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 Overleden 
Op 23 juli is Maaike Hover te vroeg op 65-jarige leeftijd overleden nadat ze lang en moedig 
geleefd had met haar ziekte. Maaike tuinierde op tuin 59 samen met haar partner Anne ter 
Heege. Omdat ze had aangegeven van bloemen uit eigen tuin te houden, heeft het bestuur een 
mooi bouquet van bloemen van onze tuinders meegenomen naar haar crematie. Anne die deel 
uitmaakt van het bestuur zal op tuin 59 blijven tuinieren. 
 

 Groene Kop 
Volgende week wordt begonnen met de aanleg van een nieuwe toegang van het park de 
Groene Kop naar De Driehoek langs onze composthoop. Afgelopen maandag hebben we met 
de vrijwilligers/asielzoekers het terrein daarvoor gesnoeid en vrijgemaakt. Hopelijk kan er ook 
direct een hek met toegangsdeur geplaatst worden. Het slot hierop moet met dezelfde sleutel 
te bedienen zijn als bij de hoofdingang. De paden in de Groene Kop zijn al gedeeltelijk 
aangelegd. Momenteel is men bezig met het bouwen van de JOP, de Jongeren Ontmoeting Plek 
vlak tegenover het Rietveldcollege. 
Omdat de plek bij de composthoop nu kleiner is geworden, is de ‘stekkenbak’ voorlopig 
verplaatst naar de mestbak aan het begin van het parkeerterrein. 
 

 Loodglans 
Vorige week zaterdag is samen met twee deskundigen (Walter den Hollander, die ons ook 
geregeld helpt bij het snoeien van de fruitbomen, en zijn maatje, de ervaren fruitkweker Joop) 
de inventarisatie voltooid van het voorkomen van loodglans bij pruimenbomen. We hebben 
alle bomen op de tuinen geïnspecteerd. Vorig jaar herfst waren we al begonnen, omdat het 
vermoeden bestond dat de zeer besmettelijke ziekte loodglans op grote schaal zou voorkomen. 
Dat blijkt gelukkig niet het geval. De tuinders bij wie wel loodglans is aangetroffen krijgen 
hierover bericht van het bestuur samen met een advies over hoe te handelen: drastisch 
snoeien of volledig verwijderen van de aangetaste boom. Wij zijn natuurlijk blij dat er geen 
sprake is van een wijdverbreide aantasting van onze pruimenbomen, maar we hebben wel 
moeten constateren dat erg veel pruimenbomen anderszins ziek zijn of een zwakke conditie 
hebben. Hiermee zijn ze wel kwetsbaar voor aantasting door loodglans. De tuinders van deze 
bomen krijgen ook het advies van Walter doorgestuurd. Een belangrijke oorzaak voor die 
slechte conditie is het slecht snoeien/onderhouden van de pruimenbomen. We begrijpen dat 
niet ieder daar verstand van heeft. Daarom gaat het bestuur volgende voorjaar een cursus 
organiseren over het goed snoeien van pruimen- en andere vruchtbomen. In de herfst en 
winter mogen pruimenbomen niet meer gesnoeid worden, omdat ze dan gemakkelijk besmet 
kunnen worden door loodglans. 
 

 Bomen beheerplan 
Dit jaar zou samen met het AVVN en het OVU (Overleg Utrechtse Volkstuinen) ook op ons 
tuinenpark een bomen beheerplan gemaakt worden door een deskundig bureau/hovenier. Op 
twee andere Utrechtse tuinen is al zo’n plan gemaakt. Op de laatste OVU vergadering kregen 
we een presentatie van Het Stadion over hun beheerplan. Van alle bomen op dat complex 
(singel , parkeerplaats en individuele tuinen) is een evaluatie gemaakt en aangegeven wat 
ermee moet gebeuren: behouden, verwijderen, vervangen of aanvullen. Wij waren nu aan 
beurt, maar het betreffende bureau was gewoon te duur. We wachten nu op een nieuw 
voorstel. Eventueel kunnen we dan ook een gezamenlijke kapvergunning aanvragen voor 
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bomen die we liever kwijt zijn dan rijk (als dat mag). Overigens gaat het bestuur wel steeds 
strenger handhaven op nieuwe aanplant van bomen door tuinders. Richtlijn is de AVVN 
richtlijn: op de tuinen geen bomen die hoger worden dan 5 meter. Anders moet de boom 
gesnoeid kunnen worden tot op die hoogte, zodat shaduwoverlast voor buren beperkt blijft. 
Het liefst zien we de aanplant van fruitbomen of bomen die goed zijn voor bijen en vlinders. 
 

 Snipperen 
Het plan van het bestuur om onze takkenhoop zelf te versnipperen door een groep vrijwilligers 
met behulp van een takkenversnipperaar is mislukt. We hadden daarvoor een versnipperaar 
aangeschaft, maar die bleek van een veel te geringe capaciteit om een dergelijk karwei aan te 
kunnen. Na het huren van veel robuustere versnipperaars, bleek dat het versnipperen een veel 
te arbeidsintensieve bezigheid zou worden om goed vol te houden. Daarom is de versnipperaar 
weer ingeleverd (met verlies helaas) en blijven we bij ons oude beleid: af en toe komt een 
loonwerker de takken op halen en ook af en toe een berg snippers brengen voor 
belangstellenden. 
 

 Appelsap 
Katinka Stelder van tuin 117 heeft een grote appeloogst. Zij wil hier graag lang houdbaar 
appelsap van laten maken. Dat is mogelijk als er minimaal 100 kg is en het kost dan 170 ct. per 
liter en komt in 5-liter pakken die 2 jaar houdbaar zijn. Zij vraagt zich af of er meer tuinders zijn 
die zoveel appels van hun tuin oogsten dat ze er wel appelsap van willen laten maken. Vanaf 
150 liter is het veel goedkoper, dus appeloogsten samenvoegen loont. Het bestuur wil ook 
graag weten of hier belangstelling voor is (laat het ons even weten); als er heel veel animo is 
kunnen we zelfs een mobiele appelpers laten komen. Katinka gaat in ieder geval met haar 
appels op 30 september naar de appelpers. Als je met haar mee wilt, neem dan even contact 
op: kstelder@gmail.com, tel 06-24414334. 
 

 Hek 
Wellicht ten overvloede wijzen we erop dat het hek echt door iedereen om 20.00 uur (in 
oktober om 18.00 en daarna om 16.00) gesloten moet worden. Voor de veiligheid is het 
belangrijk dat De Driehoek niet meer toegankelijk is na de sluitingstijden. De hekkensluiters zijn 
voor de controle. 
 

 Auto 
Het bestuur vraagt iedereen die met de komt langzaam naar de parkeerplaats te rijden. De 
tuinders die aan het pad hun tuin hebben vinden dat er erg hard gereden wordt en hebben 
daar last van. 
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