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De procedures voor de inrichting van de Groene Kop lopen op dit moment nog. Inhoudelijk
is er nog niet veel veranderd. Nadat wij de gelegenheid om op de Raadsinformatiebijeenkomst ons standpunt toe te lichten gemist hadden, hebben wij een uitvoerige brief
geschreven (en aan tuinders rondgestuurd) aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad en
andere partijen met het verzoek hun standpunt te herzien. We hebben aangegeven blij te zijn
met de concessies van de gemeente waardoor we niet méér last krijgen van schaduwwerking,
maar ontevreden blijven over het feit dat de bebouwing zover het groene gebied in schuift en
zo dicht bij ons complex komt. Ook Yvon Twigt is als individuele tuinder actief in verzet
tegen de plannen. Op 9 juni om 17.00 uur komt iemand van Zenzo namens Careyn bij Yvon
op bezoek om zich op de hoogte te stellen van onze bezwaren. Wie ook wil komen is welkom.
De gemeente bespreekt het onderwerp tijdens de extra commissievergadering Stad&Ruimte
op dinsdagavond 14 juni en tijdens de raadsvergadering van 7 juli. (zie:
http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=924&FoundIDs=&year=2016 )
Ieder mag aanwezig zijn op de publieke tribune, maar mag niets meer inbrengen.



Groen Moet Je doen Dag is dit jaar op as zondag 12 Juni. ’s-Middags doet De Driehoek mee
met de open dag. Het programma hangt op het infobord bij de ingang. Heb je stekjes of
plantjes over dan kun je die inbrengen. Dat kan op de dag zelf of je kunt ze tevoren achter het
Pannendak zetten. Er is deze keer ook een beurs voor tuinspulletjes. Dus kijk of je iets in de
aanbieding hebt. Er is weer een huifkar tussen DD, Ons Buiten, De Voortuin en De Pioniers.



De adviescommissie, die de schouwcommissie ondersteunt door tuinders die een rode kaart
hebben gekregen van advies te dienen, zoekt 2 nieuwe leden. De taak is om een inhoudelijk
en planmatig advies te geven, zodat de betrokken tuinder niet weer een rode kaart krijgt. Het
blijkt dat dit zeer wordt gewaardeerd. Als je meent voldoende kennis te hebben van tuinieren
en het leuk vindt deze te delen met medetuinders, meld je dan aan voor deze commissie.



De commissie Natuurlijk Tuinieren zoekt ook aanvulling. Vind je natuurlijk tuinieren leuk
en belangrijk, geef je dan op voor deze commissie. Zij houdt zich o.m. bezig met onderhoud
van het koolmeespad, de vlindertuin en de sloten. Ook als je denkt niet zo veel kennis te
hebben ben je welkom. Je kunt door mee te doen veel leren.



Er zijn teken gesignaleerd op De Driehoek. Controleer na het tuinwerk of je een teek op je lijf
ziet. Je kunt er echt ziek van worden!



Tijdens de ALV is het beheerplan voor ons tuinenpark aangenomen. Hierin stond o.a. dat we
de komende tijd wat meer gaan letten op het onderhoud c.q. snoeien van de heggen.
Inmiddels hebben we ook vastgelegd wat de hoogte van de heggen aan de tuinen moet zijn.
Het lijkt misschien erg gedetailleerd en ingewikkeld, maar we hopen zo duidelijkheid te
verschaffen. De meeste heggen zijn liguster die, als ze bloeien een grote natuurwaarde
hebben. Er komt informatie over hoe te snoeien, zodat ze toch bloeien. Snoeien na de bloei
dus graag.
Uitgangspunt is dat de heggen langs de paden niet hoger mogen worden dan 70 cm. Hierop is
een aantal uitzonderingen:
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. De heg bij tuin 57 aan het ingangspad kan 160 cm hoog zijn; heg in de bocht van de
toegangsweg kan 100 cm hoog zijn. Die 160 cm zorgt ervoor dat heggen nooit zo hoog
worden dat je er niet meer overheen kunt kijken.
. De heg langs de parkeerplaats (tuin 5 en 51) kan 130 cm hoog zijn.
. Bij tuin 70 mag de bestaande pergola gehandhaafd worden.
Bovenstaande afwijkingen hebben te maken met het (autoverkeer) en enige privacy. Om die
reden kunnen heggen langs de hoofdpaden maar alleen ter hoogte van het huisje wat hoger
zijn (zie bijv tuin 129, 116).
. Langs het Koolmeespad (tuin 137, 134, 133, 122) kunnen de heggen hoger zijn.
Er is een snoeiplan de onder leiding van Rita jager voor de struiken langs het Koolmeespad
aan de kant van de Groene Kop, met als doelen doorkijkjes, geschiktheid voor vogels en
achtergrond voor beplanting.
. Heggen die hoger kunnen vanwege de ijsvogelbroedplek: vanaf tuin 91 naar het noorden:
150 cm hoog tot aan het water, 200 cm hoog vanaf het water tot aan de bijenmuur. Langs het
water niet hoger dan 70 cm.


We zijn bezig om met de landschapsarchitect van de AVVN een plan te maken voor een
verbeterde hoofdingang van De Driehoek; dit doen we in overleg met het Lachende Paard.
Ook kijken we hoe de nieuw voetgangerstoegang naast de composthoop er uit moet zien.



Op zaterdag 28 mei was de jaarlijkse bijeenkomst met een aantal nieuwe tuinders. Na de
nadere kennismaking was er een praatje met discussie over het onderhoud van een tuin (o.a.
zevenblad, heermoes), beginselen van natuurlijk tuinieren en over vaste planten. Dat laatste
hebben we vooral in de praktijk bekeken tijdens de gezamenlijke rondgang over het park,
met speciale aandacht voor de bijzondere elementen van het tuinenpark.



Op 1 juni hebben we ook een rondgang over de tuin gemaakt, nu met een aantal mensen van
het AVVN in het kader van de herkeuring voor het keurmerk Natuurlijk Tuinieren. We
hebben uitgebreid stil gestaan bij de plekken waar de ontwikkelingen van de afgelopen 4 jaar
op het gebied van natuurlijk tuinieren goed te zien waren. We gaan ervan uit dat we de 4
stippen mogen behouden. Ook hebben we goede tips gekregen voor verbeterpunten.



Op 7 juni was een Overleg Utrechtse Volkstuinen. Namens de gemeente waren Annelore
Zielstra (contactpersoon) en Paulus Jansen (wethouder voor de volkstuinen) aanwezig.
Onderwerpen waren: volkstuinen die tuinen kwijtraken voor de aanleg van de A12 en A27,
onderzoek naar een duurzaam voedselsysteem in Utrecht en de rol van volkstuinen daarin en
de spanning tussen openbaarheid en veiligheid op de volkstuinparken. Wat dit laatste betreft
doen we het als De Driehoek best goed; tegelijk hebben we een paar tips gekregen voor het
beheer van de nieuw geplande toegangsdeuren.



Volkstuin De Doordouwers en De Driehoek zijn door de AVVN voorgedragen voor het
‘Diploma for social activities’. Het diploma is een internationale onderscheiding voor
tuinverenigingen die op het gebied van sociale activiteiten buitengewoon presteren. Zie de
artikeltjes in de laatste uitgave van de Tuinliefhebber. De diploma’s worden in Wenen
(Oostenrijk) worden uitgereikt. Daar vindt van 18 – 21 augustus 2016 het internationale
congres plaats.

