voor goede en gezonde groente 

heb je goede grond nodig. Midden in de winter rust ik niet meer; midden in de winter ben ik met 

het belangrijkste werk van het jaar bezig;  ik rij compost en werk aan goede grond voor het 

nieuwe jaar! 
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