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Guus Cladder heeft aangegeven te zullen stoppen met zijn bestuurswerk
vanwege te drukke werkzaamheden. We roepen nu alvast mensen op zich
verkiesbaar te stellen om het bestuur te komen versterken. Iemand met een
wat meer technische achtergrond zouden we heel goed kunnen gebruiken
evenals iemand die natuurlijk tuinieren kan helpen propageren.



Een van de hekkensluiters verhuist en stopt. Wie woont vlakbij en wil
meedoen om het hek op tijd te sluiten? Het gaat om de woensdag en de
zaterdag, elk twee keer in de vier weken. Geïnteresseerd? Stuur even een
mailtje naar hgrunefeld@hotmail.com.
Het hek van het tuinenpark sluit nu ’s middags om 4 uur.



De ontwikkeling van de Groene Kop lijkt op gang te komen. Binnenkort wordt
een hek om het gebied geplaatst en zal de gemeente een bouwbord over het
project zetten, waarop De Driehoek ook vermeld staat als partner. Eind dit jaar
wordt begonnen met de eerste werkzaamheden. Mogelijk dat binnenkort de
toegangsweg tot De Driehoek een aantal dagen gesloten wordt voor auto’s in
verband met saneringswerkzaamheden. We zullen tijdig waarschuwen.



Een landschapsarchitect heeft van de AVVN samen met ons een ontwerp
mogen maken voor een betere entree van De Driehoek. We zijn benieuwd
naar het resultaat. Voor maart moet het geheel gerealiseerd worden.



Er komt een nieuwe toegang tot De Driehoek vlak naast de composthoop,
zoals al eerder is aangegeven. Daarom moeten de composthopen een
stukje opschuiven. Met Joost van Wijk heeft het bestuur bekeken hoe dat
het beste kan. Mogelijk zullen we wat extra ruimte moeten vinden voor de
takkenhoop; we zullen daartoe dan een deel van de betonnen bak op de
parkeerplaats gebruiken.



De gemeente Utrecht inspecteert om de zoveel jaar alle bomen in Utrecht
(Visual Tree Assesment – VTA geheten) en heeft dat ook op De Driehoek
gedaan. We kregen een keurig overzicht van de toestand van alle grote
bomen, zowel in kaart als in een Excel bestand. Hieruit kwam naar voren dat
een aantal bomen, die op de tuinen van tuinders staan, onderhoud vragen.
De bomen in de singel rondom het tuinenpark zitten al in een onderhoud- en
snoeiplan; deze winter zal de westkant onder handen worden genomen. We
prijzen ons zeer gelukkig dat we via de AVVN ook de bomen op de tuinen
mogen onderhouden/snoeien, vooral met het oog op veiligheid. Wij zullen
daarover contact opnemen met de betreffende tuinders.

S

ECOLOGISCH TUINENPARK DE DRIEHOEK
WINKLERLAAN 151
BESTUURSBULLETIN NR. 7 – NOVEMBER 2015

p. 2



Er staan dit najaar nog een paar leuke activiteiten gepland. Op 22 november
gaan we op vogelexcursie naar de Oostvaardersplassen (vertrek 8.30 uur bij
Pannendak).
Op 8 december is er ’s avonds een heel boeiende film over snoeien van
fruitbomen en volkstuinieren: komt dat zien.
Op 12 december gaan we met ouderen uit de buurt een kerstviering en –
activiteit houden (vrijwilligers zijn hierbij meer dan welkom en stuur even een
mailtje naar secretariaat@driehoektuin.nl.



Wie mest wil betrekken van de Hollemannen moet dat de komende tijd bij
hen aangeven: hoeveel kuub of kruiwagens men wil hebben. Alleen bij
voldoende belangstelling zullen de Hollemannen dit jaar mest leveren.

