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Nieuwsbrief voorjaar 2013 
 

Op zoek naar een nieuwe voorzitter 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering en op de werkdag in maart is dit nieuws al be-

kend gemaakt: onze voorzitter Barend Klop heeft op heel korte termijn zijn functie 

neergelegd. Hij verlaat Utrecht, en ook de Driehoek en kan daarom geen voorzitter 

meer zijn.  

Op de ALV heeft het bestuur dit gemeld. Tijdens de werkdag op 23 maart hebben we 

afscheid genomen van Barend. We hebben hem laten merken dat we zijn bijdrage aan 

ons park bijzonder gewaardeerd hebben en dat we hem erg zullen missen. 

Voorlopig neemt de vicevoorzitter, Hetty Grunefeld, het voorzitterschap waar. Door 

veranderingen in haar baan kan dat helaas niet voor langere tijd en dus we zijn op zoek 

naar iemand die over ongeveer een half jaar de rol van voorzitter kan oppakken.  

 

Algemene Ledenvergadering op 12 maart 

Afgelopen 12 maart hebben we in het Pannendak met 44 mensen teruggekeken naar 

het afgelopen jaar en hebben we vooruit gekeken naar 2013. Het verslag van de verga-

dering komt met de volgende nieuwsbrief mee. 
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Nieuwsbrief: redactieleden gezocht 
De nieuwsbrief die u nu leest is meer een mededelingenblad van het bestuur dan een echte 

nieuwsbrief. Twee vrijwilligers zorgen voor tekstredactie en vormgeving, maar de inhoud wordt 

momenteel alleen door het bestuur gemaakt.  

Dat kan best anders natuurlijk. Denk aan berichten over waarnemingen van bijzondere planten en 

dieren, verslagen van activiteiten die op het park georganiseerd worden, of interviews met 

bijzondere tuinders, of ….  

Als u het belangrijk vindt dat dit soort dingen ook in een Nieuwsbrief komen, dan bent u 

misschien een geweldig redactielid. Misschien kent u nog één of twee anderen met wie u samen 

de redactie wilt vormen. We kijken uit naar uw bericht! Contactpersoon: Yvonne Goester 

 

Nieuwsbrief en mededelingen via e-mail 
Degenen van wie wij de e-mailadressen hebben krijgen deze nieuwsbrief digitaal en in full colour. 

Omdat kleurkopieën te duur zijn, krijgen de andere tuinders een papieren zwart-wit versie. Wilt u 

ook de mooie opmaak krijgen, dan kunt u uw email adres aan doorgeven via secretari-

aat@driehoektuin.nl. Dat is ook handig en goedkoper voor allerlei andere mededelingen of 

oproepen. 

Jubileum De Driehoek: 50- en 100-jarig bestaan  

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de voorloper van De Driehoek werd opgericht. We vieren dan 

ook een feestje tijdens de Landelijke Natuurwerkdag, op zaterdag 2 november 2013.  

Yvon Twigt (tuin 8),  Simone van Weteringen (tuin 7) en Anne ter Heege (tuin 59) hebben zich 

aangemeld als feestcommissie. 

Annemiek Kop (tuin 120) en Roos Fokkema (tuin 126) zijn al een tijd bezig met het maken van 

jubileumboek. Zij zijn daarvoor nog steeds geïnteresseerd in oude foto’s en verhalen.  

Iedereen die goede ideeën heeft of mee wil denken en organiseren is van harte welkom. 

Aanmelden via secretariaat@driehoektuin.nl of bij Yvon. 

  

Waarnemingenavond dinsdag 7 mei 
Welke dieren en planten, gewone en bijzondere, komen er voor in de strook rondom ons 

tuinenpark en in de Driehoek zelf? In het kader van de ontwikkeling van de Groene Kop zijn twee 

ecologen bezig om dit te inventariseren. Ze inventariseren daarbij ook onze eigen waarnemingen 

van de afgelopen jaren. 

 

Op dinsdagavond 7 mei om 20.00 uur komt Floris Brekelmans ons in het Pannendak met dia's en 

verhalen laten zien wat hij intussen heeft gevonden.  

Iedereen is daarbij van harte welkom, aanmelden is niet nodig! 
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Hek sluiten, hoe gaat dat ook alweer? 
Sinds de zomertijd is de sluittijd van het hek 20.00 uur. De afspraak is dat je het toegangshek 

met je sleutel afsluit als je rond die tijd van het park vertrekt.  

Bij prachtig weer is het slim om toch nog even op het park te kijken of er nog argeloze wande-

laars rondlopen. Bij mooi weer is het niet erg als het later wordt dan de sluittijd, maar als er bij 

somber weer geen wandelaars meer zijn kunt u ook best iets eerder dan 20.00 uur afsluiten.  

In de herfst gaat de sluittijd naar 18.00 uur en in de winter naar 16.00 uur. Let op het bordje bij 

het toegangshek! 
 

Voor de zekerheid zijn er de hekkensluiters. Dat is een groepje, dat 's avonds komen controle-

ren of het hek afgesloten is en het zonodig alsnog op slot doen. Fantastisch dat ze dat doen.  

De groep is nog niet compleet. We hebben nog iemand nodig voor de zaterdagavond, en we 

kunnen ook nog wat vervangers gebruiken.  

Hetty Grunefeld (tuin 111) coördineert dit. 

 

Avon-d-t-uren 
Voor mensen die graag in de avonduren tuinieren en die makkelijk contact willen maken met 

anderen die ook tot laat op de tuin zijn heeft Yvon Twigt een systeem bedacht.  

Via labels aan de vitrine tegenover het Pannendak en een telefoonlijst kun je snel steun vinden 

als er op de een of andere manier onraad is. Of als het lekker weer is kun je er stante pede een 

maatje mee vinden voor een wijntje bij een tuinfakkel. Yvon zit op tuin 8 en is bereikbaar via 

secretariaat@driehoektuin.nl.  

 

Toiletten schoonmaken 
Gelukkig zijn er nu vier mensen die regelmatig de toiletten willen schoonmaken. We kunnen 

dus een roulatieschema maken waarin elke week iemand de toiletten poetst.  

In de zomer is dat uiteraard niet genoeg; het is dan nodig om de toiletten drie keer per week 

schoon te maken. Hopelijk kunnen we dit met vrijwilligers oplossen want als die er niet zijn 

moeten we dure professionals inschakelen.  

Wie meldt zich nog meer voor het samen schoon houden van de toiletten? Rob Peters is con-

tactpersoon. 

 

Onderhoud paden en parkeerplaats 
De parkeerplaats is opgeknapt zoals u wellicht heeft gezien.  

Dit voorjaar verwachten we nog werk aan de hoofdpaden zodat die weer onkruidvrij zijn en 

we met hulp van een bedrijf kunnen zorgen dat de paden onkruidvrij blijven.  

De zijpaden en de strook onder uw heg blijven uw eigen verantwoordelijkheid.  

Als u wilt kunt u onze eigen kleine brander gebruiken, maar schoffelen en harken werkt ook. 

Zie daarvoor de instructie in de vitrine tegenover het Pannendak.  In het najaar verwachten 

we het baggeren van de hoofdsloten.  

Contactpersoon in het bestuur: voorlopig Hetty Grunefeld.  
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Nestkasten  
Door Tijmen Roozenboom 

Op ons park hangen steeds meer nestkasten voor  verschillende soorten vogels.  

Serge en Harm (tuin 44) hebben zelf een nestkast voor een Torenvalk getimmerd en deze 

opgehangen in de grote dennenboom op hun tuin. Mooi werk! Geeft wellicht inspiratie aan 

andere tuinders om ook nestkasten te gaan maken.  

 
Joost en ik hebben een nestkast voor een bosuil opgehangen in een grote 

spar op tuin 48. Zoals de naam al zegt leeft de bosuil voornamelijk in 

bossen, maar sinds enige tijd is deze soort een cultuurvolger geworden. 

Dat betekent dat hij bijna overal kan voorkomen zolang er een paar grote 

bomen aanwezig zijn, voedsel en geschikte broedplaatsen. Je vindt hem 

dan ook in parken, tuinen en boomgaarden.  

Rondom Utrecht worden bosuilen waargenomen in Overvecht, Maarssen, 

Tienhoven en Groenekan. Vorig jaar werden in het gebied ten noorden van 

de Driehoek jonge pas uitgevlogen bosuilen gemeld. Vandaar dat we willen 

proberen om ze ook op ons tuinenpark te laten vestigen.  

Bosuilen zijn best groot; ze hebben een spanwijdte van 95 cm. Ze jagen in de schemering en 's 

nachts en eten allerlei kleine zoogdieren (ratten, vleermuizen, muizen), vogels, insecten. 

Onverteerbare delen worden uitgebraakt met braakballen. Je kunt ze het beste opsporen door 

hun geluid. Deze soort maakt het typische uilengeluid dat wordt gebruikt in spannende films:  

oeh, oe-oe-oe-oeh. 

De aanschaf van de nestkast is mogelijk gemaakt door de opbrengst van de Groenmoetjedoen-

dag van 2012.  Nu maar hopen dat er snel bewoners komen. We houden jullie op de hoogte! 

 

Gisteren, paaszaterdag, zijn Joost en ik de weer boom in geklommen,  

nu om een aantal nestmanden voor ransuilen te plaatsen.  

We hebben hiervoor een dikke connifeer bij de parkeerplaats uitgekozen.  

De ransuil is een middelgrote uil van zo'n 36 cm groot.  

Kenmerkend zijn de oorpluimen en de grote ogen met oranje iris.  

Ze leven in beboste gebieden, maar doen het ook uitstekend  

in dorpen en steden (bijvoorbeeld op forten en kerkhoven).  

Ze prefereren naaldbomen en coniferen om in te leven. In de winter kunnen ransuilen hier 

samenscholen in zogenaamde roestplaatsen. Soms tientallen bij elkaar. In het broedseizoen wordt 

gebroed in oude nesten van bijvoorbeeld kraai. Ransuilen jagen in open gebieden, zoals 

graslanden en akkers. Ze vangen met name (woel)muizen en soms kleine vogels. 

 

De laatste decennia gaat het slecht met deze uil. Er wordt geschat dat er in Nederland zo'n 6000 

broedparen leven. In de omgeving van ons tuinenpark zijn afgelopen zomer op verschillende 

plekken jonge ransuilen gesignaleerd: Maarssen, Westbroek, Groenekan, Gagelpolder en 

Ruigenhoekse polder waargenomen. Plaatsing van nestmanden 

vergroot de kans dat ze zich op de Driehoek gaan vestigen.  

 

     Ransuil  
(foto Martijn Schot) 
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Het overnemen van een gedeelde tuin 
Sommigen tuinders delen hun tuin met iemand anders. Dat kan een partner zijn of een 

vriend(in). Dat is heel mooi, omdat iemand zo met wat hulp in de gelegenheid wordt gesteld 

om langer van een tuin te genieten. Maar wanneer de betrokken tuinder stopt met de tuin, 

kan die ander niet zomaar die tuin overnemen. Daarmee wordt de wachtlijst soms namelijk 

omzeild terwijl de wachttijd momenteel ongeveer 2 jaar bedraagt. 

Dat een partner of zoon/dochter, die al langere tijd heeft geholpen met de tuin, deze tuin 

overneemt en voortzet, vinden wij voor de hand liggen. Anders ligt het als het om een 

vriend(in) of kennis gaat. Alleen als deze persoon minimaal twee jaar op deze manier heeft 

geholpen en gedurende die tijd ook volledig lid was van De Driehoek, kan een verzoek worden 

ingediend bij het bestuur om de betreffende tuin over te nemen.  

Tijdelijke moestuinen op het Veemarktterrein 
Omdat niet het gehele Veemarktterrein tegelijkertijd bebouwd wordt, maakt de gemeente een 

gedeelte geschikt voor moestuinen. Het gaat om tijdelijke moestuinen voor een periode van 

een paar jaar.  

Lees er meer over, ook over aanmelden, in de nieuwsbrief van het Wijkbureau: 

http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=50295.  

Bomeninventarisatie 
Welke bomen zijn er eigenlijk in ons park? Om daar achter te komen maken we een bomenin-

ventarisatie van alle bijzondere bomen en struiken. We inventariseren onder andere speciale 

soorten, bepaalde vruchten, het belang voor insecten en aanvliegroutes voor vogels. Bestuurslid 

Rob Peters (tuin 119b) zal deze inventarisatie voor de vier seizoenen doen.  

Tuinders die van bomen uit hun tuin af willen of substantieel willen snoeien moeten daarvoor 

altijd al overleggen met het bestuur. Door de inventarisatie zal het bestuur over deze vragen 

sneller kunnen beslissen. Ook kan de inventarisatie van pas komen in contacten met de ge-

meente.  

Mocht u een bijzondere boom of struik in uw tuin hebben geeft u dat dan door aan Rob Pe-

ters. Dat kan via secretariaat@driehoektuin.nl, of per telefoon. Het nummer van Rob Peters 

staat op de lijst in de vitrine tegenover het Pannendak. 

Bestuursleden 
Nog even de bestuursleden van De Driehoek op een rijtje: 

 Hetty Grunefeld (tuin 111), (vice-)voorzitter, tel. 06 3478 3401, e-mail 
h.grunefeld@hotmail.com  

 Yvonne Goester (tuin 83), secretaris, tel. 2542358, e-mail: secretari-
aat@driehoektuin.nl  

 Mieke Venema (tuin 135), penningmeester 

 Elmy Onstenk (tuin 18), bestuurslid (mutaties, nieuwe leden) 

 Rob Peters (tuin 119A), bestuurslid 

 Henk Rienties (tuin 110), bestuurslid 
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Activiteitenagenda 
 Vogelexcursie over De Driehoek: elke eerste zaterdag van de maand, vertrek om 9.00 uur 

vanaf het Pannendak. 

 Stippen-werkochtenden: elke eerste zaterdag van de maand, van 10.00 tot 12.00 uur.  

 Schouwdata: 18 mei, 29 juni, 14 september en 26 oktober. 

 Werkdagen: op zaterdag 25 mei en 22 juni van 9.30 tot 12.30 uur, en een inhaalavond op 
maandag 13 mei van 18.00 tot 21.00 uur. Voor de inhaalavond moet u zich vooraf aanmelden 
via secretariaat@driehoektuin.nl.  

 Moestuincursus deel 2: Lente, op zaterdag 20 april van 10.00 tot 12.00 uur in het Pannendak. 
De eerste keer was heel succesvol (begin maart over onze grond en over wisselteelt). U heeft 
bij de brief over de ledenvergadering een uitgebreide toelichting gezien. Thema's op 20 april 
zijn: slakken & ander ongedierte, de kneepjes van het zaaien, verspenen, uitplanten. 
Kenmerkend voor de cursus: heel veel gelegenheid om kennis uit te wisselen en ideeën op te 
doen. Meer informatie bij Henk Rientjes en Hetty Grunefeld. 

 Vogelexcursie naar de Flevopolder: op zaterdag 8 juni, vertrek om 8.15 vanaf het 
Pannendak. We delen auto's. Rinus Sommeijer organiseert deze excursie. Laat het even 
weten als u met uw auto mensen mee kunt nemen. 

 Groen moet je doen: op zondag 9 juni 's middags wordt in de wijk weer de ‘Groen-moet-je-

doen-dag’ georganiseerd. Het thema is ‘eetbaar groen’, een thema dat goed past bij ons 

tuinenpark. Net als andere jaren is het belangrijk dat we meedoen aan deze dag: we willen 

als tuinenpark immers goed contact met de wijk hebben. We hebben wel gemerkt dat 

bijvoorbeeld het weer grote invloed heeft op het aantal bezoekers. Voorlopige plannen zijn 

om weer een stekken/plantenruilbeurs te organiseren: dat is altijd een succes. We zoeken 

creatievelingen met goede ideeën rond het thema eetbaar groen, misschien weer zoiets als 

de theeceremonie van vorig jaar? Het bestuur kan dit niet alleen. Wie heeft goede ideeën en 

wil helpen om die middag voor elkaar te krijgen?                                                                

Aanmelden graag via secretariaat@driehoektuin.nl of bij Yvonne Goester. 

 Honing slingeren: eind juni of begin juli eindigt er een cursus bijenhouden voor studenten 

van de Universiteit, gegeven door o.a. Rinus Sommeijer. Hij nodigt ons van harte uit om mee 

te doen met de afsluiting, het honing slingeren. Locatie: Pannendak. De datum wordt bekend 

gemaakt via prikbord en vitrine en via de e-mailberichten.  

 
Doet u mee? We hebben dringend uw hulp nodig voor: 
 HEK: controleren of het hek afgesloten is: iemand voor de zaterdagavond en mensen die we 

mogen bellen als een van de hekkensluiters niet kan (vervangers). Contactpersoon: Hetty 
Grunefeld 

 TOILETTEN: mensen die een keer per week/twee/drie weken de toiletten willen 
schoonmaken. Contactpersoon: Rob Peters 

 NIEUWSBRIEF: een paar mensen die de redactie willen vormen. Contactpersoon: Yvonne 
Goester 

 GROEN MOET JE DOEN, 9 juni: mede-organisatoren gevraagd. Contactpersoon: Yvonne 
Goester. 

 JUBILEUM, 2 november: mede-organisatoren gevraagd. Contactpersoon: Yvonne Goester. 
Contactadres: secretariaat@driehoektuin.nl of een van de bestuursleden. 

 

     Alvast bedankt!! 
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