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Werkdagen: een feest
door Henk Rienties

Zaterdag 7 november was weer de laatste werkdag dit jaar. Omdat deze zoals altijd
samenvalt met de Natuurwerkdag hadden we ook een aantal gasten: 10 kinderen van de
scouting, 3 enthousiaste jongens van het Christelijk Gymnasium die in het kader van hun
maatschappelijke stage kwamen helpen en 4 vrouwen uit de buurt. Zoals vaker op de
werkdagen werkte ook het weer reuze mee.
Het is niet alleen prettig om op werkdagen samen te werken met collega tuinders, waardoor
je ze beter leert kennen of juist heel onverwachte kanten van iemand ziet; werkdagen
stellen de vereniging De Driehoek in staat om onderhoudsklusjes op het terrein gedaan te
krijgen en het tuinenpark ecologisch in te richten (composthoop, vlinderpad, vlindertuin,
sloten, hoogstamfruitbomen etc.). Maar bovenal zijn de werkdagen heel gezellig door het
samenwerken, de koffie met koek en de soep na. Ik ervaar de werkdagen als een feest, dat ik
niet graag oversla. En als ik zie hoe enthousiast mensen met de verschillende klussen bezig
zijn, vermoed ik dat anderen er ook heel veel plezier aan beleven. Kijk maar eens naar de
foto’s.

Voor iedereen is er wel wat te doen:
elke keer is er een grote variëteit aan
klussen die gedaan moeten worden,
zwaardere klussen of lichte klusjes.

Iedereen die een eigen tuin heeft kan
dus ook aan de werkdagen meedoen
en je mag altijd gasten meenemen.
Dus: join the party !!!
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Kerststukjes maken
Beste mede tuinders,
Op 12 dec van 10-12 uur is er een activiteit gepland in het Pannendak om samen met
zelfstandig wonende senioren uit de wijk Kerststukjes te maken. Uiteraard onder het
genot van heerlijke Kerstlekkernijen en –drankjes.
We denken in eerste instantie aan senioren uit Tuindorp Oost, Tuindorp en Bleijenburg,
Dus deze keer richten we ons niet op het Verzorgingstehuis. Het is aantrekkelijk voor
zowel vrouwen als mannen! Er zijn geen kosten aan verbonden.
Er hebben zich al een aantal vrijwilligers gemeld om daarbij te helpen.
We kunnen nog wat extra hulp of een bijdrage gebruiken op een van de volgende manieren:
 Ken je senioren in je buurt, breng ze dan svp op de hoogte en laat ze zich aanmelden.
Bij secretariaat@driehoektuin.nl ( aanmelden is belangrijk ivm de ruimte!) of
telefonisch 030 2712638 bij Mieke Scheffers.
 Door die ochtend aanwezig te zijn en te assisteren. Breng svp je snoeischaar etc
mee!! Meld je dan aan bij miekescheffers@zonnet.nl .
 Het aanleveren van kerstachtig groen, takken ,hulst, rode takken, besjes , mos etc
wat het goed doet in Kerstversiering ( struin in je tuin), kort van tevoren, plaats:
picknick tafel bij Pannendak.
 Het aanleveren van kerstversiering die je zelf niet echt meer nodig hebt (struin op je
zolder), eveneens bij Pannendak.
 Het aanleveren van potten en geschikte bakjes (struin je schuur, tuinhuis), eveneens
op tafel bij Pannendak.
Bij voorbaat hartelijk dank daarvoor!!
Hanneke, Arja en Mieke

Verslag Vogelexcursie naar de Oostvaardersplassen
Door Rinus Sommeijer

Zondag 22 november 2015 gingen we met meer dan 20 personen naar Oostvaardersplassen voor de jaarlijkse vogelexcursie van De Driehoek.
In Utrecht was het tussen de buien door mooi weer. Onderweg een bui daarna weer
droog. Het was erg helder en door de laagstaande zon was de late herfsttooi nog prachtig; schitterende luchten boven de Flevopolder. Spectaculair vonden we de opgelichte
kleuren van de begroeiing langs de westelijke kant van de Lage Vaart, de grote vaart langs
de Trekweg noordwaarts van Almere. Heel mooi dus vanuit de auto. Maar bovenop de
Grote Praambult merkten we hoe hard het woei en hoe koud de lucht was. Brrrrr. De telescopen stonden te trillen. We zijn dus maar gauw doorgereden naar de Grauwe Gans
aan de Knardijk, dit is de oudste vogelkijkhut van de Flevopolder. Gewoonlijk zien we in
de bosjes hier veel vogels.
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We hoorden wel onze vriend de waterral en wat goudhaantjes, maar verder was er te veel
wind voor de vogels om zich aan ons te tonen. De hut was ook koud, al had een stoere man,
die net zijn ontbijt had verorberd, daar de hele nacht doorgebracht, weliswaar in gezelschap
van zijn fiets en aanhangertje. Prachtig was wel dat we daar een koppeltje Kleine
Zwaan zagen naast verschillende
soorten eenden etc. Onderweg
naar de Lepelaarsplassen bij het
grote gemaal Block van Köffeler
aan de Oostvaardersdijk zagen we
grote groepen kuifeenden en tafeleenden, met één en ander daar
verspreid tussen door. En langs een
paar beschutte plekjes langs de
Oostvaardersdijk zagen we groepen van honderden krakeenden.
Die zijn pas echt mooi (vinden
sommigen van ons).
Om elf uur aangekomen bij het bezoekerscentrum ‘De Trekvogel’ bij het gemaal viel het
tegen dat dit pas om twaalf uur geopend zou zijn. Dus dan daar maar eerst gewandeld
richting kijkhut De Lepelaar. De verschillende ganzensoorten in de plas-dras plekjes net over
de dijk goed kunnen bekijken. De zon kwam door en het werd ineens heel aangenaam. De
meest-luidruchtige-waterral-ooit-gehoord bevond zich langs het pad. Ons bezoek aan deze
hut was een groot succes. Al direct van ver konden we zien dat het interessant zou zijn,
immers een vijftal fotografen met enorme lenzen voor hun sjieke cameras hadden zich
breed geïnstalleerd op de beste plekken voor de kijkvensters. Toch konden wij met onze
grote groep nog best goed waarnemen. Er was zoveel te zien. Onze eerst aangekomen
excursiegangers zagen al meteen een havik achter een kraai jagen op het eilandje vlak voor
de hut. Er waren duizenden eenden (tafel en kuif), maar ook een koppeltje brilduikers naast
nog veel andere soorten. Het allermooiste was dat daar een groep van ongeveer 15 Wilde
Zwanen zwom. Die hadden we al
wandelend langs het pad gehoord met
hun typische luidruchtige zang.
Naderhand concludeerden we dat het
inderdaad Wilde Zwanen waren en hier
geen Kleine Zwaan. Kortom we hebben
vandaag beide soorten “wilde” zwanen
gezien, voor het eerst tijdens onze
jarenlange expedities. Zo werd het met
het bezoek aan de Lepelaar nog een
fantastische dag.
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Het was ook prettig dat we terug bij het bezoekerscentrum waar de kachel brandde aan een
lange tafel omgeven door opgezette vogels, mooie platen en een videoscherm, onze boterhammetjes konden eten en van de automaat warme chocolademelk konden betrekken. Dit
bezoekercentrum ‘De Trekvogel’ wordt gerund door gastvrije vrijwilligers van Het Flevolandschap. Met de vele uitleg van Luc de Bruijn over vogels die we konden zien (we weten nu hoe
we de stormmeeuw kunnen herkennen!) en over andere soorten die we misschien hadden
kunnen zien, was dit weer een geweldige excursie en het was ook leuk dat we weer een aantal
nieuwe deelnemers hadden.

Een ondergrondse dierentuin
Door Claar van den Biggelaar, tuin 31

In de zomer vraag ik mijn neefje om me te helpen met het rooien van de aardappels. Dit is
spannend, het lijkt op schatgraven want je weet nooit hoeveel je er elke keer zult vinden en
hoe groot ze zullen zijn. Na een paar pollen vindt hij de diertjes die bij elke schep uit de
grond komen kruipen veel interessanter. ‘Claar, ik wil geen aardappels meer rapen, ik ga een
dierentuin maken’, roept hij. Ik geef hem een bakje dat hij vult met aarde en daarna verdwijnen na elke schep alle diertjes die we vinden in de bak. Luca had helemaal gelijk, in de
grond lijkt het wel een dierentuin; een ondergrondse dierentuin, waar we nog maar heel
weinig van af weten, maar waar we gelukkig steeds meer respect voor krijgen. Tijd voor een
nadere kennismaking, want wat er in de grond leeft, heeft alles te maken met de groente en
planten van volgend jaar!
De term bodemleven was mij wel bekend, maar het was een abstracte term die niet echt tot
leven wilde komen. Pas na het lezen van ‘het bodemvoedselweb; alle kleine beestjes helpen’
is het complexe en voor mij zeer indrukwekkende ondergrondse leven in onze aarde voor
mij tot leven gekomen. De dieren die wij met onze eigen ogen kunnen zien vormen maar een
fractie van al het leven en samenleven wat zich in de grond afspeelt. De schrijvers van dit
boek hebben jarenlang door elektronenmicroscopen naar de grond gekeken en daardoor
ging er een totaal onbekende wereld voor hen open. Een wereld waar wij als ecologische
tuinders niet omheen kunnen. Alle informatie hieronder komt uit dit boek, de volledige titel
vindt je aan het eind van dit stuk.
In gezonde grond wemelt het van het leven. Het is een groot recyclingbedrijf. De planten die
afsterven leveren het voedsel voor de grotere leden van het bodemvoedselweb, de regenwormen, de mieren, de slakken, de ritnaalden, de emelten, de duizend- en miljoenpoten.
Het zijn de versnipperaars, ze vermalen het organische materiaal dat door afgestorven planten beschikbaar is gekomen tot kleinere stukjes. Ondertussen kruipen ze op weg naar voedsel door de grond, en maken gangen, de een horizontaal de ander verticaal. Die gangen zorgen voor zuurstof en een goede waterhuishouding. En last but not least bevat wormenpoep
50% meer voedingswaarde voor planten dan grond die niet door een worm is heengegaan.
Al deze geleedpotigen hebben een poreuze bodem nodig om zich te kunnen voortbewegen.
Als de bodemstructuur niet goed is, te compact - heermoes is daar een indicator voor - dan
zullen er aanzienlijk minder zijn.
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Na deze eerste verteringsronde is een heleboel organisch materiaal in kleinere stukjes
gekauwd. Daarna gaan andere leden aan het werk. Vanaf dan is al het werk dat zich in de
grond afspeelt niet meer door onze ogen te zien. Protazoa en nematoden, prachtige namen,
gaan dan hun rol vervullen en vermalen het organische materiaal in nog kleinere stukjes. Als
laatste is het de beurt aan de schimmels en bacteriën. Het zijn deze laatste twee groepen die
uiteindelijk het organisch materiaal zo af kunnen breken dat het weer als voedingsstof bij de
plant terecht komt en de cyclus rond is.
Het meest onder de indruk was ik van het gegeven dat het heel belangrijk is om te weten dat
schimmels en bacteriën, de laatste schakels in het verteringsproces, verschillende
eindproducten leveren. Al onze planten, struiken en groente hebben stikstof nodig.
Stikstof is in de grond in twee vormen leverbaar. Schimmels leveren stikstof in de vorm van
ammonium, bacteriën in de vorm van nitraat. In sommige bodems zitten meer schimmels en
in andere meer bacteriën. De PH van je grond is een belangrijke indicator. Schimmels
houden van een lage zuurgraad. Nu blijken planten een duidelijke voorkeur te hebben voor
de vorm waarin ze hun voedsel geleverd krijgen. De meeste groente, eenjarigen en grassen
hebben de voorkeur voor stikstof in nitraatvorm en doen het dus het beste in bodems waar
bacteriën dominant zijn. De meeste bomen, struiken en meerjarigen planten hebben de
voorkeur voor stikstof in ammoniumvorm en doen het daarom het beste in schimmeldominante bodems.
Het enige wat ons als tuinder te doen staat is goed na te gaan wat wij in onze tuin hebben
staan en ervoor zorgen dat onze planten de juiste vorm van stikstof krijgen. Compost en
mulch zijn de belangrijkste voedingsbronnen voor al het bodemleven. Niet alle compost is
hetzelfde, grofweg heb je ‘groene compost’ en ‘bruine compost’. Groene compost is het
resultaat van de recycling van vers, klein en groen plantaardig afval, bruine compost is het
resultaat van bladafval in de herfst, houtsnippers en de grotere takken. In groene compost
hebben de bacteriën de overhand, in bruine compost zijn de schimmels aan het werk. Nu je
dat weet kun je de puzzel voor het volgend jaar gaan leggen. Op onze tuin zijn we twee
‘recyclingshopen’ rijk. De compost van de grote hoop is een prima voedingsbron voor al je
groente, terwijl bessenstruiken, en meerjarigen heel blij zijn met de houtsnippers.
De ondergrondse dierentuin die zo’n cruciale rol speelt in het vrij maken van de juiste
voedingsstoffen voor onze planten, is een gemeenschap die heel nauw met elkaar
samenleeft en van elkaar afhankelijk is. Maar ook heel kwetsbaar is. Als ecologische tuinders
vind ik het onze verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk voor het bodemleven te zorgen.
Kunstmest, spitten, de grond omkeren, op de bodem lopen, je grond in de winter braak laten
liggen en een verkeerde manier van bemesten, vernietigt deze hele fijnmazige vorm van
samenleven. Al dat werk moeten wij niet meer doen. Wij moeten ons richten op het op de
juiste manier beheren van onze grond. En zoals de schrijvers van het boek zeggen; gaan
samenwerken met het bodemleven.
6
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De winterperiode is een mooie tijd om daar over na te denken. Het is ook de tijd om de
grond te voeden met de juiste compostvorm en te voorzien van een mulchlaag. En wie
weet heb je tijd om het boek te lezen, en kunnen we volgend jaar ervaringen met elkaar
uitwisselen.
Allemaal als doel om zo goed mogelijk voor onze ondergrondse dierentuin te zorgen en
daarmee voor onze tuinen!

Uit Het bodemvoedselweb, alle kleine beestjes helpen door Jeff Lowenfels en Wayne Lewis. Vertaling Marc Siepman. Uitgegeven door Jan van Arkel. Het staat ook in de bieb.

Nieuwe tuinders stellen zich voor
Jorien Vonk (tuin 49)
Ik ben Jorien, 37 jaar, en woon sinds 3 jaar in Utrecht. Ik doe klimaatonderzoek in Arctische gebieden dus ben voor mijn werk regelmatig in Siberië of Canada. Maar daarnaast
werk ik graag buiten in de tuin! Heerlijk ontspannend. Ik fiets altijd met een ander gevoel van de tuin weg dan dat ik ernaar toe kom. En je eigen oogst opeten is ook altijd
heerlijk! Sinds 1 mei jl. heb ik de tuin nu. Het bevalt me heel goed, maar - zoals er vast
wel meer zeggen - het is best veel werk! Ik wil de tuin met een mix van groenten- en
sierplanten vullen, en ben nu ook bezig met de aanleg van een vijver. Hij is nog niet eens
helemaal af, maar er zitten nu al kikkers in en volop libellen rondom!
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Mijn tuin op Vinkenpad 52 , Carien van Gijn
Sinds april 2015 ben ik (68) , samen met mijn man (73), tuinder op tuin 52. Als je binnenkomt
door het grote hek zie je rechts een stuk bos en dat is onze tuin! Althans een deel ervan,
want als je het Vinkenpad in loopt zie je ook het grasveld, de perken en ons huisje. Achter
ons huisje is een sloot en de weide met vier paarden . Het is hier heerlijk! Op onze tuin is
alles: zon, schaduw, luwte, rust, schitterend uitzicht op diverse boompartijen en heel veel
vogeltjes. Toen we de tuin kregen was er wel flink wat achterstallig onderhoud, maar dat
was eigenlijk juist een enorme uitdaging. Al werkend merkte ik dat de tuin ooit goed was
aangelegd : mooie paden tussen de perken, een goede indeling . Ik vind het fijn om hard in
de tuin te werken en om te zien dat het meteen al leuker wordt. Zoals de eerste bak met
gele narcissen toen ik op die regenachtige zaterdagmiddag in april voor het eerst ‘iets
mocht doen’ in de tuin! Jan, mijn man, heeft direct het huisje onder handen genomen: van
buiten donkergroen met vergeet-me-niet-blauwe raampjes en van binnen is het zonnig geel
geverfd. Wij wonen midden in de stad en over Utrecht kan ik geen kwaad woord horen,
maar soms is het opeens te druk en te lawaaierig en dan is het verrukkelijk dat je met een
kwartiertje fietsen in de natuur bent, want zo beleven wij het.
Ik heb veel vaste planten neergezet, zoals hoge hemelsblauwe salvia , witte annemonen,
gele zonnehoeden, veel vrouwenmantel en lavendel. Jan heeft het bijna ingestorte hekwerk
rond ons terras en het rozenpoortje van de ondergang gered. En naast het terras heeft hij
drie rode rhododendrons geplant: een ode aan ons eerste tuintje in Rotterdam, want daar
stond er één… midden in de klei ! En natuurlijk zijn we begonnen met groenten, een
avontuur, want nog nooit eerder gedaan. Ik had drie courgette plantjes , waarvan er eentje
bezweek door de nachtvorst, en toch een oogst van wel
25 prachtige exemplaren. Bij de gebroeders Holleman
had ik 6 piepkleine bietenplantjes gekocht en daar heb ik
een paar pannen verrukkelijke bietensoep van gemaakt.
Rabarber had ik vooral voor de sier, ik vind dat enorme
blad zo mooi, en dat je er dan ook nog van kunt eten en
die pootaardappel, die zich tot 15 stuks heeft
vermenigvuldigd….. Ik sta dichter bij de aarde en dat
doet mij zeer goed en we kunnen niet wachten tot het
weer lente wordt.
Tuin 126, Henriet van Houten en André Vos
Wij willen al jaren een moestuin en probeerden dit al jaren -zonder veel succes- in onze
eigen achtertuin. Vooral de slakken en vogels (duiven, merels, spreeuwen etc.) hadden erg
veel plezier van onze pogingen.....
2 jaar geleden kwam de gelegenheid voorbij om op de Veemarkt te starten met een tijdelijke
moestuin. We zijn daar enthousiast ingestapt en dat hebben we geweten: er is enorm veel
tijd in gegaan, maar vooral in het oprichten van een vereniging (moesten een rechtspersoon
worden voor de gemeente) en de bestuursfuncties die we hebben vervuld.
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Het moestuinieren zelf kwam er een beetje door in het gedrang. Daarbij kwam dat de
grond zeer arm is zodat onze pogingen ook niet altijd succes hadden .
Terugkijkend op deze periode (we moeten er begin 2016 van af, omdat de gemeente gaat
bouwen) hebben we wel gemerkt dat we er veel plezier aan hebben beleefd en heel veel
ervaring hebben opgedaan; daarbij hebben we ook een aantal leuke nieuwe mensen leren kennen.
Per 1 mei konden we een tuin op de Driehoek krijgen en die kans hebben we genomen,
zeker omdat de grond van de tuin goed was en weinig schaduw heeft, wat heel geschikt is
voor moestuinplannen; daarnaast vinden we de Driehoek gewoon ook een heel mooi
complex en krijgen we altijd een heel vrij ‘campinggevoel’ als we er zijn.
Onze plannen zijn: het liefst alles telen wat eetbaar is en ook ideeën, zaden, planten uitwisselen met onze buren.
Tot nu toe hebben we helaas weinig tijd in de tuin kunnen steken; we zijn allebei zelfstandigen (André is bedrijfskundige met eigen bedrijf en ik ben gezondheidszorg- psycholoog en pedagoog met een eigen praktijk in Utrecht en Hilversum), maar we hopen daar
zeer binnenkort verandering in te brengen, (hopelijk met ook wat hulp van onze 2
dochters en hun vrienden);
Verder: iedereen is welkom op onze tuin -als
we er zijn- om met ons te sparren, uit te wisselen etc.

Tuin 34, John en Petra
Vanaf eind april van dit jaar mogen wij de beheerders zijn van een tuin op de Driehoek.
Met het verkrijgen van de tuin is een voor mij al langer bestaande wens in vervulling gegaan. Want opgegroeid met een moestuin bij mijn ouderlijk huis heb ik altijd een eigen tuin
willen hebben.
De tuin geeft ons de mogelijkheid om even aan de stad te ‘ontsnappen’. Bezig zijn met
andere zaken dan werk en al het geluid om ons heen. Niet dat we zonder de stad zouden
willen maar dit geeft de gelegenheid om van beiden te kunnen genieten. Bijzonder hoeveel
vogels er zijn op het complex. Een ringslang op onze eigen tuin! Dat het grootste gedeelte
van alle groenten zijn opgegeten door slakken en vogels is dan allemaal niet erg meer.
Hopelijk lukt het wat betreft de groenten volgend jaar meer en kunnen de vaste planten
die ik heb gezet volgend jaar bloeien. Eigenlijk kunnen we niet wachten tot het weer voorjaar gaat worden.
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De Driehoek in de mist
Afgelopen september moest een bedrijf foto’s
maken met een heliumballon van de bouwlocatie
van het oude Rietveldcollege vanaf De Driehoek. Als
tegenprestatie werd een aantal foto’s gemaakt van
ons park vanuit de lucht.
Het was op die 26e september nog vroeg in de
ochtend en er hing een mist waar de zon doorheen
scheen. Dat leverde mooie plaatjes op. Hieronder
een selectie.
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Bezoek van de bewoners Tuindorp Oost op de Driehoek
Door Mieke Scheffers

In September kwamen onze buren van Tuindorp Oost weer op bezoek. Tussen de
plensbuien door konden we precies een amusante wandeling maken. Weer heel
veel dank aan alle tuinders die hielpen om het tot een onvergetelijke middag te
maken!!
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