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Nieuwsbrief juli 2014 
 

Redactioneel  

Nog met de vakantie in aantocht, bij deze op de valreep een nieuwe uitgave van de Nieuws-

brief. 

Ditmaal vol met gebeurtenissen op ons park, verschijnselen een aankondigingen.  

Zo zijn de buren bij ons de koffie geweest. De foto’s én het verslag spreken boekdelen van 

deze leuke, succesvolle dag. Daarnaast kunt u lezen over tuinieren zelf, wat we tenslotte 

allemaal wel eens (willen) doen op de tuin. Enthousiaste tuiniersters vertellen over de huidi-

ge aardappeloogst en de tomatenpluk, en wat daar allemaal bij komt kijken.   

Wist u dat we op het tuinenpark een zeldzaam soort kruid hebben staan, dat al sinds 2010 

gekoesterd word door onze Stippencommissie? En zou het niet leuk zijn als de Driehoek een 

gedenkwaardige bijdrage zou leveren aan  het a.s. internationale congres van volkstuinders? 

Dit vindt eind augustus in Utrecht plaats;  spreekt u een beetje uw moderne talen, dan heb-

ben we u nodig! 

Zoals bekend bestaat  Tuinenpark De Driehoek alweer 101 jaar. Dit is uitgebreid gevierd met 

een feestelijke middag en avond op 28 juni jl. Het was een vrolijke dag, getuige het vrolijke 

verslag dat u hieronder kunt lezen.   

Een fijne zomer gewenst met natuurlijk veel leesplezier! 
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Van het bestuur 
Nu we het jubileumfeest achter de rug hebben (zie verderop in deze nieuwsbrief), kan iedereen gaan 

genieten van de vakantie. Maar om toch wat stof tot nadenken in deze vrije tijd te geven, een paar zaken 

die na de vakantie aan de orde zullen komen. 

Ten eerste het jubileumboek. Door problemen met het drukken is dat nog niet klaar om te verkopen. Wij 

zijn er mee bezig en we laten het resultaat zo snel mogelijk weten. 

Ten tweede de aandacht voor asbest op het tuinenpark. De commissie heeft nu een goed overzicht van 

waar asbest voorkomt. In september zal een plan van aanpak worden voorgelegd. 

In de loop van het jaar komt de stippencommissie met een beheerplan. Daar wordt dan met het bestuur 

over gesproken en met alle andere commissies. 

En tenslotte nog twee praktische puntjes voor nu: 

-Enkele tuinders hebben iemand op de tuin gezien die zich verdacht gedroeg. Gevraagd of hij iemand 

zocht vertrok de persoon schichtig met afgewend gezicht. Het is dus weer zaak om op te letten.  

- De tuincommissie heeft onlangs weer een schouw uitgevoerd. Zij vragen om de tuinnummers toch 

vooral duidelijk zichtbaar aan te brengen. Hier en daar is dat (niet meer) het geval. Bij voorbaat hartelijk 

dank. 

Wij wensen iedereen een hele prettige en vruchtbare zomer toe. 

Jubileumfeest – een vrolijk verslag 
Door Claar van den Biggelaar  

 
Iets na vijven fietsen we de tuin op. Al meteen bij het begin 

hangen er vlaggetjes en bij het eerste tafeltje worden we 

verwelkomd door Ton en Cock Holleman die speciaal voor dit 

feest Gijs hebben meegenomen. Langzaam stroomt de 

parkeerplaats, die veranderd is in een feestelijk plein, vol met 

mensen. Het is leuk om oude bekenden te zien binnenkomen. 

Alle oude voorzitters zijn aanwezig, Marius Laurijsen, Gerard 

Legeland, Barend, en Hetty. Ook zijn er naast veel tuinders, 

mensen uit de wijk en van De Lichtkring op het jubileumfeest 

afgekomen. 

 

De feesttent is prachtig aangekleed. In het midden staan tafels 

met allemaal lekkere, door ons zelfgemaakte, gerechten. Rond 

zes uur trapt Henk af voor zijn jubileumspeech. De nieuwe 

wethouder, Kees Geldof,  en de voorzitter van de AVVN, Chris 

Zijdeveld, zijn speciaal voor deze gelegenheid uitgenodigd en 

deze avond naar ons park gekomen.   

Uit hun verhaal blijkt dat zij ons complex een warm hart 

toedragen en dat de aandacht voor het ecologische beheer van 

ons park, door de AVVN regelmatig als voorbeeld wordt 

gebruikt voor andere complexen. Beiden krijgen door Henk een 

exemplaar van het jubileumboek uitgereikt. En dan kan het 

feest  echt beginnen!  2 
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Het buffet wordt geopend en iedereen kan naar 

hartenlust kiezen tussen allerlei heerlijke hartige 

en zoete gerechten, salades en soep. Alles ziet er 

zo lekker en goed georganiseerd uit dat we met 

plezier een paar keer langs de tafels lopen om van 

alles wat te proeven.  

 

 

 

Aan het einde van het buffet pakt Gerard spontaan zijn accordeon 

en loopt spelend langs alle tafeltjes. De Tuinfluiters, het jubileum-

koor, is dan inmiddels vertrokken voor haar generale repetitie 

ergens op een rustig plekje. Als ze terugkomen worden we ge-

vraagd wat dichter bij elkaar te gaan zitten zodat we De Tuinflui-

ters goed kunnen horen.  

 

Voor ons staat een heus koor, begeleid door Loes. Het koor 

begint met triangels, een kleine verwijzing naar het oude club-

blad van de Driehoek, De Triangel. Daarna volgt een mooi pro-

gramma met allemaal meezingers over, hoe kan het anders, 

groente en bloemen. Met als een van de tophits “het bloeme-

tjesgordijn”. Er wordt volop van genoten en aan het einde gaat 

het in polonaise met bloemetjesgordijn over het feestplein. 

 

Dan is het tijd voor de band, Kalio Gayo. Het Pannendak is om-

getoverd tot een heuse dansvloer met passende verlichting! 

Marius Laurijsen is een van de eerste die zich op de dansvloer 

waagt, al snel is die helemaal vol. De band speelt zulke leuke 

en aanstekelijke muziek, dat rustig er  naar luisteren bijna niet 

mogelijk is. Van begin tot het einde is de dansvloer vol en heel 

sfeervol! Als het einde door de band wordt aangekondigd wil-

len we niet van ophouden weten, er volgen nog drie toegiften.  

Buiten zien we nog net de mooie rode gloed van het 

avondrood. Het plein is dan prachtig verlicht met allemaal 

kaarslichtjes. Wie wil feest nog na. Wij pakken de fiets. De hele 

terugreis praten we na en de volgende dag worden we wakker 

met allemaal mooie herinneringen aan een heel geslaagd jubi-

leumfeest! 3 
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Internationaal Congres 
Door Yvonne Goester 

Nauwelijks zijn we bijgekomen van het feest voor het 101-jarig bestaan van De Driehoek of we moeten ons al 

weer buigen over het volgende evenement: the International Congress of Allotment and Leisure Gardeners, 

een internationale bijeenkomst van volkstuinders die van 28 tot 30 augustus gehouden wordt in Utrecht 

www.utrecht2014.org. 

Op 28 augustus is er een groot congres in de Jaarbeurs en op 30 augustus wordt de Europese Dag van de Tuin 

gehouden op De Hoge Weide. 

Maar, op 29 augustus gaan de congresdeelnemers in groepjes verschillende tuinenparken in Utrecht 

bezoeken. De Driehoek zal op die vrijdagmiddag tussen 15.45 en 17.30 uur een groep van ongeveer 45 mensen 

ontvangen. Hoewel we nog moeten bepalen hoe en wat we precies gaan doen, zal het er ongeveer als volgt 

uitzien: 

Ontvangst van de bus bij het Zorgcentrum en lopen naar De Driehoek; in 2 of 3 groepjes rondlopen op de tuin, 

waarbij speciale aandacht gegeven zal worden aan bijen en natuurlijk tuinieren;  

ontvangst bij het Pannendak waar iets te drinken en eten zal zijn. We denken aan smoothies en baksels 

gemaakt van fruit en groente uit de tuin.  

Om half zes moet iedereen weer bij de bus zijn.  

Vorig jaar kreeg De Driehoek op het congres dat toen in Berlijn werd gehouden het internationaal diploma 

Natuurlijk Tuinieren. Dat betekent dat wij nu zelf goed voor de dag moeten komen. Dat kan niet zonder hulp 

van jullie, de tuinders. Wij zoeken tuinders die Duits, Frans, Engels of een andere taal spreken (er hebben zich 

al een paar tuinders opgegeven) om rond te leiden en een paar mensen die het drankje en hapje willen 

verzorgen bij het Pannendak. 

De details worden zo snel mogelijk bekendgemaakt, maar hopelijk maakt dit berichtje al enthousiast genoeg 

om mee te doen en je aan te melden via: secretariaat@driehoektuin.nl. 

 

Bijzondere flora op De Driehoek: Bosbingelkruid 
Door Rita Jager 

 

Op De Driehoek komen enkele bijzondere planten voor.  Bijvoorbeeld het Bosbingelkruid (Mercuriális 

perennis)  dat in een kleine groep te vinden is in de bocht aan het eind van het Koolmeespad. 

Bosbingelkruid komt vooral voor in bossen op krijthellingen en omdat we die in Nederland vrij weinig 

hebben is het hier een zeldzame soort.  

Het Bosbingelkruid is geen opvallende plant. Met z’n  wat gewone groene bladeren en  kleine, witte 

bloempjes in de lente zou je er zo aan voorbij lopen. Op De Driehoek wisten we ook niet dat we er 

een groep van hadden, totdat in 2010 iemand van de adviescommissie van de AVVN de 

stippencommissie er op wees. Sindsdien koesteren we de groep planten en proberen we ze ook te 

vermeerderen. Maar dat gaat nog niet zo gemakkelijk. 

3 

3 
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Wolfsmelk 

Bingelkruid hoort tot de Wolfsmelkfamilie (Euphorbi-

acaea) en is net als alle andere leden van deze fami-

lie giftig. De meeste leden van de Wolfsmelkfamilie 

komen voor in tropische gebieden. In onze streken 

groeien in het wild alleen de geslachten Wolfsmelk 

en Bingelkruid.  

 

 

Het geslacht Bingelkruid is volgens de Nederlandse 

oecologische flora ‘een klein geslacht van doorgaans 

tweehuizige, kruidachtige planten met vierkantige 

stengels en kruisgewijs tegenoverstaande bladeren’. 

Er is het Bosbingelkruid, dat overblijft (perennis bete-

kent ‘overblijven’) en dat we dus op De Driehoek 

hebben, en het eenjarige Tuinbingelkruid (Mercuriális 

ánnua).  

Het geslacht Bingelkruid dankt zijn latijnse naam Mercuriális  - naar de kwikzilverachtige god Mercu-

rius - vermoedelijk aan de blauwe kleurstof die de planten bevatten. Bij het Bosbingelkruid is dat 

onder meer te zien aan de bladeren, die eerst hardgroen van kleur zijn en later meer blauwig wor-

den.  

Zeldzame plant 

Bosbingelkruid is een typische schaduwplant, die groeit op kalkhoudende en matig vochtige bodem. 

De plant komt in Nederland vooral voor in Zuid-Limburg, maar is daar ook slechts lokaal talrijk. Het is 

wel een oorspronkelijk inheemse soort, die sinds 1950 in aantal onveranderd is gebleven en dus niet 

als bedreigd wordt gezien, maar wel zeer zeldzaam is. ‘Deze schaduwplant is zeldzaam in Zuid-

Limburg en zeer zeldzaam in het oosten van het land, in de Kempen, in het rivierengebied en in de 

kalkrijke duinen,’ staat er over de plant geschreven op www.verspreidingsatlas.nl. Bosbingelkruid 

komt in de regio Utrecht behalve op De Driehoek in ieder geval ook voor op het landgoed Amelis-

weerd.          

Tuinbingelkruid         Bosbingelkruid 
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De buren op de koffie  
Door Hanneke Snel 

 

Donderdagmiddag 15 mei , voldaan kijken we terug op 

een heel geslaagde middag op de Driehoek met de 

ouderen uit de buurt.  

Het plan om de wandelaars in ons park en ook de 

ouderen uit de verzorgingshuizen eens uit te nodigen, 

ontstond een jaar geleden. Mieke, Arja en Hanneke 

liepen al een tijdje met die gedachte rond en we zijn 

eens om de tafel gaan zitten. Het bestuur vond het een goed idee en stak letterlijk de handen uit de 

mouwen; ook op een oproep voor vrijwilligers werd enthousiast gereageerd. Dat was geweldig….... er 

werd volop taart, heerlijke cakes en koekjes gebakken. Op de middag zelf was het natuurlijk fijn om 

met veel mensen te zijn.  

De middag begon wat koel, er was nog geen zonnetje en in 

het Pannendak hadden we de kachel goed warm gezet. Met 

een groep gingen we de mensen ophalen. We kregen even 

te horen hoe je veilig met een rolstoel moet rijden en gelijk 

was er al een leuke sfeer. In het pannendak was het intussen 

gezellig gemaakt met geborduurde tafelkleden en natuurlijk 

met prachtige veldboeketten uit de tuinen. Er waren 14 

bewoners uit de Lichtkring meegekomen en er kwamen nog 

heel wat andere bezoekers op de uitnodiging af, met de 

vrijwilligers erbij was het Pannendak helemaal vol.  

Er werd gezellig gepraat. Je merkte dat de mensen het zo al naar hun zin hadden, en we hadden 

geluk, de zon kwam door en we konden ook nog een wandeling door de tuin gaan maken, Ze 

genoten van de natuur, de bloemen en de geuren en 

de jeugdherinneringen. Voor veel mensen was dat 

een grote verrassing, want ze kenden het park niet, 

of hadden erover gehoord, maar waren er nog nooit 

geweest.  

Mieke had ze bij haar welkomstwoordje gezegd dat 

ze altijd in ons park kunnen wandelen, zoveel mooie 

natuur zo dichtbij, dat hadden ze niet verwacht. Na 

het wandelen hebben we nog heerlijk buiten kunnen 

zitten, de restjes van de taart opgegeten en kunnen 

nagenieten van een fijne middag. 

“Zo’n mooie dag hebben we in jaren niet meer meegemaakt.”. 

In augustus willen we Tuindorp Oost uitnodigen, want zij vonden het jammer dat ze door 

omstandigheden moesten afzeggen. Met dank aan allen die bijgedragen hebben, het was echt een 

gezamenlijk Driehoek project!  Hanneke, Mieke en Arja.  
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‘Ach Margrietje..’ 
Door Claar van den Biggelaar   

Buiten in de zon ben ik, helemaal in thema van deze tijd, de oranje 

blaadjes van de uitgebloeide  goudsbloemen aan het afhalen voor 

een lekker kopje thee. Terwijl ik hiermee bezig ben neurie ik in mezelf 

onophoudelijk het  refrein van een van de liedjes van het jubileum-

koor  “De Tuinfluiters”: “Ach Margrietje…”. Wat een zielig liedje! De 

ouderen op het feest vonden het prachtig en vanwege het grote suc-

ces werd het als toegift nog een keer gezongen. En nu gaat het niet 

meer uit mijn hoofd, ach Margrietje… 

In de tuin is het volop zomer, alles is vroeg dit jaar, de peulen en tuinbonen heb ik al geoogst, de 

zonnebloemen bloeien al. Elk jaar probeer ik weer een stapje verder te komen op mijn weg naar 

zelfvoorziening. Dit jaar is voor mij het jaar van de aardappel en de tomaat. Voor de nachtschade 

familie moet ik nog steeds naar de winkel. Ik heb geen kas en daardoor kon ik tot nu toe geen 

tomaten, paprika’s of aubergines telen en voor de aardappel gold dat ik meestal tot eind mei van 

mijn eigen oogst kon genieten, maar dan toch echt weer voor een paar maanden naar de winkel 

moest om de zomer te overbruggen tot de nieuwe oogst. De smaak daarvan valt elke keer zo te-

gen dat ik dit jaar wil proberen het hele jaar rond eigen aardappels te hebben. En de smaak van 

eigen tomaten hoorde ik overal om me heen, is zo verrukkelijk  dat die ook niet meer mogen ont-

breken. 

Eigen tomaten telen, met dat plan in mijn hoofd  heb ik afgelopen winter een aantal keer rondjes 

langs alle tuinen gemaakt. Stap één was namelijk een geschikte kas vinden. Buiten telen heb ik 

ervaren is geen optie, dus er moest een kasje komen, liefst zelfgemaakt. Op onze tuin zijn allerlei 

verschillende zelfgemaakte tomatenkasjes te bewonderen. Mijn keus viel op het model “Leni”; 

een ruime kas met ruimte voor een flink aantal tomatenplanten, voor en achter een grote schuif-

pui voor de vereiste luchtcirculatie, op stahoogte zodat er goed in gewerkt kan worden en storm-

vast. Inmiddels staat er op onze tuin een kleinere variant, vol met tomatenplanten. Uit de catalo-

gus van Velt heb ik veiligheidshalve alleen die zaden uitgekozen die het volgens de beschrijving 

zelfs buiten in een Hollandse zomer doen. Het zijn er drie geworden; Saint Pierre, Marmande en 

Hellfrucht.   

Tomaat Marmande 

Begin maart ben ik begonnen met het zaaien van de 

tomaten in oude champignonbakjes, met onze eigen 

compost als basis. De avond over tomaten door Sjaak 

kwam voor mij precies op het goede moment. Zelf 

tomaten kweken is niet zo vanzelfsprekend, het 

vraagt veel zorg begreep ik al snel. Goed luchten, die-

ven, opbinden, tegen de bloempjes tikken voor de 

bestuiving, in de ochtend water geven, alle tips heb ik 

goed in mijn hoofd geprent.  
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Van Georgi uit Macedonië leerde ik dat de bladeren er niet goed tegen kunnen als je bezweet bent of als je 

met je handen aan andere planten heb gezeten. Met zorg begin ik mijn tuindag dan ook met de tomaten. Ze 

staan er goed bij ik en er hangen al een heleboel kleine tomaatjes aan. Daarnaast blijken ze gevoelig voor 

allerlei  ziektes, phytoftera in het bijzonder. Van Sjaak heb ik begrepen dat het moment van de waarheid in de 

maanden juli en augustus aanbreekt. Houd ik de phytoftera buiten de kas? Ik wacht vol spanning op de eerste 

rode tomaat van eigen bodem. 

Voor mijn wens om het hele jaar aardappelen uit eigen tuin te eten heb ik geen rondje langs alle 

tuinen gemaakt, maar een rondje langs de twee bekendste biologische pootgoed handelaren, Carel 

Bouma en Van der Wal. Vorig jaar kwam ik tijdens de zomervakantie een oude tuinder tegen die me 

verraste met aardappelen uit eigen tuin in juni. 

Dat wilde ik ook proberen. Een vroeg ras 

uitkiezen en vroeg poten was zijn advies. 

Desnoods onder vliesdoek als het voorjaar laat is.  

Ik heb Frieslanders ge kozen en ze begin maart 

gepoot. Aan de ene kant heb ik een vroeg ras 

nodig om al vroeg in de zomer te kunnen 

oogsten, aan de andere kant moet ik daarnaast 

proberen een ras te kiezen dat goed en lang te 

bewaren is.  

Naast Frieslanders, heb ik Raja’s omdat ik die 

smaak als je ze bakt zo verrukkelijk vind en Agria’s omdat ze geweldig goed bewaren. Vorig jaar had 

ik een hele goede aardappeloogst. De Agria’s heb ik tot het laatst bewaard, gewoon in een kist in het 

huisje op de tuin. Vanaf mei heb ik elke week de spruiten die er aan kwamen vanwege de warmte er 

af gehaald. Dat is even een werkje maar het heeft ervoor gezorgd dat ik deze week, begin juli,  mijn 

laatste aardappels van vorig jaar eet. De Frieslanders heb ik vorige week kunnen oogsten. Een 

perfecte aansluiting dit jaar dus. 

De wijs van het liedje zit nog steeds in mijn hoofd. Maar na het schrijven over de rijkdom van lekkere, 

en gezonde aardappels het hele jaar rond, met over een paar weken eigen geteelde tomaten in  het 

vooruitzicht, volop sla en andijvie, het bloemenveldje met Cosmea’s en zonnebloemen die al volop 

begingen te bloeien, is de tekst van het refrein veranderd: 

ACH MARGRIETJE,  HAD JE MAAR EEN VOLKSTUIN!  
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Wat kun je in augustus en september nog zaaien? 
Van de redactie 

Bij Vreeken’s Zaden (www.vreeken.nl/)  krijgen ze regelmatig de vraag van klanten na het rooien 
van bijvoorbeeld de aardappels: wat kan er nog in? In juli kan nog best veel, aldus Vreeken in hun 
nieuwsbrief, maar vanaf augustus moet je snellere of kou-bestendige soorten kiezen.  

Ze komen met het volgende lijstje: 

 

Zaaien in augustus: 

Andijvie (snij-andijvie als laatste) 

Cichorei (Roodlof e.d.) 

Kervel 

Raapstelen 

Bladkool: Boerenkool, Chinese Kool, Tsoisam, 

Amsoi, Paksoi, Kailan, Komatsuna 

Spinazie 

Veldsla 

Snijsla 

Pluksla 

Diverse slamix  

Bosui Winterharde 

Sluitkolen en bloemkool voor weeuwenteelt 

Snijbiet (voor jonge oogst) 

 

Zaaien in september: 

Wintertuinbonen Aquadulce 

Winterdoperwten 

Barbarakruid 

Winterpostelein 

Saladini 

Spinazie 

Veldsla (onder glas) 

Knolkervel  

Zeekool 

Melde 

Artemisia 

 

Ook groenbemesters als wintertarwe, winterrogge, bladrammenas, gele mosterd, winterkoolzaad, 
kervel, nootzoetraapzaad kunnen gezaaid worden in september.  

Tot slot geeft Vreeken nog gewassen die je het hele jaar kunt zaaien (als het koud wordt, moeten 
ze naar binnen): tuinkers, hot stuff, bietenblad en rucola (eenjarige). 

Veel succes! 
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Kopij 
De volgende nieuwsbrief komt uit in de loop van september 

Wij ontvangen graag uw bijdrage! 

Kopij hiervoor graag inleveren via: nieuwsbrief@driehoektuin.nl. 

Alvast bedankt!  

De nieuwsbriefredactie 

 

Een hele fijne zomer gewenst!! 
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