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Van het bestuur  
Zaterdag 12 maart vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Er waren bijna 50 

tuinders en de vergadering verliep heel plezierig. Voor diegenen die niet aanwezig konden 

zijn volgen hier vast een paar punten die behandeld of besloten zijn.  

Nelleke Brasser is unaniem verkozen als nieuw bestuurslid. Zij stelt zich elders in deze 

nieuwsbrief voor.  

Over de huidig stand van zaken betreffende de Groene Kop leest u verder meer. Er zijn 

gunstige ontwikkelingen. In mei komt er nog een Raad Informatie Avond (RIA) over de 

Groene Kop. Het bestuur zal daar inspreken, maar hoe meer mensen dat doen hoe beter. 

Het bestuur zal de datum zo snel mogelijk laten weten.  

Besloten is om de heggen langs de tuinen aan het koolmeespad te laten op de bestaande 

hoogte.  

De werkgroep Natuurlijk Tuinieren heeft in het kader van het beheerplan een voorstel 

gedaan om bijzondere flora en fauna op De Driehoek te inventariseren. Wie heeft interesse 

om mee te doen? Ook werd de aanwezigen gevraagd of men zich wilde verbinden aan zorg 

voor de vlindertuin, de composthoop of het koolmeespad tijdens de werkdagen en naar 

suggesties voor lezingen of cursussen.  

Japanse duizendknoop is een werkelijke plaag en gevaar. Deze moet actief bestreden 

worden door de planten uit te putten. Afschoffelen of snijden zodat ze het daglicht niet 

kunnen zien en niet op de composthoop brengen.  

De tuincommissie zal nader specificeren waarop zij gaat letten bij het aanzicht van huisjes. 

Zij gaat ook meer letten op het onderhoud van de paden langs de tuinen.  

Het in werking stellen van de Voorgestelde Maatregelen Natuurlijk Beheer De Driehoek 

2016 maakt wijziging van het Huishoudelijk Reglement vermoedelijk niet nodig. Tot slot wil 

het bestuur het belang benadrukken van deelname aan de werkdagen. Algemeen werk is 

noodzakelijk om het tuinenpark er mooi uit 

te laten zien en kennismaken met andere 

tuinders is leuk en gezellig.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkdag 26 maart 2016  
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Nelleke Brasser stelt zich voor 

Op de ALV ben ik onlangs gekozen als nieuw bestuurslid. Graag 
stel ik me even aan jullie voor.  

Mijn naam is Nelleke Brasser en mijn tuin heeft nummer 65.     
Hier tuinier ik nu alweer 12 jaar. Vanaf kinds af aan heb ik in 
tuinen gewerkt: toen ik op de basisschool zat hielp ik mijn tante al 
in de tuin. Vanaf toen heb ik het tuinieren niet meer los kunnen 
laten. Echter wonen in de binnenstad van Utrecht gaat moeilijk 
samen met een tuin aan huis. Gelukkig deed de mogelijkheid zich voor om op De Driehoek 
een stukje grond aan te pakken. Inmiddels woon ik in Voordorp; bijna elke dag ga ik even 
kijken.  

In de loop der jaren heb ik veel geleerd, uitgeprobeerd en geoogst op mijn gecombineerde 
sier- en moestuin. Het siertuingedeelte heb ik na de overname van de tuin ingekort en ben 
steeds meer gaan ‘moestuinieren’. Inmiddels is me duidelijk geworden dat ik de kleuren en 
geuren van bloemen en planten niet wil missen. Een gedeelte van mijn tuin zal ik hieraan 
blijven besteden.  

Verder kan ik ook volop genieten van alles wat 
beweegt. Alleen al het kijken naar het dierenleven,  
van wormen tot eekhoorn geeft me voldoening.           
Ik werk zoveel mogelijk met natuurlijke materialen: 
bogen maken van wilgentakken, kruiden met groenten 
combineren of door het plaatsen van sierplanten die 
de vogels en slakken verkiezen boven mijn groente. 
Combinatie- en wisselteelt probeer ik momenteel uit. 
Ik moet alleen eerlijk zeggen dat ik dat niet de meest 

gemakkelijke manier van tuinieren vind.  

De meewerkdagen zijn voor mij ook belangrijk. Ik vind het leuk 
om andere tuinders te leren kennen. Het onderling uitwisselen 
van ervaringen kan ik weer gebruiken voor mijn eigen tuin. Met 
name deze manier van ‘leren tuinieren’ zou ik niet willen missen. 
Al met al nog veel ervaring op te doen, want vaak heb ik het 
gevoel dat ik nog steeds een beginneling ben.  

Momenteel maak deel uit van de adviescommissie en van de schoonmaakploeg van de 
toiletten. Mijn keuze om bestuurslid te worden is dat ik voor 
alle tuinders samen iets wil betekenen.  

Op organisatorisch niveau ga ik me inzetten om een bijdrage 
leveren aan de verschillende uitgangspunten van De Driehoek 
zoals het ecologische aspect.   
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GroenMoetJeDoen! –dag 12 juni 
Door Arja, Nelleke en Yvonne  

Op zondag 12 juni is het weer GroenmoetjeDoen!-dag, een stadsbreed evenement voor 

groene zelfbeheerders van geveltuin tot tuinenpark/volkstuin.  

Het thema is ‘klimaatbeheersing030’. Hoe gaan we de gevolgen van klimaatverandering 

beheersen met name ten aanzien van het water? Wat kunnen wij eraan doen op De 

Driehoek?  ’s Morgens is er een symposium over de klimaatverandering met de 

dagvoorzitter Sanne de Groot van Het Lachende Paard.  

Onderzocht wordt of een project met scholen mogelijk is, waarbij schoolpleinen vergroend 

worden op ± 5-6 locaties in de stad en over een periode gevolgd worden met selfies.  

Van 13.00 tot 17.00 uur vinden op verschillende locaties en ook op De Driehoek activiteiten 

plaats. Wij overleggen daarover met De Pioniers, Ons Buiten en De Voortuin, maar alle 

suggesties zijn welkom. Wij horen graag als jullie leuke plannen hebben.  

Dit is vast een eerste aankondiging. Natuurlijk volgt er later meer informatie.  

 

Lezing Biocontrole en Plantenruilmarkt 

Datum : 16 april van 13.00-16:00u  

Volkstuincomplex ATV De Pioniers (Kögllaan 30, 3571PZ Utrecht)  

Groei en Bloei Utrecht – Tuinenpark Ons Buiten – De Voortuin - ATV De Pioniers – Ecologisch 

Tuinenpark De Driehoek slaan de handen ineen om voor u een fantastische lezing/workshop 

te verzorgen op 16 april 2016: Biologische Plaag Bestrijding.  

Er kunnen maximaal 40 personen bij de lezing aanwezig zijn. Graag vooraf aanmelden via 

www.utrecht.groei.nl. 

 

 

Laat moeder natuur het werk doen zoals het 

hoort: op een natuurlijk wijze die goed is voor 

iedereen. Zoals u hier ziet: een lieveheersbeest-

je dat een luis aan het opeten is.  

 

Plantenruil  

Tegelijkertijd is er een vaste plantenruilmarkt 

en zijn er gratis vlinder- en bijenrijke planten 

om mee te nemen.  

Vanaf 12.00 uur kunnen planten ingeleverd worden bij de Pioniers. Alle tuinders van De 

Driehoek die vaste planten hebben die te groot zijn geworden of die ze kwijt willen kunnen 

deze brengen. Als het veel en/of zwaar wordt, kan misschien een wagentje ingezet worden.  
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Ontwikkelingen Groene Kop 
Door Henk Rienties 

Afgelopen dinsdag 8 maart is er een belangrijk overleg geweest met Hans de Wind, project-

manager vanuit gemeente voor Groene Kop en Kop van Tuindorp, Ab Kools, voorzitter 

wijkraad, en Jos van Dijk en ikzelf vanuit De Driehoek. Vlak daarvoor was er een commissie 

vergadering geweest bij de gemeente met de wethouder en alle betrokkenen. Hans de Wind 

heeft ons daarvan verslag gedaan. Hieronder een samenvatting van dit overleg.  

Nieuwe toegangsweg: er zit weinig rek in bij de gemeente om erg van hun eigen voorstel af 

te wijken: een weg recht in het verlengde van de Winklerlaan met op het eind bij onze in-

gang een bocht of knik naar ons toegangshek. Dat laatste kunnen we in onderling overleg 

ook met het Lachende Paard zelf bepalen. Over die andere toegangsweg helemaal langs het 

water van de sloot viel totaal niet te praten: afgezien van stedenbouwkundige bezwaren, 

zou die weg door een verdiepte parkeerplaats komen (welke na heel langdurig overleg met 

Careyn en gemeente tot stand was gekomen). Dat kan en mag niet.  

Dan gebouw D dat dicht bij onze tuin zou komen in het park de Groene Kop. Hier is men ons 

wel tegemoet gekomen. Het gebouw wordt een verdieping lager gemaakt en de bovenste 

bouwlaag zal terugwijken zodat aan onze bezwaren over schaduwwerking tegemoet wordt 

gekomen. Er zal minder schaduw zijn dan nu het geval is, maar wel op andere plek (tuin 1-4). 

Voorts wordt het hele gebouw vier meter terug naar het zuiden gezet, waardoor het ook 

minder schaduw geeft maar vooral wat minder dichtbij ons tuinenpark ligt. Dat is dus goed 

nieuws.  

Maar samen met de wijkraad blijven we toch vinden dat gebouw D wel ver in het park de 

Groene Kop steekt en dicht op ons complex is gelegen. De balans tussen de belangen van 

een aaneengesloten Groen Park en de nieuwe bebouwing is nog steeds verstoord in het na-

deel van het groene gebied. Dat vindt de wijkraad ook en daar gaan we dus samen verder 

mee aan de slag richting gemeenteraad. De ALV heeft ingestemd met het standpunt van het 

bestuur dat De Driehoek blij is met de aanpassing van de gemeente betreffende het nieuwe 

gebouw naast De Driehoek, maar van mening blijft dat de balans tussen de belangen van een 

aaneengesloten Groen Park en de nieuwe bebouwing nog steeds verstoord is in het nadeel 

van het groene gebied.  

 

        

 

 

 

Impressie nieuwe brugje  naar De Driehoek  
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Even voorstellen  
Caroline Musch, tuin 91 
Sinds oktober vorig jaar ben ik gebruiker van tuin 91. Ik ben zelfstandig ondernemer, de 

naam van mijn bedrijf: Tijd voor eten. Ik ben freelance kok, cateraar, traiteur en organisator.  

Na bijna 3 jaren van wachtlijsten van verschillende tuinen in Utrecht, heb ik eindelijk een 

tuin! Eentje waar ik kan rommelen, bloemen en kruiden kan laten groeien, in de zon een 

boek kan lezen en in de zomer in het avondzonnetje een maaltijd kan eten. Met mijn Frank 

(de tuin is ook een beetje van hem), mijn dochter Robin (als ze tijd heeft) en vrienden die de 

Driehoek weten te vinden.  

Jan van Hanegem heeft de tuin, inclusief al zijn 

tuinspullen, overgedragen aan mij. Ik ben er blij 

mee en langzaam wordt het meer mijn tuin.  

Voor de Driehoek ben ik ook commissielid van 

de Nieuwsbrief. Dus mocht je een leuk verhaal 

te vertellen hebben, interessante informatie of 

een ander bericht in de nieuwsbrief willen zien 

verschijnen, aarzel niet en loop even langs of 

stuur een mail naar carolinemusch@gmail.com 

 

Ria de Lange, tuin 9 
Hallo tuinders,  

Ik ben Ria de Lange en heb sinds december 2015 een nieuwe tuin in De Driehoek, tuin nr 9.  

Sinds die tijd heb ik al met een paar mensen kennisgemaakt, in de tuin, maar ook tijdens de 

snoeicursus begin dit jaar en de snoeidagen. Leuk!  

Ik wilde graag een tuin met zon en veel licht om mij lekker te kunnen uitleven met planten 

die het in mijn eigen tuin, thuis in Lunetten, met veel schaduw, niet doen.  

 

Veel bloemen, veel vrolijks en nieuwe planten! Ik hoop dat dat ook gaat lukken.  

Ik heb er veel zin. Afgelopen tijd was ik al regelmatig in de tuin en heb o.a. af en aan gelopen 

met de boomschors, stekjes en een heuse kast met stoel voor in mijn huisje.  

Ik ben nog van plan een kast te timmeren, met hulp natuurlijk, voor mijn gereedschap. Het 

hout heb ik al liggen, uit de verbouwing van mijn huis (keuken) thuis.  

 

Kortom allemaal plannen en ik ga er vanuit dat het  

een heerlijke zomer buiten gaat worden in de tuin.  

 

Groet, Ria de Lange  
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Lentetaferelen op onze tuinen 
Door Claar van den Biggelaar, tuin 31  

Zodra de temperatuur iets begint te stijgen en het voorjaar 
zich aankondigt, hoor je in de tuin steeds meer vogelgelui-
den. Dit is het teken dat voor de eerste tuinvogels het af-
bakenen van het territorium is begonnen. De hoogste tak-
ken in een struik, een vaste plek in een boom, worden van-
af nu regelmatig gebruikt als zangposten. Indringers worden vanaf deze uitkijkposten di-
rect opgemerkt en teruggefloten. Veel vogels hebben hun vaste moment op de dag om 
hun soortgenoten te laten horen wat hun territorium is.  

De merel is iedere dag de eerste. Hij laat al voor dag en dauw aan iedereen horen welk 
gebied hij heeft uitgekozen. Vanuit een vaste hoge uitkijkpost zingt hij als eerste iedere 
dag zijn mooie lied. Alles is nog kaal, maar de zang van de merel voelt echt als het begin 
van de lente. De lijster voegt zich al vrij snel na de merel bij dit vrolijke lenteorkest, en als 
het licht begint te worden, komen daar de roodborst, de heggenmus en de winterkoning 
bij. Het is nog koud buiten, te koud voor het wakker worden van de insectenwereld. Dat 
betekent dat we voorlopig nog geen nieuwkomers zullen horen. De tjiftjaf, de fitis, de 
zwartkop en de tuinfluiter die we ook op de Driehoek horen komen pas later. Een echte 
mooi weer zanger is de groenling. Als je die hoort weet je zeker dat de zon schijnt en dat 
het na tienen is.  

Het roodborst mannetje is het felst in het 
verdedigen van zijn territorium. Hij moet wel 
want zonder een goed verdedigd territorium 
kan hij de kans op een vrouwtje en daarmee 
op nakomelingen wel op zijn borst schrijven. 
Er blijken namelijk meer mannetjes te zijn dan 
vrouwtjes. Het mooie liedje dat doet denken 
aan een waterfluitje en bij ons in de top tien 
van de mooiste vogelgeluiden staat, is voor de 
roodborst serieuze grensbewaking. Als de 

indringer niet meteen luistert, wordt het geluid direct opgeschroefd en als muziek niet 
volstaat, maakt hij zich zo lang mogelijk om hem met zijn rode borst te intimideren.  

Ieder mannetje hoopt dat hij met zijn vrolijke territoriumzang in de loop van de eerste 
lente weken de aandacht weet te trekken van een vrouwtje. Eenmaal zover dan wacht de 
meeste mannetjes nog een serieuze test. Het gebied dat hij heeft uitgekozen, zal door het 
vrouwtje minutieus beoordeeld worden op voedsel-, nest-, en schuilgelegenheid. Ze 
schroomt niet om verschillende kandidaten te testen, want uiteindelijk bepaalt haar keu-
ze de kans op overleving van haar nakomelingen. De heggenmus maakt het vrouwtje het 
gemakkelijkst. Hij heeft voordat ze aan haar inspectie begint, die meestal een paar dagen 
duurt, al een paar nestgelegenheden voor haar uitgezocht waar ze uit kan kiezen.  

Vanaf het moment dat het vrouwtje het territorium accepteert, zie je ze steeds meer sa-
men optrekken. In de tuin steeds zie je steeds meer stelletjes en lenteachtige taferelen. 
Koolmeespaartjes die samen het vogelhuisje inspecteren, met hun snavel het gaatje nog  
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weer wat verder uithakken en aanvliegroutes uitproberen. Staartmezen vliegen ineens niet 

meer in groepjes rond, je ziet ze met zijn tweeën aan de gang.  

 

Heggenmussen vliegen elkaar alsmaar ach-

terna. Het roodborstmannetje zit in de josta-

bes uit volle borst voor het vrouwtje tegen-

over hem te zingen.  

En het ijsvogelmannetje heb ik jaren geleden 

bij ons op de tuin een visje zien aanbieden 

aan het vrouwtje.  

 
Wanneer het echt serieus wordt, wacht 

roodborst- en heggenmusmannetjes nog een 

laatste test. Als je goed oplet kun je het vrouwtje op de grond zien zitten met haar bek open 

en haar vleugels snel heen en weer bewegend. Het ziet er net uit als jonge net uitgevlogen 

vogels die bij hun ouders om eten bedelen. Dat is het ook. Het vrouwtje bedelt om voedsel 

bij het mannetje. Dit is het teken dat het eieren leggen bijna gaat beginnen. Het vrouwtje 

staat nu in hele korte tijd een enorme krachtsinspanning te wachten en daar heeft ze de 

hulp van het mannetje hard bij nodig. Het produceren van eieren vraagt veel meer energie 

dan waar ze zelf voor kan zorgen, het mannetje zal haar daar de komende tijd bij moeten 

helpen en haar regelmatig moeten voeren. Met haar bedelgedrag test ze het mannetje in 

hoeverre hij hiertoe in staat is.  

 

En dan gaat de broedtijd beginnen. In de tuin wordt het stiller, er is weinig tijd meer over om 

te fluiten. Er breekt nu een andere periode aan, er wordt vanaf nu af en aan gevlogen met 

voedsel. De vogels verblijden ons tuinders nu op een andere manier met hun aanwezigheid. 

Koolmezenjongen zijn ware rupsenbestrijders, tijdens de broedtijd worden er wel 10.000 

rupsen door de ouders aangevoerd. Lijsters die ik helaas steeds minder bij ons hoor, hebben 

voornamelijk slakken op het menu staan. Het roodborstje eet allerlei kleine diertjes op de 

grond waar wij ook graag vanaf willen, zoals ritnaalden en emelten. Alle fitissen bij elkaar 

blijken samen met elkaar tonnen muggen, rupsen en andere ongewervelden te verorberen. 

Ook die hoor ik helaas veel minder op ons park. Dat geldt jammer genoeg ook voor de 

tuinfluiter en de zwartkop.  

 

In een ecologisch tuinenpark zoals het onze, moeten wij heel blij en dankbaar zijn met de 

menulijst van al deze verschillende vogels op ons terrein. En is het onze taak om aan vogels 

van zoveel mogelijk verschillend pluimage voedsel, nest- en schuilgelegenheid te bieden, 

zodat we zoveel mogelijk met ze samenwerken en in de lente veel van ze kunnen genieten.  
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Snoei van de fruitbomen 
Door Rinus Sommeijer  

Zaterdag 5 maart had de snoeigroep de laatste sessie. We hebben met de negen aanwe-

zigen alle nog resterende bomen gesnoeid. Er was ook onder de snoeiers van de eerdere 

snoeidagen heel wat afwisseling, met een paar vaste deelnemers.  

Het snoeiwerk ‘werpt vruchten af’ met betrekking tot de conditie van de oude bomen. 

We hebben de laatste jaren gewerkt aan het geleidelijk aan verlagen van de bomen die zo 

hoog waren dat de top moeilijk geplukt en gesnoeid kon worden. Dat project is nu afge-

rond en met passend eenvoudig onderhoud kunnen we de ongewenste hoogtegroei mak-

kelijk onder controle houden.  

Enkele oude appelbomen zijn behoorlijk versleten. Er zitten gaten in de stammen. Maar 

dat is nu juist interessant voor ons ecologisch park omdat hiermee deze bomen van groot 

nut zijn voor nestelende vogels (spechten, mezen en spreeuwen) en andere dieren. Ove-

rigens zijn bij de slechtste appelbomen de ernaast geplante vervangende bomen reeds 

goed ontwikkeld; die kunnen over enkele jaren de ruimte van deze standplek helemaal 

overnemen. Toch moeten de versleten bomen niet te snel worden verwijderd. Ze vor-

men, in het bijzonder bij de bloei, ook een belangrijk sieraad langs de sloot.  

Het is ongetwijfeld zo dat een aantal oudere bomen na de laatste jaren zorgvuldig ge-

snoeid te zijn met aandacht voor verjonging van het takkengestel sterk is verbeterd. Dit 

geldt vooral voor de oude stoofpeerbomen. Enkele hiervan stonden op de lijst om omge-

hakt te worden, maar zijn nu weer krachtige bomen met mooie jonge hoofdtakken.  

Hartelijk dank aan alle leden van de snoeigroep!  
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Even voorstellen: Michiel, Sonja en Aífe  
Wij zijn Michiel (45), Sonja (35) en Aífe (1) en wij hebben sinds 

november 2015 een tuin op de Driehoek. We hebben nog niet 

zoveel gedaan vanwege de winter maar zien uit naar de lente!  

In het dagelijks leven maakt Michiel animaties, is huisvader en 

vj, Sonja is project manager bij een bedrijf dat maatwerk 

software ontwikkelt. Aífe is net 1 geworden en volop bezig de 

wereld om zich heen te ontdekken.  

Sonja is begonnen met een balkon dat al snel vol stond met 

tomaten, pepers en bloemen. Michiel was jaren dé tuinier van 

zijn woongroep, met spijt liet hij dan ook 'zijn' tuin achter om bij 

Sonja te gaan wonen.  

Samen merkten we al snel dat onze ambities groter zijn dan ons huidige stadstuintje, de 

courgettes en sugar snaps namen afgelopen seizoen de boel een beetje over en we gunnen 

hun én onze dochter wat meer ruimte, het lijkt ons geweldig om nog meer van eigen bodem 

te eten en genieten nu al wekelijks van een maaltje aardperen.   

We zijn blij met het grasveldje, de perzikboom, de appelboom, de kersenboom, de vele 

bessenstruiken en de leuke borders en hebben inmiddels een eerste hand gelegd aan een 

aantal bedden voor groente en fruit. Echt veel hebben we nog niet gewerkt op de tuin maar 

onze ervaring tot nu toe is erg positief, wat is iedereen vriendelijk en behulpzaam!  

We kijken uit naar de lente, zodat Aífe lekker in het gras kan scharrelen en wij de tuin 

helemaal naar onze zin kunnen maken en (met een beetje geluk) af en toe in de zon kunnen 

zitten. Tot snel op de Driehoek!  

Groetjes, Michiel, Sonja en Aífe  

 

De Driehoek plasticvrij: wie denkt mee? 
Door Jan Willem Arends , tuin 95L 

Ja, er wordt nog steeds plastic, lood, bitumen, pvc, verzinkt gaas, en geïmpregneerd hout op 

ons 'ecologische' tuinenpark toegepast. Gezocht: mensen die daar iets aan willen doen. 

Tijdens mijn eerste bezoeken aan ons 'ecologische' tuinenpark was ik verbaasd over de grote 

hoeveelheden asbest, plastic, lood, bitumen en pvc die ik daar aantrof.  

Inmiddels is bijna alle asbest verwijderd. Maar die andere minder gewenste materialen 

zitten nog overal en nergens. In de composthoop bijvoorbeeld. Schep een kruiwagen vol 

compost en je bent geheid bezitter van minimaal een ons plastic, metaal, bouw- en tuinhout, 

en steenachtig materiaal. Alles wat we meenemen naar onze tuin wordt ooit afval. Het lijkt 

mij verstandig als we eens kritisch kijken naar wat we in onze permanente en minder 

permanente bouwsels en in de grond stoppen. Met henneptouw planten vastbinden gaat 

net zo goed als met nylontouw.  
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Onbehandeld Nederlands larikshout gaat vrijwel net zo lang mee als (met giftige metaalzou-

ten) geïmpregneerd Scandinavisch naaldhout. Het afval van henneptouw en onbehandeld 

larikshout is prima compost, dat van de andere genoemde producten een probleem. Dit zijn 

maar twee voorbeelden van materialen die overal en ook voor niet-geitenwollen-

sokkendragers verkrijgbaar zijn.  

Ik ben op zoek naar mensen die samen met mij informatie willen verzamelen over de milieu-

vriendelijkheid en verkrijgbaarheid van allerlei door tuinders gebruikte materialen, en die 

informatie op een goede manier onder de aandacht willen brengen van andere tuinders. 

janwillemarends@gmail.com.  

 

Lezing Fugensand  
Zaterdag 5 maart jl. is door dhr. Weijers van het bedrijf Normeco in het Pannendak een le-

zing gegeven over een nieuw voegmiddel voor bestrating, te weten Fugensand.  

Voor veel tuinders is het voegen van tegels en het plaatsen van stenen voor een tuin-

pad/terras een arbeidsintensief werkje. Onkruid en gras zitten vaak in de weg. Het zijn juist 

de wortels van deze (vaak) ongewilde begroeiing die het voegen niet gemakkelijk maken. 

Het gras trek je relatief gemakkelijk uit, maar meestal blijft er wel een stukje verstopt. Dat 

geldt ook voor het onkruid. Dat weet zijn wortels heerlijk te “verstoppen” onder de bestra-

ting. Het vrijhouden van de paden en het elke keer weer opzien tegen het schoffelen van het 

gras tussen de tegels en het verwijderen van het onkruid vraagt (veel) tijd die een tuinder 

graag aan andere tuinklussen wilt besteden.  

Normeco denkt hiervoor de oplossing te hebben gevonden d.m.v. een nieuw voegmateriaal. 

Dit zou waterdoorlatend zijn, 100% ecologisch en duurzaam. Het voegmiddel herstelt zich-

zelf als het bijv. veel geregend heeft. Het is niet moeilijk aan te brengen en kan ook op een 

natte bestrating worden aangebracht. Binnen een uur is er op te lopen.  

Hij vertelde ook dat zeer kleine voegen gevuld kunnen worden (vanaf 1mm), zodat ook de 

kleinste ruimte tussen tegels kunnen worden vrijgemaakt van onkruid. Fugensand zou droog 

opgeslagen onbeperkt houdbaar zijn. Wel vertelde hij dat op bestaande bestrating al het 

onkruid en oud voegmateriaal eerst verwijderd dient te worden. Hetzelfde geldt overigens 

ook voor een nieuw te bestraten gedeelte van een tuin.  

We willen dat het water op onze paden weg kan stromen en tegelijkertijd willen de meeste 

van ons niet te veel onderhoud aan een pad of terras hebben. Dus misschien is dit een 

goed alternatief.  

Door het koude weer (rond het vriespunt) kon er helaas geen demonstratie buiten worden 

gegeven.  

Informatie over dit product kun je vinden op www.normeco.nl 
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