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Compostzeef
Bij gelegenheid van de viering van het honderdjarig bestaan van De Driehoek mochten wij
van de AVVN een cadeaubon ontvangen ter aanwending van een zelf te maken
compostzeef.
Zie hier het resultaat. Samen
hebben we de zeef ontworpen.
De afgelopen tijd heeft de man
met de vork in zijn hand (Theo
van Rijnstra) dit exemplaar
gemaakt. Tijdens de
nieuwjaarsreceptie is de zeef
gepresenteerd.

De Groene Kop
Door Henk Rienties
Donderdagavond 2 april was er opnieuw een participatieavond over de Groene Kop. Ter
voorbereiding hadden we al een gesprek gehad met de beide projectcoördinatoren van de
Groene Kop. Dat was ook nodig. In onze klankbordgroep (Jos van Dijk, Rita Jager, Mieke
Scheffers, Henk Rienties) hadden we ons al behoorlijk opgewonden over de verschillende
ontwerptekeningen die ons toegestuurd waren. Ook diverse tuinders hadden al
verontrustend gereageerd op de rondzingende geruchten. Immers, er werd flink ingegrepen
op ons tuincomplex en de tuinen 1-4 moesten eraan geloven. In het vooroverleg werd ons
duidelijk dat al die ontwerpen vooral gedachtenspinsels waren. Wij hebben vervolgens klip
en klaar gesteld dat we enerzijds geen inbreuk willen op het terrein of tuinen van De
Driehoek, maar anderzijds wel willen nadenken over een betere toegankelijkheid c.q.
verbondenheid van De Driehoek met het park van de Groene Kop.
Op de participatieavond bleek er goed naar ons geluisterd te zijn: er lagen geen plannen
meer ter tafel die de structuur van het tuinenpark of individuele tuinen aantastten, terwijl
nog opengelaten was waar precies een extra ingang naar De Driehoek zal komen (in de west
bocht of vlak naast het Pannendak). Op bijgaand ontwerp is dat goed te zien. Tijdens deze
avond kwamen er vele creatieve ideeën naar voren, zoals geen speeltuin op het terrein van
het Lachende Paard, maar een dierenweide, en een verbinding van de Groene Kop met het
terrein van Fort Blaucapel. Na de zomer zal echt begonnen worden met de aanleg van het
park Groene Kop, zo werd ons verzekerd. Daarbij zal een nieuwe toegangsweg (in verlengde
van de Winklerlaan) tot de bestaande poort van De Driehoek aangelegd worden (huidige
weg wordt dus grotendeels verlegd).
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De algemene ledenvergadering is ermee akkoord gegaan dat het bestuur, in de gesprekken
met de gemeente over de inrichting van de Groene Kop, kan praten over een extra toegang
voor voetgangers naar De Driehoek. Daarom zullen we met de projectcoördinatoren in gesprek gaan over waar precies een extra toegang tot De Driehoek kan komen (zie de twee
kleine rondjes op de tekening).

Introductie nieuw bestuurslid: Els Evers
De algemene ledenvergadering heeft ermee ingestemd dat ik de nieuwe penningmeester word van de Driehoek. Bij de Nieuwjaarsreceptie heb ik mij al voorgesteld aan een aantal leden. Voor degenen die nog niets van mij gezien hebben,
schrijf ik nu een korte introductie.
Samen met mijn man Jan zijn wij sinds 1 oktober vorig jaar
nieuwe tuinders op tuin 85. Omdat ik gestopt ben met werken, heb ik tijd en zin om extra taken voor de Driehoek te
doen.
Ik ben jarenlang inspecteur van Belastingen geweest en breng
daarmee ervaring en expertise met cijfers in.
De foto die ik instuur is genomen in onze tuin. Ik sta erop samen met mijn 92-jarige vader die bloemist is geweest en mij
de liefde voor planten en bloemen van jongsafaan heeft bijgebracht.
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Introductie nieuw bestuurslid: Anne ter Heege
Nadat ik mij kandidaat had gesteld voor het bestuur van De Driehoek hebben de leden mij
op de jaarvergadering benoemd en ben ik toegetreden tot het bestuur van de Driehoek. De
taken zullen binnen het bestuur herverdeeld worden.
Ik ben Anne ter Heege, 57 jaar, geboren in Enschede en heb daarna in Zuid-Afrika,
Veenendaal, Amersfoort gewoond en
nu alweer 35 jaar in Utrecht.
Ik ben een echt buitenmens en samen
met mijn partner Maaike hebben we
sinds 2001 een volkstuin vooraan op het
complex op het Fazantpad 59. Onze tuin
is een combinatie van een klein beetje
groentekweek, veel bloemen -die veel
vogels en bijen aantrekken - en een grote lekke vijver waarvan het waterpeil
meebeweegt met de hoogte van het
grondwater. In deze vijver zitten salamanders en veel watergrut.
Na een winter afwezigheid is het al een paar keer de broedplaats van een koppel eenden
geweest. Ook de ringslang is bewoner van onze tuin.
Bovenal echter is onze tuin een heerlijke plek om te verblijven en tot rust te komen. Vaak is
onze hond de 'enthousiaste begroeter' van iedereen die het complex betreedt ( dit proberen
we haar af te leren).
Nu ik gestopt ben met mijn werk, wil ik me graag meer inzetten voor andere zaken die ertoe
doen, de Driehoek is een logische keuze.

Snoeibericht hoogstamfruitbomen
Door -- Rinus Sommeijer
Op zaterdagmorgen 10 januari 2015 hebben we weer een bijzonder leuke snoei-les gehad
van Walter den Hollander. Het was fijn dat er een grote groep van 27 deelnemers aanwezig
was. Voor enkelen was het programma deels herhaling, maar voor iedereen was het erg
leerzaam en bijzonder gezellig. Er is ook veel gediscussieerd. Na onze korte lunchpauze
hebben we nog verdere uitleg gehad bij de bomen langs de sloot. Het was voor iedereen
nuttig om te zien hoe je bij het snoeien van fruitbomen niet al te bang moet zijn en dat je
best flink mag ingrijpen.
De vrijdag daarvoor (9/1) hadden we met een paar mensen al wat gesnoeid langs de
oostelijke sloot (Voordorp-kant). Toen hebben we vooral daar de eerste grote en zeer
bewerkelijke bomen gedaan.
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Op vrijdag 16/1 waren we met een behoorlijke groep mensen. En op zaterdag 17/1 was er
ook een flinke groep (allemaal andere) tuinders. We hebben die twee dagen vooral gewerkt
aan de westelijke sloot (Rietveldcollege-kant). Daar zijn alle jonge bomen aan het eind van
de sloot gedaan (die bomen worden al mooi groot) en al veel van de grotere bomen.
Steeds veel waterlot in Groninger Kroon
De bomen aan het begin van de westelijke kant van de westelijke sloot (Rietveldcollegekant), Groninger Kroon, hebben steeds veel opschot (waterloten) geleverd na het snoeien.
We denken dat we met een latere snoeibeurt de vorming hiervan wat kunnen remmen. Immers, dan hebben de bomen al groei-energie gestoken in vorming van blad etc. Interessant
experiment.
Enkele belangrijke punten bij het snoeien van de bomen
- Ladderzetten.
Vorig jaar zijn we bij het snoeien voor het eerst goed gaan werken aan het creëren van
goede zgn. “ladderzetten”. Dit zijn gunstige plekken in de takkenkruin waar je, eenvoudig en veilig, de ladder kunt plaatsen bij volgende snoei- en plukbeurten.
- Vanaf de grond kijken.
Het is belangrijk om bij het snoeien regelmatig vanaf de grond, en ook vanuit verschillende
posities, goed de situatie van de kruin te bekijken. Zo kun je goed beslissen welke takken
verwijderd kunnen worden. Opnieuw goed kijken als er een paar flinke takken zijn verwijderd.
- Steeds het grote werk eerst.
Voordat je details van het snoeiwerk gaat doen, moet je altijd eerst kijken welke grote takken
weggesnoeid moeten worden. Pas daarna ga je de secundaire en kleinere takken snoeien.
- Het gaat vooral om de schoonheid
We willen de bomen mooie kruinen laten ontwikkelen. En er
mogen ook best mooie takken over de sloot hangen! We
hebben immers veel “plukzakjes” op stokken, waarmee het
fruit van deze takken kunnen plukken. De takken met fruitbloesem zijn mooi als ze over de sloot hangen. En, de ijsvogel
vist ook graag vanaf takken boven het water.
- Bomen niet te hoog laten groeien.
We zijn de laatste jaren ook systematisch bezig met het wat
omlaag brengen van de toppen van de hoogste oudere bomen. Ook nieuwe sterk omhoog groeiende takken worden
gesnoeid. Er zijn enkele bomen die door hun hoogte voor de
meesten van ons moeilijk zijn te snoeien (en te plukken).
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LENTESMAKEN VAN EIGEN BODEM;
Over spinazie en paardenbloemenhoning.
Door Claar van den Biggelaar ( tuin 31)
Het lichte belletje van de pimpelmees, de snel
achter elkaar volgende hoge en lage tonen van een
slecht gesmeerde fietspomp van de koolmees en de
heggenmus met zijn mooie, herhalende melodietje,
zijn de eerste lentegeluiden die je al vanaf januari
kunt horen. Wie de lente al wil kunnen proeven,
kan in februari al aan de slag.
Spinazie is een van de eerste groente die je in de
volle grond kunt zaaien. Mooie, groene, gezonde
spinazie telen, daar heb ik een paar jaar over heb
gedaan. De eerste paar jaar kreeg ik spinazie met
smalle geel/groene bladeren, daarna overkwam het me een paar keer achter elkaar dat de
spinazie mooi groen en oogstklaar was, maar van de een op de andere dag helemaal verlept
was. Als ik goed keek zaten de bladeren vol met lichte, doorzichtige vlekken. Ik deed
duidelijk iets verkeerd.
Door navraag, en erover lezen, heb ik geleerd dat als je eind april je eigen gezonde spinazie
wilt kunnen snijden je op tijd met je voorbereiding moet beginnen. Spinazie is een hele
gulzige eter die hoge eisen aan de grond stelt, zowel wat betreft de voedselwaarde als de
structuur. Dit betekent dat de grond voldoende voedingsstoffen moet bevatten. Voor
spinazie is dit vooral voldoende nitraat. Compost van onze eigen compostberg zorgt voor
een goede laag humus waar voldoende nitraat in zit. Voldoende nitraat in de bodem zorgt
voor goede groei en groene bladeren. De humuslaag kun je het beste enige tijd voordat je
gaat zaaien aanbrengen. Losjes door de bovenste laag van de grond gewerkt is voldoende.
Wanneer de voorraad nitraat in de bodem onvoldoende is, krijg je slappe, smalle gele
bladeren. Wat bij mij in het begin het geval was.
Voldoende voedingsstoffen in de bodem is nog niet voldoende, ze moeten door de wortels
ook gemakkelijk op te nemen zijn. Daar zorgt een goede bodemstructuur voor. Een goede
bodemstructuur betekent dat er voor de wortels voldoende water en zuurstof in de bodem
aanwezig is om de voedingsstoffen uit de grond op te kunnen nemen. In een bodem die de
hele winter onbedekt is geweest en dichtgeslagen is, zit onvoldoende zuurstof. Sinds een
aantal jaar is mijn grond de hele winter bedekt met organisch materiaal. Dit zorgt duidelijk
voor een goede bodemstructuur. Zodra de temperatuur wat begint op te lopen, haal ik de
bedekking eraf en laat ik de grond opdrogen. Dit zorgt ervoor dat de holtes tussen de
gronddeeltjes kunnen opdrogen en zich kunnen vullen met zuurstof. Dat is ook het moment
waarop ik kalk strooi.
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Spinazie heeft om nitraat op te kunnen nemen een hoge ph-waarde nodig. Kalk verhoogt
de ph-waarde en is meestal onvoldoende op natuurlijke basis in onze grond aanwezig; dat
moet je ieder jaar weer toevoegen.
Na deze voorbereidingen, kan ik gaan zaaien. Een beetje afhankelijk van de temperatuur
komen na twee, drie weken de mooie, lange, lichtgroene sprieten van de kiembladeren
boven. Dit eerste jonge frisse groen, tussen de verder nog bruin gekleurde bedden, is voor
mij echt lente. Ongeveer vijf weken later is de spinazie klaar om te oogsten. Houd tegen die
tijd het weer en het blad van de spinazie goed in de gaten, want warm broeierig weer kan
dan nog roet in het eten gooien.
Meeldauw Spinazie is heel gevoelig voor meeldauw, een schimmel die vooral bij vochtig
warm weer in een dag kan toeslaan. In april kan de temperatuur soms al behoorlijk oplopen, terwijl de grond nog vochtig is. Meeldauw is de veroorzaker van de lichte doorzichtige
vlekken die ik een paar jaar achter elkaar van de een op de andere dag in mijn spinaziebladeren aantrof. Zodra je een paar van zulke bladeren ziet, is het zaak om niet langer met
oogsten te wachten. Ik heb dat een paar keer gedaan omdat ik het blad nog wat aan de
kleine kant vond. Dat was verkeerd gegokt, de meeldauw had de dag daarop in het hele
veld toegeslagen en mijn oogst was verloren.
Het heeft me wat tijd gekost om de wensen van spinazie te leren kennen en de juiste omstandigheden te kunnen creëren voor een goede groei, maar de smaak van eigen verse
spinazie maakt alles goed. Vers gesneden diezelfde avond in de pan met een klein klontje
boter, even kort met een half teentje knoflook er doorheen, en dan heel kort bakken: meer
is niet nodig om de smaak van de lente te proeven!
Als tegen die tijd de eerste krop sla ook klaar is en de paardenbloemen in bloei staan, kun
je er helemaal een echte lentemaaltijd van maken. Verse spinazie en daarna jonge sla met
een vinaigrette van olijfolie, witte wijnazijn, een beetje graanmosterd en paardenbloemenhoning! Voor wie lentesmaken van eigen bodem wat breder op durft te vatten, geef ik
hierbij het recept:

PAARDENBLOEMENHONING
250 gram paardenbloemen, 1,5 liter water, 2 onbespoten sinaasappelen, het sap van 1 citroen, geleisuiker
(volg voor de hoeveelheid de aanwijzingen op het pak
nadat je het vocht hebt gezeefd).
Was de sinaasappels, snijd ze met schil en al in partjes,
was de paardenbloemen, droog ze in een schone theedoek. Breng het water met de sinaasappelschijfjes aan
de kook en doe de paardenbloemen erbij.
7
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Laat dit 1 uur koken.
Doe alles door een zeef en weeg het vocht. Voeg daarna het citroensap toe en de
hoeveelheid geleisuiker die past bij het vocht dat je hebt. Volg verder de aanwijzingen op het
pak. Laten afkoelen en proeven! Roer een paar theelepels van de paardenbloemenhoning
door de vinaigrette en strooi voor de finishing touch een handje pinksterbloemetjes over de
sla.
Laat de lente van eigen bodem je smaken!

Beoordelen van het onderhoud van de tuinen
Omdat niet alleen bij het bestuur de indruk bestaat dat het onderhoud van tuinen meer
aandacht nodig heeft, willen wij het werk van de tuincommissie inzichtelijker maken. Op de
afgelopen Algemene Ledenvergadering heeft Hetty Grunefeld, lid van de tuincommissie,
uitleg gegeven over de nieuwe manier van werken. Doel is beter aan te geven waar het aan
schort, hoe tuinders die een rode of gele brief krijgen geholpen kunnen worden om de tuin
weer op orde te krijgen en wat er gebeurt bij twee keer rood.
De tuincommissie is ingesteld door de vereniging om het onderhoud van de individuele
tuinen te beoordelen.
Bij de rondgang langs de tuinen maakt de commissie specifieke aantekeningen op een
formulier over wat er aan de tuin gebeuren moet en hoe ernstig de situatie is. Ze noteren de
status: rood, geel of wit. Gedurende de rondgang vergelijkt de commissie steeds of
vergelijkbare situaties ook vergelijkbare oordelen krijgen. De commissie houdt rekening met
bijzondere situaties voor zover ze die kent.
Na afloop van de ronde worden eventuele brieven verstuurd. Het formulier, waarop de
punten staan die de tuincommissie heeft opgemerkt, wordt meegestuurd. Er zijn drie
verschillende brieven: rood, er moet onmiddellijk actie worden ondernomen; geel is een
duidelijke waarschuwing om het onderhoud weer op te pakken; wit is alleen bedoeld om
een tuinder op iets attent te maken. In de brieven wordt aangegeven dat de tuinder om een
toelichting kan vragen door contact te leggen via secretariaat@driehoektuin.nl. Tuinders
kunnen daar ook informatie doorgeven over bijzondere situaties. In de brieven wordt ook
aangeven dat het bestuur benaderd kan worden als de tuinder het oneens is met het
oordeel.
De adviescommissie is nieuw. Tuinders die een gele kaart krijgen en die graag met iemand
willen overleggen over het onderhoud van hun tuin, kunnen contact opnemen met de
adviescommissie.
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Tuinders die voor het eerst een rode kaart krijgen, wordt verzocht snel een afspraak op de
tuin te maken met de adviescommissie. De adviescommissie heeft een kopie van het formulier gekregen. Tuinder en adviescommissie bespreken (a) wat er aan de hand is, dus hoe deze
situatie is ontstaan, (b) wat ervoor nodig is om ervoor te zorgen dat er bij de volgende schouw
geen rode kaart meer gegeven hoeft te worden. Als er een bijzondere situatie is (ziekte bijv)
waardoor er achterstallig onderhoud is, kan de adviescommissie adviseren over een oplossing.
In geval van een bijzondere situatie geven tuinder èn adviescommissie dit door aan het bestuur.
In het geval van twee keer rood loopt het onderhoud structureel achter en heeft het advies
van de adviescommissie geen of te weinig effect gehad. In deze gevallen gaat het bestuur met
de tuinder het traject in zoals is beschreven in het huishoudelijk reglement, hoofdstuk 5: procedure als iemand zich niet aan de tuinregels houdt. Er worden dan afspraken op schrift gesteld die gericht zijn op verbeteren van het onderhoud en er worden duidelijke consequenties
geformuleerd: geen voortgang = meewerken aan opzegging van de tuin.
Het bestuur geeft de tuincommissie tijdig voor de schouw een overzicht van bijzondere situaties – voor zover die bij het bestuur bekend zijn. Denk aan ziekte, net een nieuwe tuin, welke schriftelijke afspraken er zijn gemaakt. Iedereen die bijzondere situaties weet laat dat
weten aan de secretaris.
Criteria
In het huishoudelijk reglement staat dat de tuincommissie beoordeelt of de tuin
er onderhouden uitziet en of er overlast of dreigende overlast is voor andere
tuinders of bezoekers. De tuincommissie kijkt ook naar de toepassing van de
tuinregels. De tuincommissie kijkt naar:
-

-

onkruid dat door zaad of wortels zich naar andere tuinen kan verplaatsen, opschot en te
hoge bomen en heesters die de zon in belangrijke mate wegnemen voor een andere tuin,
niet onderhouden struiken, heggen, overhangend groen e.d.
de hoogte van heggen omdat het open karakter van het park betekent dat doorzicht
door de tuin belangrijk is.
het onderhoud van de wandelpaden langs de tuin: tot aan de heg onkruidvrij houden.
naar het onderhoud en de verzorging van de opstallen, dus onder andere tuinhuisje,
schuurtje, kas.
het gebruik van de tuin (maakt de tuin de indruk dat er een bedrijf wordt uitgeoefend op
de tuin, bijvoorbeeld door eenzijdige teelt?)
De tuin mag er niet uitzien als opslagplaats voor afval en allerhande materialen en moet
een verzorgde indruk maken.

De tekst van de formulieren en brieven kunt u nalezen op de website
www.driehoektuin.nl onder het tabblad Volkstuin/onderhoud.
9
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Losse mededelingen
Zand, stroom e.d.
Zoals iedereen weet kun je voor zand, electriciteit e.d. terecht bij Loek Ent. De manier van
betalen is vanaf heden veranderd. Loek Ent geeft het bedrag dat betaald moet worden door
aan de penningmeester. De tuinder moet dit bedrag storten op rekening van de vereniging
NL70INGB0004241928 o.v.v. tuinnummer en wat er afgenomen is.
Vogelwandeling
Nieuwe tuinders weten het misschien niet, maar voor alle tuinders is het leuk te weten dat
Wouter Polet en Rinus Sommeijer elke eerste zaterdag van de maand om 09.00 uur een
ronde maken over ons park om vogels te beluisteren en zien. Iedereen is welkom een keer
mee te lopen.
Werkdagen
Nu het nieuwe seizoen weer begonnen is herinnert de werkdagencommissie graag nog eens
aan de werktijden. Tussen 09.00 en 09.30 uur is er koffie; om 09.30 uur beginnen we met
het verdelen van de klussen. Iedereen wordt dus verzocht dan aanwezig te zijn.

10
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Loodglansziekte (Chondrostereum purpureum)
Door Rinus Sommeijer (met info o.a. van Wikipedia)
Misschien heeft u opgemerkt of vernomen dat er in verschillende tuinen op ons
park zieke pruimenbomen staan die zijn aangetast door de Loodglans ziekte. Deze bomen vormen een bron van besmetting voor andere pruimen en kersenbomen.
Loodglansziekte komt hoofdzakelijk voor bij steenvruchten, maar soms ook op
appel en peer. In de praktijk, en ook op volkstuinen zoals ons tuinenpark, is het
vooral een probleem in de pruimenteelt. Deze zeer besmettelijke ziekte is een
van de meest beruchte aantastingen van pruimenbomen.

Biologische kenmerken
De verwekker van loodglans is de paarse korstzwam, purperkorstzwam of loodglansschimmel (Chondrostereum purpureum). Dit is een paddenstoel (uit de familie Cyphellaceae) waarvan de schimmeldraden in hout groeien. In zieke fruitbomen zitten de schimmeldraden in de aangetaste takken. De paddestoelen, dit
zijn de vruchtlichamen van deze schimmelsoort, die alleen in bepaalde perioden
te zien zijn, zien er uit als elfenbankjes. De paddenstoel wordt in de herfst gevormd bij een hoge luchtvochtigheid (b.v. bij veel regen, mist of dauw) en een
temperatuur van 10 °C. De paddestoelen verspreiden pas in de herfst en de winter hun sporen.
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Herkenning en verspeiding van Loodglansziekte
De bladeren op aangetaste takken krijgen een zilverachtige / loodachtige kleur (de Engelse
naam voor Loodglansziekte is “Silver Leaf”). Aangetaste takken hebben een donkerder kleur
dan de gezonde takken.
De paddestoel van deze schimmel lijkt op een elfenbankje, maar is paars en aan de rand wit
gekleurd. De randen zijn golvend en wit donzig behaard. De onderzijde is glad, donkerbruin
of bruin-violet tot bruin.
Uit de paddestoel ontstaan de sporen. Deze worden door de wind verspreid, en ook wel
door vogels die van een zieke boom naar gezonde bomen vliegen. De sporen kunnen een
boom infecteren door naar binnen te dringen bij verwondingen.
Preventief bestrijden
Gezond en gaaf hout wordt niet geïnfecteerd. Maar, als één tak is aangetast kan de ziekte
zich snel over de hele boom verspreiden. De zwam kan ook leven op gesnoeid en dood hout.
Dus afgeknipte takken moeten afgevoerd worden. Men raadt aan om zieke takken te
verbranden. Als de stam is aangetast moet de hele boom worden verwijderd. Zwaar
aangetaste bomen kunnen niet genezen en dienen altijd snel verwijderd te worden.
Een snoeiprogramma waarbij de steenvruchten (pruim, kers, etc.) direct na de oogst hun
wintersnoei krijgen vormt een goede preventie. De snoeiwonden groeien ook gemakkelijk
dicht aan het einde van de bloeiperiode. Dus ook dan is de kans op aantasting na het
snoeien kleiner. De bomen goed verzorgen (met bemesting, drainage) zodat ze goed kunnen
groeien helpt ook ter voorkoming van aantasting.
Ook gebruikt in de biologische bestrijding
Deze schimmel kan ook als een nuttige “biocontrol agent” worden gebruikt. Bijvoorbeeld bij
de bestrijding van struiken van de hinderlijke “exoot” Amerikaanse vogelkers in
natuurgebieden worden de afgezaagde stobben wel ingesmeerd met een papje dat de
sporen van de schimmel bevat. Zodra de schimmel de wortels bereikt heeft gaat de boom
dood.

De driehoek-excursie naar de Oostvaardersplassen
Door Rinus Sommeijer, met grote dank aan Luc de Bruijn
We vertellen de deelnemers aan onze vogelexcursies steeds dat het altíjd mooi is om naar
de vogels in de Oostvaardersplassen te gaan kijken. We waren immers nog nooit
teleurgesteld in wat we konden zien; ook niet bij minder goed weer.
Maar toen we zaterdagmorgen 25 oktober met een groep van meer dan 20 mensen bij het
Pannendak samenkwamen om in colonne naar de Polder te rijden vroegen we ons toch echt
serieus af of het met deze dichte mist wat zou kunnen worden. Het zicht werd almaar
slechter hoe dichter we bij de brug bij Huizen kwamen.
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Eenmaal aangekomen bij de vertrouwde Grote Praambult was het nog steeds erg mistig.
Bovendien was de parkeerplaats vol met Belgische auto’s*. We besloten om door te rijden
naar de Kleine Praambult, iets noordelijker aan de Praamweg. Daar vandaan kun je een ander gebied van de Oostvaardersplassen-vlakte overzien. Nu konden we iets verder kijken,
maar wat we zagen stelde niet veel voor.
Toen maar naar de vogelkijkhut De Grauwe Gans, de
oudste vogelkijkhut aan de Knardijk. En toen werd het
toch mooi weer.
Luc de Bruijn, onze onmisbare gids, kan feilloos alle
vogels op geluid identificeren, op het minste geluid
dat ze maken. Wij worden dus gewaarschuwd welke
vogels we hoorden en straks zeker zouden zien. Zo
hoorden we het baardmannetje eerst en zagen
prompt daarna een groep van tientallen van deze
schitterende vogels. Ze blijven hier overwinteren en
we zagen ze, niet schuw dus van dichtbij, druk bezig met het eten van zaad uit rietpluimen.
We hoorden hier ook verschillende exemplaren van de waterral roepen. Voor velen van ons
ook een nieuwe ervaring. Hij is niet zeldzaam, maar leeft verborgen, zodat je vooral af moet
gaan op het typische geluid dat op het geschreeuw van een biggetje lijkt. Enkele goede
waarnemers hebben hem ook gezien, en zelfs gefotografeerd. Natuurlijk zagen we nog een
heleboel andere soorten.
Rond de picknicktafels bij het bezoekerscentrum
van Staatsbosbeheer aten we onze zelf meegebrachte broodjes.
Toen we, ten zuiden van de wildroosters in
Praamweg, even stopten voor overleg konden
we er meteen verschillende eenden-soorten
waarnemen. En weer, voor enkelen van ons, onverwachte en zeer fraaie waarnemingen van een
vos en een reebok. Het SBB is dit gebied rond de
schuilhutten van de Krakeend-wandelroute,
grondig aan het veranderen. Wandelpaden worden verlegd en uitgebreid.
Daarna terug en afsluitend naar de Grote Praambult. Met het prima zicht konden we het ons
vertrouwde Zeearend-nest zien, en waarachtig ook weer de zeearend zelf, in een naburige
boom en daarna vlak bij en op het nest. Maar dit was ver weg, en alleen goed te zien met de
telescopen die we hadden meegebracht.
Een geweldige dag, dus toch weer!
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Waarnemingen (genoteerd door Leni):
Slobeend, grote groep
Bergeenden
Vink
Brandganzen, grote groepen
Grauwe gans, veel grote groepen
Kolgans, kleine groepen bij de groepen grauwe gans
Merel
Baardmannetje, tientallen, foeragerend op rietpluimen
Waterral, meerdere horen roepen van verschillende plaatsen, ook gezien/foto
Aalscholvers
Grote zilverreiger
Wilde eend
Smient
Gaai
Fuut
Kokmeeuw
Kievit, overvliegende groepen
Tafeleend
Kuifeend
Dodaars
Ekster
Kraai
Buizerd
Zeearend, twee exemplaren dicht bij nest, op afstand
Knobbelzwaan
Pijlstaarteend
Goudplevier
Veldleeuwerik (twee grote vluchten)
Roodborst
Winterkoning
Vos
Ree
Edelherten
Konikspaarden
Heckrunderen
*De auto van Martha en Wouter stond daar waarschijnlijk bij; zij waren via een andere,
snellere, route gekomen.
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Asbest opruim-actie
Na veel overleg en georganiseer, kwam het ervan: op zaterdag 11 april kon een
groot deel van het asbest op het complex meegegeven worden in een container
om voorgoed te verdwijnen van De Driehoek. Het ging om boven verwachting
grote hoeveelheden, waardoor de container iets te klein bleek. Drie dagen later
kwam een tweede container op het terrein, zodat ook de laatste overgebleven
stukken asbest verwijderd konden worden.
Met dank aan ieder die heeft geholpen om deze actie tot een goed einde te
brengen, in het bijzonder de leden van de commissie Driehoek Asbest vrij: Guus
Cladder, Jan-Willem Arends, Andreas Dijkstra en Cees Oortwijn.

Kopij
Voor de volgende nieuwsbrief ontvangen wij graag uw bijdrage!
Kopij hiervoor graag inleveren via: nieuwsbrief@driehoektuin.nl.
Alvast bedankt!
De nieuwsbriefredactie

Een hele fijne lente gewenst!!
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Terugblik op het jubileumfeest
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