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Bouwplannen Careyn
Het bestemmingsplan van Careyn (het verzorgingshuis) voor nieuwbouw is goedgekeurd. Dat
betekent dat nu voor hen de ontwerpfase is aangebroken. Careyn wil na de zomer een bijeenkomst
beleggen om oa met ons hun plannen voor de inrichting van het gebied te bespreken.
In 2018 word gestart met de bouw van hun zorgunit, die op onze huidige toegangsweg komt te
staan, nadat natuurlijk eerst door de gemeente een nieuwe toegangsweg is aangelegd.

Werkzaamheden nieuwe entree
De eerste fase van de vernieuwde entree van de De Driehoek is klaar.
De uitwijkplaats is opnieuw bestraat en het toegangshek wordt verbreed.
Waar u nog een noodhek staat komt de komende weken een
toegangspoort, zodat je ’s avonds niet meer met het zware schuifhek in de
weer hoeft. Ook zijn er een aantal bomen en struiken gerooid zodat de
entree veel opener is geworden; tevens is een nieuwe heg rechts
aangeplant. Er komt ook nog een nieuw informatiebord.

17 juni: Op zoek naar Eetbare (water)planten&bloemen.
Zaterdagmorgen 17 juni lopen we samen met Maarten Bout, kok bij restaurant Concours in de
Biltstraat, over het tuincomplex op zoek naar eetbare (water)planten en bloemen. Tijdens de
wandeling vertelt Maarten over de planten en bloemen, welke eetbaar zijn (en welke niet) en hoe je
ze verwerkt in heerlijke gerechten. Maarten haalt zelf regelmatig kruiden, bloemen en planten direct
uit de Utrechtse natuur en serveert ze 's avonds in zijn restaurant.
Niet alleen kijken we naar het eetbaars uit onze tuinen, maar we gaan ook op zoek naar wat er in de
bermen, tussen de bomen en aan de waterkant te vinden is.
Weet je zelf veel over eetbare bloemen & planten en wil je deze kennis delen, aarzel niet en loop ook
mee, zodat er een mooie uitwisseling van ideeën ontstaat.
Van de rondgang zal een verslag worden gemaakt, zodat iedereen alle info kan nalezen.
De excursie start om 10.30 uur met koffie/thee bij het Pannendak en duurt tot ongeveer 12 uur
Tot ziens,
Hermien Luiten (tuin 36)

Spectaculaire waarnemingen Vogelexcursie Oostvaardersplassen
Zaterdag 10 december hadden we weer een vogelexcursie naar de Oostvaardersplassen. Met 15
deelnemers hadden we een mooie groep. Echt koud was het niet, maar om volop te kunnen genieten
van de verenpracht hadden we graag iets zonniger weer gehad. Het verslag van Rinus Sommeijer van
deze excursie en een overzicht van de gespotte vogels kun je lezen op de site.
Zie: http://www.driehoektuin.nl/agenda/activiteiten-info
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De Driehoek nog milieuvriendelijker!
Commissie Milieuvriendelijke Materialen, Ecologisch Tuinenpark De Driehoek
Alles wat we meenemen naar onze tuin wordt ooit afval en komt deels terecht in grond, water, lucht
en levende wezens. Hoewel we de gevolgen van bijvoorbeeld plasticdeeltjes in water en grond nog
niet goed kennen is inmiddels wel duidelijk dat die ernstiger zullen zijn dan de meeste mensen denken!
Het lijkt mij verstandig dat we eens kritisch naar onze materialen kijken. En dat is dus ook een van de
doelen van de Commissie Milieuvriendelijke Materialen (die tijdens de ALV 2017 officieel is ingesteld).
Er staat inmiddels een informatiebord naast het Pannendak met daarop voorbeelden van gewenste
en ongewenste materialen. Er is ook een lange opsomming van die materialen op aangebracht. Enkele belangrijke voorbeelden van milieuonvriendelijke materialen en hun milieuvriendelijke vervangers:

•
•
•
•
•
•

groen, bruin of zwart geïmpregneerd hout. Vervangers: onbehandeld lariks- of Douglashout uit
Nederland, verkrijgbaar bij de meeste bouwmarkten en sommige tuincentra (niet bij
Tuincentrum Overvecht trouwens);
lood. Vervanger: EPDM (een synthetisch rubber dat veertig tot zestig jaar meegaat) (of anders
bouwen: zonder daklijst);
teerachtige producten als bitumen, asfalt en carbolineum. Vervangers: EPDM, grind of
bakstenen, onbehandeld hout;
plastic potjes, bakken, daken. Vervangers: keramische potjes, grond in een platte kas, EPDM of
dakpannen;
metalen gaas, palen, paalhouders. Vervangers: zelf gevlochten gaas van soepele takken (appel,
wilg), onbehandeld hout, houten paal op steen met laagje EPDM ertussen;
metalen binddraad (geplastificeerd ijzer- of elektriciteitsdraad) of plastic tiewraps. Vervangers:
hennep- of sisaltouw.

Uiteraard zijn de reacties op mijn verhalen tijdens de ALV en op het informatiebord heel verschillend. Een bezoekster van de ALV schrok zich rot toen ze hoorde dat haar pas aangeschafte gecarbolineumde palen giftig zijn. Gelukkig wist ze ze alsnog te ruilen voor Douglaspalen. Iemand zei me: 'Je
bent zo streng!' Daar kan ik inkomen want ik probeer een tegenwicht te bieden aan de resultaten
van de vrijwel onbegrensde vrijheid die nu geldt. Er zijn ook mensen die mijn voorstellen ondersteunen én zich in hun vrijheid beperkt voelen. Heel begrijpelijk!
En er was iemand die tegenwierp: 'Milieuvriendelijke materialen zijn zo duur. Een groen geïmpregneerde plank en een Douglasplank van dezelfde afmetingen kosten €2,50 respectievelijk €7,50. Dan
weet ik wel wat ik kies!' Op korte termijn heeft hij gelijk maar op langere termijn niet want de impregneermiddelen spoelen uit en worden een probleem voor zijn/onze nakomelingen. Dat dit geen
geitenwollensokkenpraat is blijkt uit het verhaal van kunstmest. Deze bevat een kleine hoeveelheid
zware (giftige) metalen. In de honderd jaar dat kunstmest wordt toegepast hebben zich in sommige
gronden zoveel zware metalen opgehoopt dat deze grond onbruikbaar is geworden voor landbouw.
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Andere milieuvriendelijke producten zijn juist goedkoper dan milieuonvriendelijke. Denk aan het
eerder genoemde 'gaas' van soepele takken en aan bonenstaken in de vorm van boomtakken of zelf
geoogste bamboe. Ook kan het renoveren van bouwsels goedkoper zijn dan de totale vervanging
ervan.
Slakkenkorrels zijn gif en mogen niet worden toegepast. Met een uitzondering: Ecostyle Escargot.
(Helaas is ook van dit product niet helemaal zeker dat het onschadelijk is voor onder meer egels.)
Laten we het bijvoeglijk naamwoord 'ecologisch' in de naam van ons tuinenpark echt inhoud gaan
geven. U bent nog steeds vrij in de keuze van materialen én kunt in het vervolg voor milieuvriendelijkere kiezen. Kleine stapjes worden samen een grote!
De folders Bouwen en Onderhouden met Milieuvriendelijke Materialen en Tuinieren met
Milieuvriendelijke Materialen staan binnenkort op de website van onze vereniging:
www.driehoektuin.nl. Het betreft concepten die nader uitgewerkt moeten worden. Aanvulling en
commentaar op de teksten en afbeeldingen zijn van harte welkom op milieuvriendelijkematerialen@gmail.com.
6 mei, 13:00 uur: demonstratie milieuvriendelijke materialen op de tuin
Aansluitend aan de werkdag van 6 mei 2017 (circa 13 u.) zal de toepassing van milieuvriendelijke
materialen worden gedemonstreerd a.d.h.v. een milieuvriendelijker onderhouden tuin en een
milieuvriendelijker bouwsel op ons tuinenpark. Belangstellenden voor deze rondleiding kunnen zich
verzamelen bij het Pannendak.
Veel afval maar niet genoeg voor een container? Samen een container bestellen!
Er kan een container worden besteld voor mensen die veel afval op hun tuin hebben en daarvan af
willen (particulier initiatief). Het gaat voorlopig om schoon puin óf hout (omdat een container voor
gemengde materialen veel duurder is).
Doe mee en meld op milieuvriendelijkematerialen@gmail.com: naam, telnr, tuinnr, type en
hoeveelheid afval. Als er voldoende animo is zal ik een container bestellen die bij het Pannendak
wordt geplaatst. U betaalt vooraf en per kuub (15 á 30 euro per kuub schat ik afhankelijk van het
type afval) en u moet het afval op een nog af te spreken dagdeel zelf in de container plaatsen.
Wil je meedoen?
Wie heeft zin om lid te worden van de commissie of een klus te doen (o.a. redactie folders, informatie
over materialen verzamelen)? Mail naar: milieuvriendelijkematerialen@gmail.com.
Jan Willem Arends
Commissie Milieuvriendelijke materialen
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De stapelmuur
Het zal waarschijnlijk niemand ontgaan zijn, dat er
een stapelmuurtje bij de mestbak is verrezen, een
idee van de commissie natuurlijk tuinieren. Bijkomend voordeel is dat de lelijke witte muur grotendeels aan het oog wordt onttrokken.
Er is gekozen voor een strak muurtje, waarbij de
uiteindelijke begroeiing de rechte lijnen zal verzachten. Het levendige karakter wordt deels bepaald door het gebruik van gebroken tegels,
waarbij de gebroken kant in het zicht is geplaatst.
Er zijn nu al een aantal plantjes in gezet. Er is gekozen voor planten die zich hier thuis kunnen voelen, maar het is afwachten welke zich zullen handhaven en welke niet. De groeiomstandigheden
zijn namelijk moeilijk, wat betreft vochtvoorziening, zonlicht, ruimte om te wortelen en voeding. Als
je dit bedenkt is het ook niet verwonderlijk dat maar een beperkt aantal plantensoorten zich op
muren kunnen vestigen.
In ons geval is de muur op het oosten gericht en krijgt alleen de ochtendzon (halfschaduw). Vanuit
het oosten is weinig regenwater te verwachten, de meeste regen komt uit het zuidwesten. Om toch
zoveel mogelijk regenwater op te vangen helt de muur iets naar achteren, waardoor het water tussen de stenen door naar binnen kan siepelen. De grond die achter de stenen is aangebracht kan het
water opnemen bij nat weer en afgeven in droge tijden.
Een paar planten die je nu kunt aantreffen op het muurtje zijn campanula, sempervivum, vetkruid (sedum) en varens, waaronder het steenbreekvarentje. Er zal nog een enkele soort worden bijgeplant, waaronder de gele helmbloem.
steenbreekvaren
In de toekomst kan het pannendakje nog worden opgeleukt met wat sedumbegroeiing. Uiteindelijk
is het de bedoeling dat in de voegen van het muurtje een aantal nieuwe plantensoorten zich spontaan zullen vestigen. Daarnaast hopen we dat ook bepaalde insecten onderdak zullen vinden in de
aangebrachte holtes.
De inspiratiebron voor de muurbeplanting is de subtiele
begroeiing die je kunt aantreffen op oude stadsmuren. Een
mooi voorbeeld hiervan vind je op de grachtmuur van de
Plompetorengracht met steenbreekvaren, eikvaren en
muurleeuwebek.
Ook heel fraai is de muur langs het Griftpark.
Bas en Nelleke
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Even voorstellen: nieuwe tuinders
Stannie van den Besselaar, tuin 112
Nog vóór onze verhuizing vanuit Groningen ging ik op zoek naar een nieuw koor én een nieuwe
volkstuin in Utrecht. Tijdens mijn fietsrondje kwam ik langs de Driehoek. De prachtige fruitbomen, de
openheid van het complex met een vlindertuin, bijenhotel, ringslangen en ijsvogels. Vlak bij onze
toekomstige woonplek én ecologisch. Ideaal!
Tot mijn grote vreugde kon ik in januari terecht op tuin 112. Een heerlijk plekje tussen aardige buren,
waar ik bloemen én groente en fruit wil laten groeien. Ik ben druk bezig de grond te leren kennen, leer
hoe laat de zon waar schijnt en laat mij verrassen door wat er allemaal opkomt: heel veel guldenroede,
wat zevenblad en ja, de onvermijdelijke heermoes! Maar ook winterakoniet en wilde hyacint, veel
bieslook en oregano, rabarber en prachtige salomonszegel.
Mijn liefde voor planten ontstond in een boerentuin in Limburg, waar
prachtige Dahlia's bloeiden, groter dan ikzelf. Mijn 'examenreis', eind
jaren '70, was een cursusweek op De Kleine Aarde, een biologisch en
ecologisch experiment in Boxtel. Daar stond 40 jaar geleden al een
energie neutrale bolwoning!
Als student vulde ik mijn balkonnetjes en dakterrasjes met talloze
bloempotten. Later, in Groningen, heb ik twee volkstuinen gehad. Op
het complex Dieverdoatsie en daarvoor bij de Biologische
Tuinvereniging. Beide complexen waren zonder toiletten en ik draag hier
dus graag mijn steentje bij door het schoonmaken van de wc's. Tijdens
de werkdag en de kennismakingsochtend voor nieuwe leden heb ik al
flink wat nieuwe gezichten leren kennen, en hoorde ik over nieuwe
initiatieven zoals de commissie milieuvriendelijke materialen. Dat past
wel in mijn tuintje! Ik voel me hier al behoorlijk thuis!

Interview met Hossein, tuin nummer 43
‘Wat een mooie gedachte van Nederlanders; je kunt een stukje grond
huren en daarin wat groenten en bloemen planten en van je vrije tijd
genieten. Samen met anderen een vereniging stichten en zo je
pensioenperiode doormaken. Je kunt bijvoorbeeld vrienden van vlinders
worden of vrienden van de ecologische tuin. Dat heb je in landen in het
Midden-Oosten niet’. Dit zegt Hossein, tuinder nummer 43.
Hossein nodigde mij uit op de tuin voor een gesprekje. Dat was geen
straf want ik kreeg thee en Iraanse koekjes. Hossein heeft deze tuin
sinds december vorig jaar. Hij heeft de tuin overgenomen van twee
oude dames van 93 en 85. Het was ze te veel, de tuin en het huisje
waren daardoor wel wat verwaarloosd. Hossein heeft eerst alle oude
spullen uit het huisje gehaald en het heel netjes geschilderd. De
vloerbedekking komt nog.
6
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Hossein heeft een vrouw, Shahnaz, en twee zonen. Eén van 34, één van 27. Ze wonen allebei in
Utrecht. Als hij het vraagt komen ze hem soms helpen.
Hossein had eerder een tuin op de Driehoek. Van 2004 tot 2006 had hij een halve tuin. In 2006 verhuisde hij van een flat in Overvecht naar een huis in Tuinwijk, met voor- en achtertuin. De tuin op de
Driehoek heeft hij toen opgegeven. Nu hij met pensioen is, heeft hij weer meer tijd. Na anderhalf jaar
inschrijving heeft hij deze tuin gekregen, tuin nummer 43. Hij vindt dat er, in vergelijking met tien
jaar geleden, wél meer regels zijn gekomen.
Hossein komt oorspronkelijk uit Iran. In 1972 is hij gevlucht. In Iran werkte Hossein als psycholoog. In
Nederland heeft Hossein psychologie en maatschappelijk werk gestudeerd. In Nederland heeft hij
gewerkt als psycholoog en maatschappelijk werker.
Hossein komt bijna elke dag op de tuin. Soms een uurtje, soms langer. Hij heeft een bloemen- én
groententuin. Hij wacht eerst wat er nog opkomt van ‘de dames’ en maakt daarna een ‘plan’. Hij
heeft het erg naar zijn zin op de Driehoek, zit er soms lekker te lezen en geniet van de gezelligheid.

Simone van Weteringen, tuin 7
Deze keer niet alleen nieuwe tuinders, maar ook een gevestigde. Eendenpad 7 is sinds 2009 mijn
adres op de Driehoek. Ik had grootse plannen en ideeën voor zowel huisje als tuin, droomde van een
idyllisch plekje a la Maria Hofker. Nou, loop maar eens langs en je zult zien dat het nog steeds bij
dromen is gebleven.
In mijn herinnering ben ik de eerste zomer alleen maar bezig geweest met zevenblad verwijderen. Op
mijn knieën kroop ik rondjes door de tuin achter dit onkruid aan en achter mijn hakken kwam het
weer omhoog. Als ik ’s avonds ging slapen zag ik alleen maar witte, taugé-achtige worteltjes voor
mijn ogen. Het was hard werken, er viel eens een boom om, er stortte een kas in, de composthoop
bleek een vuilnisbelt, ik kwam nesten met dooie ratten tegen, het grasveld werd en wordt frequent
bezocht door mollen, waardoor het een niet te maaien Teletubbieveldje is geworden.
De meeste tijd gaat gewoon op aan onderhoud, bijhouden. Als ik in het late najaar of vroege voorjaar tegen iemand zeg dat ik naar m’n tuin ga, wordt er vaak verbaasd gevraagd wat er dan nu nog of
al te doen valt. Veel mensen hebben echt geen idee
hoeveel tijd het kost om een tuin bij te houden, die denken dat het een lekkere plek is om een boekje te lezen,
een wijntje te drinken of te barbecueën. Af en toe doe ik
dat ook, maar dat gebeurt maar in een minimaal deel
van de tijd die ik er doorbreng.
En dan waag ik me nog niet eens aan moestuinieren.
Voor de lol maak ik wel eens een aardappelveldje, omdat mijn dochter dol is op de Dittas en Rajas uit eigen
tuin, kropje pluksla, bonen, bessen en bramen, maar
steeds meer kies ik voor siertuin, hoewel dat woord de
lading in mijn geval niet echt dekt.
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De grootse plannen die ik had, worden waarschijnlijk nooit verwezenlijkt. Ik blijf lekker dromen en
fantaseren en jaag ondertussen op onkruid en ander ongedierte. Als ik iets zaai of plant zie ik in mijn
verbeelding het eindresultaat in onwaarschijnlijk snel gegroeide en extreem lang doorbloeiende
pollen, struiken en bomen.
Ik zie iets heel anders dan bezoekers die bij mij op de tuin komen. Ik zie het harde werk, de vieze
handen en knieën, maar óók wat het nog moet gaan worden. Ik kan heel tevreden naar mijn net
gemaaide onkruidgazonnetje kijken, naar een stukje grond waar ik het zaaigoed al in bloei zie staan,
naar tegels waartussen het onkruid net is weggehaald en naar dat ene kleine plantje dat voor het
eerst bloeit.

Ludka Lyskawa: Een mooi plekje, mijn nieuwe tuin (75b).
Sinds december heb ik een halve tuin gekregen bij de Driehoek. Na tuinencomplexen bekeken te
hebben, koos ik voor de Driehoek. Vanwege het mooie, ecologische complex en het leek me goed
georganiseerd.
Ik ben Ludka Lyskawa, gepensioneerd en had hiervoor
elders al 23 jaar een moestuin van 50 m2. Ik zocht een
tuin met een huisje, maar de paar tuinen die vrij kwamen op de Driehoek, waren niet wat ik zocht. Ik wil
graag een moestuin om groenten, kruiden en wat
bloemen te zaaien en/of te planten. Liefst zonder bomen erin, want dat is lastig voor de moestuin. Bij mij
thuis heb ik ook een tuin waar ik van bloemen kan
genieten.
In december werd mij een halve tuin van 100m2 van
de broers Holleman op nummer 75b aangeboden. Hier
kan ik heerlijk beginnen dacht ik en dan ga ik daarna
doorschuiven naar een tuin waar een huisje op staat.
Nummer 75b is een mooie plek met een verborgen sloot aan de rand.
Om de tuin zoveel mogelijk schoon te krijgen ben ik bezig om alles te spitten en het (on)kruid en de
wortels van o.a. van zevenblad en helmgras te verwijderen. Een hele klus die langzaam vordert.
Maar ondertussen heb ik al een stellage voor peulvruchten en een tomatenfolie kas gebouwd. Mijn
man helpt met het opbouwen daarvan, maar de tuin is verder mijn hobby. De kapucijners en
doperwten komen al op. Van de brandnetels aan de sloot hebben we heerlijk soep gegeten.
Mijn vader had vroeger ook een grote moestuin, dus ik ben gewend groenten en fruit uit de eigen
tuin te halen. Rijp en lekker vers. Toen ik in 1969 in Utrecht ging wonen vond ik het zo raar een bakje
aardbeien in de winkel te kopen. Niet zo lekker en duur vond ik dat. Mijn vader verbouwde al veel
biologisch en dat doe ik ook.
Ondertussen wordt het echt mijn tuin en wordt ik steeds meer verliefd op het plekje. Een huisje mis
ik niet, want ik heb een stoel, waar ik heerlijk kan zitten. Ik geniet van het uitzicht, de rust en de
vogelgeluiden. En ik heb leuke buren. Dus ik heb besloten om op die plek te blijven. Het is leuk om op
de Driehoek ook weer mensen van vroeger tegen te komen. Ik hoop nog lang van de tuin te genieten,
bovendien houdt het mij fit.
8
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Anneke Goorden, tuin nr. 19R
Mijn naam is Anneke Goorden en ik beheer per 1 januari 2017 tuin nr.
19R. Vorig jaar ben ik verhuisd van Leusden naar Utrecht om dicht bij
mijn geliefde te gaan wonen. Na veertig jaar biologieles geven aan
verschillende middelbare scholen, had ik in 2015 al besloten mij met
andere dingen bezig te gaan houden. Maar in Utrecht woon ik op een
appartement met weliswaar een mooie binnentuin maar zonder tuintje om lekker in te rommelen. Bovendien had ik in Leusden en in
Amersfoort een paar bijenkasten staan met enkele duizenden vriendinnetjes die ik graag mee wilde nemen.
Het tuinencomplex De Driehoek stal mijn hart toen ik er voor het eerst kwam. Zo'n tuintje wilde ik
ook wel huren! ik schreef mij als aspirant lid en vroeg of er ook een plekje was voor een paar bijenkasten. In het verleden heb ik vaak een groententuintje gehad dus ik gaf aan graag groenten en
bloemen te willen kweken. Gelukkig was ik na een jaar al aan de beurt en mijn bijen kon ik stallen op
de Slappendeldijk, waar Goris ook zijn bijenkasten heeft staan.
Mijn tuin is wel aan een opknapbeurt toe en ik zal het zeker
in een jaar niet helemaal voor elkaar krijgen om het hele
stuk in te richten, maar het werk is leuk en de buren zijn
aardig. De bijen doen het erg goed op de dijk. Dat wil zeggen: ze "halen"goed en vermenigvuldigen zich snel.
Als er mensen zijn die een keertje bij de bijen willen komen
kijken, dan kan dat. Stuur een mailtje naar anneke.goorden@gmail.com, dan kunnen we wat afspreken.

Workshop Composteren 13 mei om 10:30 uur
Op zaterdag 13 mei zal er op de Driehoek een workshop worden gegeven over het composteren op
eigen tuin. We verzamelen om 10.30 uur in/bij het Pannendak. Onder het genot van een kopje koffie
of thee zal Joost van Wijk uitleggen wat het doel is van composteren op de eigen tuin, hoe compost
maken in z’n werk gaat, welke materialen je wel en niet kunt gebruiken bij het composteren en hoe
je compost kunt aanwenden als meststof en bodemverbeteraar.
Daarna gaan we buiten kijken hoe composteren gaat in de praktijk. We nemen een kijkje bij de centrale composthoop en gaan vervolgens langs enkele tuinen en tuinders om te zien en te horen hoe zij
de theorie van compost maken op hun eigen tuin in de praktijk brengen.
We willen deze ochtend graag kennis over composteren met elkaar
uitwisselen en we willen u ideeën meegeven hoe u een composthoop op eigen tuin kunt inrichten (of eventueel verbeteren).
Hermien, Herman en Joost
gloednieuwe composthoop
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IJsvogelwanden schoongemaakt
In de oever van de meest oostelijke sloot langs De Driehoek zijn
enkele jaren geleden door de gemeente een drietal ijsvogelwandjes
aangelegd. Zo’n wand bestaat uit een paar vierkante meter leem
waarin de ijsvogels een gang kunnen graven om daar vervolgens
eieren in te leggen en jongen groot te laten worden. Dat is in ieder
geval de afgelopen twee jaar gelukt; regelmatig zijn ze gesignaleerd bij een van de wanden en vloog
er een ijsvogel boven de sloot of pijlsnel over de tuinen.
In maart van dit jaar bleken de drie wanden echter totaal overwoekerd te zijn met bramen en
geboomte. Ze zijn daardoor onbereikbaar geworden voor de ijsvogels.
Tijdens de werkdag van 1 april hebben we twee wanden vrijgemaakt. Zie het verschil tussen voor en
na het schoonmaken van een van de wandjes op de foto’s.

Voor de schoonmaak

Na de schoonmaak

Ondertussen hebben we nog geen ijsvogels gehoord. Misschien hebben ze de winter niet overleefd?
Of zitten ze al elders te broeden? Of moeten we nog even geduld hebben? We zullen zien.
Op de komende werkdag gaan we kijken of de derde wand ook vrijgezet kan worden, waarna we een
plan maken hoe we het de komende jaren gaan onderhouden.
Marian, Tieneke en Joost.

Salade van jonge bladsla, veldsla of spinazie met yoghurt
Van de eerste oogst kleine blaadjes kun je een heerlijke frisse salade maken. Lekker bij gegrilde
groente of/en vlees en dik geroosterde brood.
Maak een dressing van 4 eetlepels dikke yoghurt (turks, grieks, bulgaars), een
eetlepel goeie olijfolie, een eetlepel citroensap, een teentje knoflok (het best
even gebakken) een snufje gemalen komijnzaad (djinten) en zout en peper.
Klop de ingrediënten in een kommetje tot een gladde massa.
Was de blaadjes sla en droog deze zo goed mogelijk. Snij een klein rood uitje
in heel dunne ringetjes en meng deze met de sla. Besprenkel met de
dressing. Eet smakelijk!
10
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Driehoektuinvogeltelling 15 april 2017
Een zeldzaam fenomeen: tuinders die een half uur stil zitten, rond kijken, oren gespitst, verrekijker
en papier plus pen in de jeukende hand, die even niks in de grond mocht doen. Heel meditatief vonden sommigen.
Zaterdag 15 april was onze eerste eigenste Driehoek tuinvogeltelling, analoog aan de jaarlijkse landelijke Vogelbescherming tuinvogeltelling in januari. In twaalf tuinen hebben we geteld, verdeeld over
het hele complex. Hieronder de top vier van meest voorkomende vogels,
met tussen haakjes de landelijke top vier van januari:
1. koolmees (2)
2. merel en pimpelmees (3 en 4)
3. tjiftjaf
4. houtduif (10)
Cora speurt naar vogels in de tuin
Landelijk stond in januari de huismus op de eerste plaats. Uiteraard niet raar dat die bij ons nauwelijks voorkomt. Aangezien de tjiftjaf een zomergast is, ontbreekt die op de landelijke januarilijst. En
dan die houtduif - we delen allemaal de ervaring dat die zich zeer op zijn gemak voelt tussen ons
opkomend zaad en de jonge groente...
De meesten onder ons hebben het idee dat er veel vogels in eigen tuin rondhangen, maar deze zaterdag leek het wel of het gevogelte steevast de voorkeur gaf aan de buurtuin. En als er dan in eigen
tuin iets langskwam was het meestal een enkeling. Dat laatste is echter des seizoens. In de winter
trekken veel vogels gezamenlijk in groepjes rond, terwijl het voorjaar in het teken staat van paarvorming, nestbouw, en foerageren, alleen of in duovorm. Daarnaast is een half uurtje tellen nogal kort
zodat je afhankelijk bent van toevalstreffers.
Het lijstje met waargenomen vogels buiten de eigen tuin was dus vaak langer, met als topper veel
zingende groenlingen. Verder zwom er een grauwe gans met twee jongen in de oostsloot. En zag een
van ons een invallende boomvalk? Die laatste is er dan wel erg vroeg bij. Een paar jaar geleden is er
gebroed in een van de hoge bomen langs de oostrand. Opletten dus het komend jaar. En niet vergeten door te geven aan 3hoekinventarisatie@gmail.com.
Na de telling hebben we onze avonturen gedeeld en ook gehersenstormd over aanpassingen in de
opzet van deze telling. Allerlei ideeën vlogen over tafel. Wordt vervolgd in 2018!
Marian, Nelleke, Rita, Tieneke.
groenling

eendenfamilie in de Driehoeksloot
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Schaatsenrijders op de sloten in april
Op de werkdag van 1 april was een van de taken het verwijderen van overhangend gras langs de
slootkanten. Het leek mij een leuke taak, dus ik ging dit doen. Bij het werk verlegde ik soms mijn blik
naar de sloot zelf en op twee plekken zag ik zowaar een stuk of 5-8 schaatsenrijders over het
wateroppervlak zwieren. Schaatsenrijders zijn een halve tot anderhalve centimeter lang, hebben
lange poten en voeden zich met dode en levende insecten die op het wateroppervlak voorkomen.
Dat de schaatsenrijders op het water op De
Driehoek kunnen ‘schaatsen’ (ze bewegen zich
glijdend voort) is een teken dat de oppervlaktespanning van het water goed is.
Waarom ook al weer geen gebruik van zeep?
Enkele jaren geleden zijn er door de commissie Natuurlijk Tuinieren op De Driehoek bordjes opgehangen bij de watertappunten met de
tekst: ‘Hier geen zeep, ook geen ecologische’.
Wanneer zeep gebruikt wordt bij de watertappunten komt dit rechtstreeks in de sloten
en dat verlaagt de oppervlaktespanning.
Daardoor kunnen insecten als schaatsenrijders zich niet meer op het water voortbewegen, maar
vallen ze er doorheen. Gelukkig nemen alle tuinders op De Driehoek de boodschap ter harte, want
het gaat goed met de schaatsenrijders!
Rita Jager (tuin 130)

Sites en één boek over moestuinieren
Mijn vader was een tuinder en ik heb veel van hem meegekregen over hoe en wanneer je groente
moet telen. Ik weet zo’n beetje uit het hoofd wanneer je welke groente moet zaaien/planten en hoe
je de vruchtwisseling op je tuin moet opzetten. Maar er zijn ook een heleboel dingen die ik niet weet,
al was het maar omdat inzichten, soorten en materialen door de tijd heen veranderen. Daarom mag
ik graag in boeken over tuinieren lezen, door tijdschriften snuffelen en internetsites bezoeken. Daar
kun je heel veel van leren. Bovendien is het gewoon een plezier om op deze manier met je tuin bezig
te zijn, zoals het ook leuk is naar kookprogramma’s te kijken als je van lekker eten en koken houdt.
Een paar van die websites wil ik jullie niet onthouden.
Op de site van Plantaardig is heel veel systematische informatie te vinden over het kweken van
groente (http://www.plantaardig.com/groenteninfo/ ).
Er is ook de leuke en heel leerzame site Diana’s mooie moestuin met een schat aan informatie
(http://www.mooiemoestuin.nl). Diana heeft zelf een wat grotere moestuin en doet maandelijks
verslag van wat ze aan het doen is in een tuindagboek (al 5 jaar). Bovendien werkt ze hierbij
ecologisch verantwoord. Ook werkt ze veel met verhoogde bedden. Je kunt je opgeven voor een
nieuwsbrief.
12
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Een Belgische site is MijnTuin.org (https://www.mijntuin.org) . Hoewel hier ook reclame uitingen
op verschijnen van o.a. een gekoppelde webshop, vallen er ook veel behartenswaardige dingen te
lezen en te kijken. Filmpjes van Jurgen Smit over siertuinonderhoud en planten geven elke maand
heel gedetailleerde en heldere instructies en er is een geweldige bibliotheek van eerder gemaakte
filmpjes. Uitgebreide voorlichting door Eddy Geers maken het nog completer. Wanneer je een account aanmaakt krijg je steeds mails die je attent maken op nieuwe informatie.
Ook van Belgische makelij zijn de leuke en instructieve YouTube filmpjes van Angelo Dorny (bv https://www.youtube.com/watch?v=sbbP5zTinCU).
Ik denk dat je hier voorlopig wel mee uit de voeten kunt. Mocht je zelf nog leukere sites kennen, dan houd ik mij aanbevolen (nieuwsbrief@driehoektuin.nl en
henk.rienties@ziggo.nl) .
En mocht je toch geen zin hebben in al die digitale informatie, dan is er altijd nog
het geheel vernieuwde standaardwerk Handboek Ecologisch Tuinieren van Velt.
Het telt 700 pagina’s en kost 29,50 euro voor Velt-leden en 38,50 euro voor niet
Velt-leden. Je kan het boek bestellen via de webshop van Velt .
Henk Rienties

Tijdschrift ‘Onze Eigen TUIN’
In 1955 richtte tuinarchitect Mien Ruys (1904-1999), bekend van de tuinen in Dedemsvaart, het kwartaalblad ‘Onze Eigen TUIN’ op. Ieder seizoen verschijnt er een nummer met een prachtige illustratie op
de voorkant. Het blad is met 68 pagina’s niet heel dik, maar het bevat (gelukkig) nauwelijks advertenties.
Het binnenwerk valt op door zijn rustige opmaak en prachtige foto’s en illustraties. De artikelen zijn
veelal geschreven door specialisten. Daardoor is er steeds net die andere invalshoek en komen net die
andere planten en onderwerpen aan bod dan in de ‘gewone’ tuinbladen.
Het lentenummer van 2017 heeft ‘zuur’ als leidraad. Dat levert een scala van artikelen op: Peter Bauwens schrijft over rabarber, Anet Scholma vertelt hoe je het best kunt bestraten op slappe en weinig
draagkrachtige veengrond en ook is er een artikel ‘Lekker zuur’ over zure groenten, een over rozen op
zure grond en ander ‘zure types’ zoals mossen, de veenmol en Lathyrus vernus en bloedzuring. Laat die
planten nu net in mijn tuin staan!
Verder is er aandacht voor historische en moderne parken en tuinen in binnen- en buitenland die
het bekijken meer dan waard zijn, zoals het landgoed Hackfort bij Vorden met veel
stinzenplanten. Ook is er regelmatig een artikel over bijzondere kwekerijen. Vaste
praktische rubrieken zijn onder meer ‘De allerbeste tuinplanten’, ‘De moestuin’ en
‘De tuin in…’. Het is een blad met praktische tips én achtergrondinformatie dat de
moeite van het bewaren waard is.
Een abonnement kost 28 euro per jaar, voor 4 nummers.
Losse nummers kosten 6,95 en zijn in Utrecht alleen verkrijgbaar bij Broese.
Website: www.onzeeigentuin.nl
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Activiteitenagenda De Driehoek
Za 6 mei

9.00 – 12.30

Werkdag

Za 13 mei

10.30

Composteren op eigen tuin met Joost van
Wijk, Hermien Luiten en Herman van der Bij

Wo 31 mei

20.00

Lezing Nederlandse planten collectie van de
duurzame Kwekerij Dependens i.s.m. Groei &
Bloei

Zo 11 juni

13.00 – 17.00

Groen-Moet-Je-Doen!-dag

Za 17 juni

10.30

Eetbare (water) planten en bloemen. Workshop o.l.v. Maarten Bout

Do 29 juni

Maaien oevers

Za 1 juli

9.00 – 12.30

Werkdag

25/26 aug

21.30

Nachtvlindernacht o.l.v. Joost Klein Haneveld

Do 7 sept

Maaien oevers

Za 16 sept

9.00 – 12.30

Werkdag

Za 4 nov

9.00 – 12.30

Werkdag i.s.m. Landelijke Natuurwerkdag

Maandelijks: tuinvogelwandeling
In principe iedere eerste zaterdag van de maand vogelwandeling 09.00 uur met Wouter
Polet en Leni Sommeijer (niet bij regen en vakantie).
Welkom!
Iedereen is welkom bij activiteiten en kan meedoen: tuinders, maar ook belangstellenden
van buiten.
De agenda wordt steeds aangevuld. Kijk in de vitrine bij het Pannendak en op de website:
www.driehoektuin.nl
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