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  Bij de centrale compost staat in niet te missen vette letters geschreven dat 
men takken niet op de composthoop moet gooien (deze kunnen niet in 1 jaar 
tijd verteren), maar op de takkenhoop. Blijkbaar weten sommige tuinders niet 
wat een tak is. 
In kleine letters staat dat men moet proberen het onkruid en verteerbare 
tuinafval zo ver mogelijk naar achteren op de composthoop te brengen. Als je 
dat niet kunt vanwege leeftijd of handicap, zouden jongere tuinders dat voor je 
kunnen doen. Ook is het raadzaam altijd een greep mee te nemen: als je de 
kruiwagen niet omhoog kunt krijgen, kun je mogelijk nog wel met de greep het 
afval meer naar achteren werken. Een andere suggestie is om het afval in 
emmers of grote tassen te doen, die makkelijker naar boven gedragen kunnen 
worden. In ieder geval nooit je kruiwagen legen op de plank! Deze kleine 
letters met de composthoop regels lijken veel tuinders niet te lezen noch op 
te volgen. We willen jullie aandacht hiervoor vragen zodat de 
composthoopbeheerders hun werk leuk blijven vinden. 
 

  Wie gebruikmaakt van gas in het huisje, dient de gasslang tussen de fles en 
het gasapparaat elke 5 jaar te vervangen. Dat is geen wet , maar wel een 
belangrijk veiligheidsadvies. Het ANWB-advies is om oranje propaanslangen 
elke vier à vijf jaar te vervangen. Tussentijds moet je wel regelmatig 
controleren op beschadigingen en scheurtjes. Een regelaar moet na een jaar 
of tien worden vervangen, omdat het membraan eventueel kan verdrogen of 
scheuren.  
 

  Dit najaar zal gestart worden met de herinrichting van De Groene Kop tot een 
park, ervanuitgaande dat alle vergunningen geregeld zijn. Het bestuur heeft 
besloten een extra ingang vanuit het park naar De Driehoek aan te laten 
leggen langs de composthoop in het verlengde van het Zwaluwpad langs de 
west-sloot en dus niet in het verlengde van de Lamerislaan dwars door de 
tuinen 1-4, zoals de gemeente eerder had voorgesteld. Een discussiepunt is 
hoe deze toegang eruit komt te zien: een dam of een bruggetje. Wij hebben 
een sterke voorkeur aangegeven voor een brugje met hek, terwijl de 
gemeente liever een dam met hek wil. Onze hoofdingang zal ongewijzigd 
blijven. 
 

  In de halfjaarlijkse bijeenkomst van alle Utrechts volkstuinen – het zgn. OVU 
Overleg Volkstuinen Utrecht – is gesproken over welke regels voor het 
onderhoud van de tuin ieder hanteert en hoe die regels door elke vereniging 
gehandhaafd worden. Een interessante en leerzame bijeenkomst. Als bestuur 
zijn wij gestaafd in onze mening dat wij met het nieuwe schouwbeleid 
(strenger en duidelijker) en adviesbeleid (meer begeleiding) op de goede weg 
zijn. 
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  Voor de tuinhuisjes loopt een collectieve verzekering bij Zicht adviseurs. 
Algemene informatie over deze verzekering vind je op de website 
www.driehoektuin.nl onder formulieren en downloads. Ieder jaar wordt de 
verzekering stilzwijgend verlengd. Eventuele wijzigingen voor het komende 
jaar, moeten tijdig worden doorgegeven. Als je bijvoorbeeld de verzekering 
wilt stopzetten of de verzekerde waarde van het huisje zou willen 
verhogen/verlagen, moet je vóór 19 september a.s. een mail sturen aan het 
emailadres van de penningmeester: penningmeesterdriehoek@gmail.com. 
Tijdens de komende werkdag kun je ook info krijgen of vragen stellen over je 
verzekering bij de penningmeester Els Evers. 
 

   Educatie. Op 6 oktober is er een bijeenkomst in Het Pannendak over wilde 
planen en heemplanten; deze bijeenkomst wordt samen gedaan met de leden 
van de vereniging Groei en Bloei. In de planning staan: een film over 
volkstuinen en snoeien, een workshop verwerken van groenten en fruit 
(chutneys, smoothies), een vogelexcursie  naar de Oostvaardersplassen. 
Nadere info volgt. Wist je dat er elke 1e zaterdag van maand een 
vogelexcursue is op De Driehoek? Om 9 uur onder leiding van Wouter Polet. 
 

  Tijdens werkdagen zal er altijd iemand van het bestuur aanwezig zijn, aan 
wie je al je opmerkingen, vragen en suggesties kwijt kunt. 
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