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Ontwikkelingen Groene Kop 
Door Henk Rienties 

 

Iedereen zal intussen wel gezien hebben dat men 

druk in de weer is met het aanleggen van het park 

naast ons tuinenpark,  de Groene Kop. Op de 

foto’s is goed te zien hoe het terrein flink 

overhoop gehaald wordt. In het noordelijk deel is 

er veel ruimte gemaakt voor waterberging, 

waarbij ook gebruik gemaakt wordt van glooiende 

oevers. Hierdoor ontstaat straks een meer 

ecologisch park. Daar zal de waterkwaliteit in onze 

sloten ook profijt van hebben. 

 

 

Het zuidelijke deel wordt opgehoogd. Duidelijk is ook 

dat men niet het gehele park nu aanlegt, maar tot vlak 

achter het Lachende Paard. De rest wordt later gedaan. 

Ook de nieuwe entree naar De Driehoek langs de com-

posthoop wordt pas in het vroege voorjaar aangelegd, 

als alle vergunningen en procedures klaar zijn. 

 

Vernieuwing entree De Driehoek  

De nieuwe toegangsweg tot De Driehoek zal voorlopig 

nog niet aangelegd worden. Pas als men begint met de 

nieuwbouw in 2017 of 2018 van Careyn, zal deze weg aangelegd worden.  Wij willen wel in 

samenwerking met de AVVN zo snel mogelijk starten met de vernieuwing van onze eigen entree. Het 

hek zal uitgebreid worden met een toegangsdeur en het eerste deel van onze toegangsweg wordt 

verbreed, met vlak bij de eerste grote eik rechts een informatiebord en een bankje. Zie onderstaande 

schets. 
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Winterklaar? Zaterdag 26 november 10:30 uur 
Door de Commissie Natuurlijk Tuinieren, Wil Arts 

Een rondje langs de tuinen en een praatje met tuiniers leert dat daar uiteenlopende opvattingen 

over zijn. De één spit alles om laat de grond daarna zo rusten, de ander dekt planten en kale 

grond af met bladeren en takken, weer een ander is bezig met compost en stro. Maakt het ver-

schil uit of je een moestuin of een bloementuin hebt? Hoe ga je te werk als je een gemengde 

tuin hebt?  

Zaterdag 26 november houden we een bijeenkomst over ver-

schillende manieren van winterklaar maken in Het Pannendak. 

We maken vervolgens een rondgang langs een aantal geselec-

teerde tuinen, waar door de tuinders uitleg wordt gegeven over 

hoe de grond wordt verzorgd of hoe planten worden beschermd 

tegen vorst en wind. Gesprekken tussen oude rotten en onbe-

kommerde of onzekere beginners: dat kan interessant worden!  

 
 
Vogelexcursie Oostvaardersplassen 10 december 

Vertrek 09.00 uur vanaf de parkeerplaats bij het Pannendak 

Door Rinus Sommeijer  

 

We bezoeken een aantal plaatsen rond de Oostvaardersplassen waar we zeker interessante vogels 

kunnen zien. Luc de Bruijn zal ons weer uitleg geven bij wat er valt waar te nemen. 

 

Zoals gebruikelijk reizen we per auto. Auto's die niet nodig zijn laten we staan bij ons clubgebouw 

Het Pannendak. Passagiers dragen bij aan de benzinekosten van de chauffeur (voorstel: 4€ pp). 

 

Denk aan warme kleding. Verder meenemen: eigen lunch en koffie/thee; verrekijker, vogelboek en 

evt. regenkleding. Bij twijfel over het doorgaan van de excursie (bij regen of slecht weer) kunt u 's 

ochtends vanaf 08:30 uur bellen naar 06 2002 6754.  
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Commissie Natuurlijk Tuinieren 
Door Nelleke Brasser 

 

Deze zomer heeft de Driehoek wederom het nationaal keurmerk ‘Natuurlijk Tuinieren’ behaald. Een 

prachtig resultaat, behaald dankzij de inspanning van vele tuinders. Omdat dit de tweede keer op 

een rij is, lijkt het misschien minder bijzonder maar elke keer moeten we dit als tuin toch maar weer 

waarmaken! Dit keurmerk is belangrijk voor de Driehoek omdat het aantoont 

dat ecologisch tuinieren ons werkelijk aan het hart gaat.  

Commissie natuurlijk tuinieren is natuurlijk alweer druk bezig met nieuwe 

plannen. Daarom willen we steeds en ook nu een indruk geven van wat we 

allemaal doen. Dit gebeurt in onderlinge samenwerking met de maai- en 

snoeiploeg, de fruitbomen, de bijenmuur en de commissie milieuvriendelijke 

materialen. Daarnaast willen we iedereen optimaal laten profiteren van de 

kennis die opgedaan is door de werkgroep in de afgelopen periode. Daartoe 

hebben we een uittreksel gemaakt van het  beheerplan waar ieder zijn  ideeën 

en tips uit kan halen. 

De Composthoop, de Vlindertuin en 

het Koolmeespad zijn bekend als on-

derdeel van het natuurlijk tuinieren. Maar ook het inventa-

riseren van flora en fauna hoort erbij. We zoeken tuinders 

die zich graag hier mee bezig willen houden. 

 

Het organiseren van workshops, lezingen, stukje in de 

nieuwsbrief en andere  mogelijkheden om meer informatie 

te verstrekken over natuurlijk tuinieren is momenteel in 

handen van één tuinster. Daar kunnen we nog wel wat tuinders bij gebruiken. Dus als je er wel wat 

voor voelt om aan deze  vorm van tuinieren -waarbij dieren en 

planten zich goed kunnen ontwikkelen-  meer bekendheid te 

geven: doe mee!  

Je hoeft geen specifieke kennis te hebben en het hoeft niet veel 

tijd te kosten. Elke bijdrage is leuk. 

 

Dus…..mocht je zin hebben om mee te helpen aan het natuurlijk 

tuinieren en je willen aansluiten bij een groepje of zelf iets 

opzetten neem dan gerust contact op met de commissie 

Natuurlijk Tuinieren via het secretariaat (secretariaat@driehoektuin.nl).   

De commissie Natuurlijk Tuinieren kan dan samen met je kijken wat je leuk vindt om te doen.  
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Boekentips 
 

In de tuin – Vita Sackville West 

Sackville West werkte dertig jaar lang aan haar tuinen in Sissinghurst, een bede-

vaartsoord voor iedere tuinliefhebber.  Jarenlang schreef ze erover.  

Haar grondregel: wees meedogenloos, maar niet te netjes, en bedenk een plan.  

 

 

 

 

 

tuinen in Sissinghurst, Engeland 

 

 

 

Onkruidboek – Suze Peters en Caroline Zeevat 

Een praktische gids. Je leert onkruid herkennen, benutten en er wellicht zelfs van te 

genieten!  

Het boek bevat karakterschetsen van veelvoorkomende onkruiden en woekerende 

tuin- en moestuinplanten.  

Met extra aandacht voor de meest hardnekkige soorten als brandnetel, zevenblad en 

heermoes. 

 

 

De moestuin van Mme Zsazsa – Kim Leysen, Dorien Knockaert 

De filosofie van de makers is als volgt: slim tuinieren, ongecompli-

ceerd koken en tijd overhouden om tussen de courgettes en de 

kolen in de zon te zitten. Een overzichtelijk, grappig en informatief 

boek.  

Veel informatie over grondverbetering en ziekten en plagen én 75 

recepten!  
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Project tuinieren voor asielzoekers 
door Henk Rienties 

 

Ons project om elke maandagmorgen werkzaamheden op onze tuin te verrichten met asielzoekers 

als vrijwilligers heeft veel lof geoogst, ook al is het een heel kleinschalig project. De AVVN heeft het 

project voorgedragen op het internationale volkstuincongres afgelopen augustus in Wenen; we 

kregen vervolgens een oorkonde voor bijzondere sociale activiteiten door volkstuinders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

In oktober is ons project betreffende het inzetten van asielzoekers als vrijwilligers door de Raad van 

Europa uitgekozen als voorbeeld project in het kader van de Europese week van de lokale 

democratie; daarvan hebben we een diploma ontvangen. En ook onze burgemeester Jan van Zanen 

heeft zich lovend uitgelaten over ons project in een persoonlijke brief. Zo zie je maar hoe een uiterst 

bescheiden project een grote uitstraling kan hebben.  

 

Intussen heeft  de Utrechtse Vrijwilligerscentrale filmopnamen gemaakt van ons werk op een 

maandagmorgen. De Utrechtse vrijwilligerscentrale werft steeds vrijwilligers in het AZC en bij 

Vluchtelingenwerk voor o.a. werken in ons tuinenpark en een zorgcentrum en willen daarvoor graag 

wervend beeldmateriaal hebben. 

 

Zie ook het AD: 
http://www.ad.nl/dossier-

utrecht/volkstuinders-geeerd-voor-

vluchtelingenhulp~a4870a86/ 

 

Een filmpje: 

https://www.avvn.nl/nieuws/asielzoekers-

de-driehoek 
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Even voorstellen: nieuwe tuinders 
Lenard, Marrigje en Sijmen, tuin 47 

Hoewel al een seizoen actief stel ik me nog graag even voor.  Mijn naam is 

Lenard Markus en samen met mijn vrouw Marrigje Ouwendijk en zoon Sijmen 

zijn we actief op tuin nr. 47. Soms komt mijn schoonmoeder ook nog langs, 

maar het meest zul je mij zien.  

Al langere tijd droomden we van een volkstuintje, maar vanwege de populari-

teit was het toch enkele jaren wachten. Zowel Marrigje als ik hadden in onze 

jeugd gezien hoe onze grootouders hun groentetuin (bij het huis) onderhielden. 

Daar konden we in meehelpen of een stukje zelf invullen. Kortom, iets om weer 

op te pakken – ook omdat tuinieren al een hobby was. Maar na het eerste sei-

zoen ‘oefenen’ merken we hoe knap het was van onze grootouders om de tuin 

zo netjes te houden en er ook nog een goede oogst van te halen. We hebben uitgebreid kennis 

kunnen maken met de …. plagen van een volkstuin: het weer (verzopen planten) en de dieren die 

graag mee-eten: slakken, vogels, woelmuizen, koolvliegen en rupsen (van koolwitjes).  

Tegelijk is het zo mooi om uit iets heel kleins iets groots en eetbaars te zien groeien en de eigen 

oogst ‘binnen te halen’. Het wordt nog wel even ‘oefenen’, maar met de vele adviezen die buren 

geven, gaat het de komende jaren vast goed komen.   

Verder ben ik werkzaam voor de zorgsector als beleidsadviseur bij ActiZ (branche/ werkgeversorga-

nisatie voor verpleging, verzorging, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg). Een volkstuin blijkt  dan 

bovendien een prima uitlaatklep te zijn, voor de hectiek van het werk.  

Bas, tuin 49 
Hallo, ik ben Bas, ja, alweer een Bas en ik ben nieuw op tuintje 49.  Ik ben lang werkzaam geweest in 

de groene sector, dus planten en tuinen zijn voor mij niet nieuw. Omdat ik op een bovenwoning 

woon is een tuintje al langer een wensdroom.   De afgelopen jaren was er de mogelijkheid om tijde-

lijk te tuinieren op het voormalige Veemarktterrein. Dat project is een jaar geleden beëindigd. Dat is 

me zo goed bevallen dat ik het moestuinieren graag wil voortzetten. Maar goed dat ik me al had in-

geschreven bij meerdere tuincomplexen.  

Gelukkig kwam bij de Driehoek het eerst wat vrij, meerdere tuintjes zelfs. De keuze was niet zo moei-

lijk, want nr. 49 was al een volwassen tuintje met leuke elementen als een vijver, een technisch goed 

gebouwd huisje en fruitboompjes. Waar ik het eerst op viel waren de bramen  en frambozen en het 

kasje natuurlijk. 

Een deel van de tuin ga ik gebruiken  als moestuin, de rest wordt 

vooral bloemen en vaste planten. Inmiddels ben ik begonnen aan 

een grondige opknapbeurt. Daar neem ik ruim de tijd voor want 

er zit nogal wat werk in. De ongedwongen sfeer en de rust op het 

complex bevallen me bijzonder goed. En nu maar hopen dat de 

vingers groen genoeg zijn, om het tuintje tot een paradijsje te 

maken.   
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Martine & Joep, tuin 76 

Ontzettend blij zijn wij, Martine Zeelenberg (42) en Joep van den Broeke (41), om nog net zo in de 

herfst onze tuin (No. 76) te hebben kunnen bemachtigen. We zijn dit jaar van Enschede naar Utrecht 

verhuisd, maar hebben nu nog een tuin in Enschede  met een mooie verzameling geneeskrachtige 

planten en fruitboompjes. Nu kunnen we mooi al wat voorwerk doen en ook al wat overplaatsen. 

 

Wij zijn begonnen met moestuinieren rond ons 24-25ste en wel bij de Nijvere Pier in Utrecht dichtbij 

Amelisweerd. Toen wisten we nog weinig van moestuinieren. Gelukkig hadden we hele leuke oude 

hippie-overbuurmannen die elke dag op de tuin waren waar we alles een beetje van konden afkijken.  

 

Later zijn wij naar Oostenrijk verhuisd waar we zes jaar gewoond hebben. We hadden daar een 

boerderijtje midden in een dorp een uurtje verwijderd van Wenen met een tuin van 5000m2. Een 

oude ommuurde boomgaard met abrikozenbomen, walnoten, appels, kweepeer, mispel, etc. Er 

vlogen uilen rond en er liepen fazanten in de tuin. We hadden loopeendjes en een gans en erg veel 

kippen die los konden lopen over het hele complex.  

 

In Oostenrijk is een heel er leuke organisatie die daar ook landelijk zeer bekend is: Arche Noah 

(https://www.arche-noah.at/). Dit is een organisatie die zich inzet voor het behoud van oude groente 

en fruitrassen. Ze zijn eigenlijk een grote zaadbank en ze vermeerderen op grote schaal. Hun leden 

worden hier ook zeer actief ingezet voor het behouden van bepaalde soorten. Ze hebben meerdere 

keren in het jaar bijeenkomsten en je kunt er allerlei cursussen volgen. De nationale vrije dag 1 mei is 

bij Arche Noa echt een groot feest van gelijkgestemde mensen. Je kunt dan plantjes en zaadjes 

ruilen. Een beetje vergelijkbaar met Aseed in Nederland maar dan 100x zo groot. (http://aseed.net/) 

 

We hebben jaren lang van alles aan aparte 

groenterassen uitgeprobeerd maar ook vaak genoeg 

kwamen we er achter dat sommige groenten ook niet 

voor niks vergeten zijn: lage opbrengst, moeilijk te 

telen, niet zo lekker. Maar er waren  uiteraard ook veel 

successen.  

 

Nu telen we nog maar weinig groenten en zijn we meer 

bezig met de kruiden. Geïnspireerd door Piet Oudolf 

(the Dutch Wave) wil ik graag mijn kruiden combineren 

met grassen in de hoop dat onze verzameling er heel 

natuurlijk uit gaat zien (weer eens wat anders dan de 

kloosterkruidentuinen met buxushaagjes).  

 

We hebben er enorm veel zin in. Tot ziens! 
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Fenny & partner, tuin 70 

Sinds een aantal weken zijn mijn partner en ik de nieuwe eigenaren van tuin nr. 70. 

Deze tuin is gelegen langs het verharde pad naar de parkeerplaats en wordt  door ons als levendig 

ervaren.  

Wij stonden al geruime tijd ingeschreven voor een tuin en waren des te enthousiaster, toen we het 

bericht kregen dat wij een bod mochten doen. Later bleek, dat  de aangeboden  tuin voor een lange-

re periode weinig aandacht had gekregen en dat ook het huisje in een niet al te beste staat verkeert. 

Toch waren wij zeer gecharmeerd van de plek en de authentieke sfeer die deze 

uitstraalde. 

Het nog originele huis uit de jaren 60 en de appelbomen die in een lijn langs de 

tuin staan en daarnaast zelfs een  niet alledaagse mispelboom. De appels zaten 

stikvol appels en een enkele peer en de mispelboom vol met vruchten. 

 

Toen we begonnen met schoonmaken in het 

midden van de tuin, kwamen er allerlei paden 

tevoorschijn en onder de dikke laag wortels van 

het zevenblad, visten we een aantal van een 

vorige eigenaar overgebleven truffelaardappelen uit de grond,  

maar wormen vonden we nauwelijks.  We kregen spontaan buxus-

struikjes aangeboden van een collega tuinder op het terrein.  

 

Nu, een week of zes later , is er niet 

meer  veel over van de natuurlijke sfeer die er was toen wij begon-

nen. De teunisbloemen, smeerwortels, wilde munt, het kliskruid en 

de koningskaarsen zijn verdwenen, maar we hebben er stiekem een 

paar bewaard en hopen dat ze in een hoekje van de tuin weer zullen 

opkomen. Daarvoor in de plaats hebben we van diverse tuinburen en 

familieleden planten en struiken gekregen en ons plekkie krijgt nu al 

een beetje vorm.  

 

Zeker ik voel me erg op mijn plaats hier, omdat ik ben opgegroeid 

hier vlak over het spoor, tegenover Het Fort Blauwkapel. Ook mijn 

huidige atelier aan de Vulcanusdreef ligt daar op een steenworp 

afstand van de Driehoek , net over het spoor. Het toeval wil, dat de 

atelierruimte die gedeeld is, ook medetuinders van de Driehoek zijn. Ikzelf houdt me bezig met de 

klassieke schildertechnieken, waar het zelf maken van verfsoorten en het verwerken ervan de basis 

vormt van mijn schilderijen. Ook daar werk ik met aarde, maar in de gekleurde vorm.  

Het gezin waar ik in opgroeide was een van de eerste bewoners van het toen op te bouwen Over-

vecht en ook Tuindorp-Oost.  Dat was in 1962/63 en mijn broer en ik gingen lopend naar de school 

op de Wevelaan, waar toen nog maar 16 kinderen op zaten.  Daar zaten ook kinderen van boeren die 

later vertrokken omdat de Kardinaal de Jongweg werd aangelegd en in de beruchte strenge Winter 

hebben wij nog heel wat gespeeld rondom en op het terrein van de Driehoek, tijdens onze weg terug 

van school naar huis. Tussen de middag bleven wij over bij een familie op het boerenhuis,  
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waar nu het gebouw van het Leger des Heil staat, naast tuinencomplex De Pioniers. Daar was nog 

geen stromend water en de thee die wij dronken smaakte naar het ijzer van het grondwater dat 

opgepompt werd.  Ik ben vanaf mijn vroegste jeugd bezig geweest met planten en tuinieren. 

Insecten en bloemen spraken mij altijd aan en al vroeg probeerde ik de zelf gevonden kruiden uit de 

omgeving van het Fort te verwerken in soepen,salades en shampoos. Terug naar de natuur was mijn 

motto. 

Toen ik naar het Griftpark verhuisde, stapte ik in de Open Werkgroep en werd mede oprichtster  van 

de Bloementuin in het Griftpark. Daarna verhuisde ik naar het voormalig terrein voor 

diergeneeskunde aan de Grift en zette mij in voor het vergroenen van de omgeving. 

Sinds kort zijn mijn partner en ik verhuisd naar een flat aan de Kardinaal de Jongweg en als 

compensatie verbouwen wij groenten bij de Uithovenier, een tuincomplexje naast de Botanische 

Tuinen bij de Uithof. 

De huidige tuin hier krijgt een sierfunctie en het fijne hiervan is, dat het zo lekker dicht bij ons 

woonhuis is. ik hoop dat we er nog heel lang van mogen genieten. 

 

Renate Daniels, tuin 40L-1 

Mijn naam is Renate Daniels. Het komende jaar ga ik ‘proef-tuinieren’ op tuin nr. 40L-1.  

Al jaren tuinier ik met veel plezier in onze voor- en achtertuin. Hier is tussen alle sierplanten geen 

plek meer voor eetbare gewassen of snijbloemen.  

Een paar jaar geleden heb ik samen met mijn dochter in het Griftpark 

een seizoen een ‘Ouder + Kind-tuin’ gehad, en toen ontstond de wens 

voor een grotere groentetuin en sta ik op de wachtlijst voor een halve of 

een hele tuin.  

 

Inmiddels is er flink gewied, gesnoeid, en gespit. Er ligt compost en mest 

en ik heb aardbeien en wat sla geplant. De komende tijd ga ik plannen 

maken voor het nieuwe seizoen, en regelmatig wieden want dat vind ik 

heerlijk rustgevend. 

 De Driehoektuin heb ik nu al ervaren als een fijne, rustige plek, met 

vriendelijke en behulpzame mede-tuinders! 

Ik ben vormgever, en ontwerp dessins, maak illustraties en werk als 

fotostylist.  

 

 

 

 

 

 

Tuinpoes 

Op de Driehoek woont ook een tuinpoes; hij/zij kan uitstekend muizen 

vangen… 
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Wist u dat…………… 
Utrecht Groei & Bloei 

De Driehoek werkt  samen met de vereniging Groei & Bloei bij het organiseren van lezingen. Een of 

twee keer per jaar verlenen we gastvrijheid aan hun leden, maar G & B organiseert meer activiteiten. 

Kijk daarom eens op hun website www.utrecht.groei.nl of er iets is waar je in geïnteresseerd bent. Niet 

alles is gratis voor ons, maar dat staat er wel bij.  

 

Snoeicursus 

Walter den Hollander, die ook op De Driehoek al een aantal malen een snoeicursus heeft gegeven aan 

de fruitbomengroep, heeft nu ook een aanbod voor individuele tuinders. Walter doet  voor de Vlieger-

tuin in Utrecht en het van Boetzelaerpark in De Bilt een beknopte beginners cursus. Hij is betrokken bij 

aanleg en begeleiding van hun fruitboomgaarden.  De cursus bevat een gedeelte planten en snoeien 

van jonge en productieve bomen. De opzet is om 1 theorie avond en 2 praktijk dagen te organiseren! 

Ergens in januari en februari!  De groep kan niet al te groot zijn maar  er is zeker plaats voor nog een 

aantal tuinders van De Driehoek. Graag op korte termijn opgeven bij het secretariaat. 

 

Nieuwjaarsreceptie 14 januari 2017 

Zet deze datum vast in je agenda: De nieuwjaarsreceptie vindt plaats in het Pannendak op zaterdag 14 

januari 2017 van 15.00 - 17.00 uur.  

 

Plantjes van de heren Holleman 

Voor diegenen die het nog niet wisten: de gebroeders Holleman (tuin 82) verkopen groente- en andere 

plantjes voor een hele schappelijke prijs. De winter is natuurlijk niet het goede seizoen, maar denk aan 

deze mogelijkheid als de lente weer komt. 

 
Proeftuinen 
Twee jaar geleden is De Driehoek begonnen met het aanbieden van een stukje proeftuin voor tuinders 

om te proberen of een tuin iets voor hen is. In de praktijk heeft het plan zich anders ontwikkeld dan 

gedacht. Een punt was bijvoorbeeld dat na een jaar proeftuin er geen zekerheid bestond om, indien 

men dat wilde, door te schuiven naar een echte tuin. Tegelijkertijd is er wel belangstelling voor een 

klein tuintje en er zijn weinig halve tuinen. Daarom heeft het bestuur besloten de proeftuinen niet 

meer te binden aan de termijn van een jaar, zodat men desgewenst kan overstappen wanneer een 

tuin vrijkomt. 

 

Het Hek om 16 uur op slot 

Iedereen zal gemerkt hebben dat vanaf 1 november tot 1 maart het grote toegangshek weer gesloten 

moet worden om 16.00 uur. Wij vragen iedereen die na 16.00 uur het tuinenpark verlaat het hek te 

sluiten en op slot te doen. Er is een groep tuinders die het hek controleert, maar zij zijn jullie heel 

dankbaar als iedereen meewerkt. En, de groep kan ook wel versterking gebruiken. Dus als je in de 

buurt woont en 1 maal per week of minder langs het hek kunt/wilt gaan, heel graag. Je kunt je ook als 

reserve opgeven, dan vragen we je alleen in noodgevallen.  
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Werkdagen september en november 2016 
 

Tijdens de werkdag van 24 september plukten  

we de appels en peren langs de sloten.  

Een mooie oogst! 

 

Zaterdag 5 november maakten we sloten schoon en werd de composthoop nóg hoger van al het 

gemaaide gras.  5 November was tevens 

Landelijke Natuurwerkdag en daarom kreeg De 

Driehoek deze dag hulp van kinderen van 

Scouting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        Kinderen van  

Scouting met  

volle kruiwagen 

 de compost- 

hoop op. 
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