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Verslag van een werkdag
Noot van de redactie:
Aan het begin van dit jaar heeft Eli Meijer een verslag gemaakt van de eerste werkdag.
Helaas is het verslag toen tussen wal en schip geraakt. Niet alles is nu meer even actueel,
maar het is een leuke beschrijving van een werkdag. Daarom nemen we het alsnog graag op!
Een enthousiaste groep meldde zich spontaan aan en de taken vlogen als broodjes over de
toonbank. De dames van de koffie hadden iedereen van drank voorzien en aan de gezichten te
oordelen had iedereen er veel zin in, ondanks de lichte motregen.
Ik startte op het Koolmeespad, waar ik trouwens nog nooit geweest was, terwijl we tuin 29 al
11 jaar hebben. Van een tuinierster, die op dit pad haar tuin heeft, kreeg ik een uitgebreide
rondleiding en ik ging me steeds meer een journalist voelen. Het is een prachtig pad met
doorkijkjes naar het nieuwe Rietveld en de wateraanleg. Zwanen en vogels completeerden dit
al.
Op en aan het pad werd flink gesnoeid en geruimd met lachende gezichten. De huisjes zijn erg
verschillend en qua ligging ook erg divers. Doorlopend naar de bijenmuur was Rinus samen met
een werker druk bezig en in de krant las ik, dat de bijenvolkeren in ons land gelukkig weer
toenemen. Onze mooie sloten met de informatieve bordjes werden ook goed ter hand
genomen en knapten zienderogen op.
P . A. U. Z. E.
In het Pannendak stonden schalen met
heerlijke koeken klaar en iedereen liet zich
een nieuw rondje koffie en thee goed
smaken.
Mijn oog viel ondertussen op de brochure in
het kleine boekenplankje: ‘Utrecht Noordoost anno 2025 wijkvisie’ ; van 'rommelgebied' naar
een groen structuur- en wijkwaterplan. Waarom pas dan, vroeg ik me af en besloot, dat straks
aan diverse werkers te vragen, niemand kon me hier iets meer over vertellen, behalve dan
hetgeen we al van onze voorzitter en andere commissieleden weten. Wanneer de hoge flat
precies gesloopt gaat worden evenmin.
Het werk hervatten viel menigeen zwaar, want even binnen, maakt loom. Edoch echte tuiniers
pakten na korte tijd weer stevig aan, de ramen van het Pannendak werden niet overgeslagen
en kraakhelder gezeemd.
Overal werd geschoffeld, kruiwagens vol tuinafval weggebracht, paden gefatsoeneerd en licht
in lantaarnpalen hersteld.
Kortom een dag vol elan voor dit nieuwe tuinjaar, hulde aan alle werkers. De soep was klaar en
buiten werd nog een tijdlang gepraat en nader kennisgemaakt. Tot de volgende werkdag?!
Wilt u meer lezen over de wijkvisie Noord-Oost, zie:
http://www.wijkraadnoordoost.nl/wijkraad/wijkvisie-2015-2025/
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Koffieochtend ouderen van Tuindorp Oost
Zoals jullie weten organiseert De Driehoek vier maal per jaar een koffie/thee ochtend of
middag voor de bewoners van Tuindorp Oost en de ouderen uit de wijk. Op 8 oktober kwam
een tiental bewoners uit de buurt op de koffie. Zoals altijd was het heel gezellig. En op 25
oktober waren de ouderen van Tuindorp Oost aan de beurt. Ook nu was het een gezellig
bijeenkomst, hoewel bij de gasten de stress over de komende veranderingen in het zorgcentrum voelbaar was. Gelukkig was het droog, zodat we nog een ommetje door het park hebben kunnen maken.

Deze bijeenkomsten zijn niet mogelijk zonder de hulp van onze vrijwilligers. Bewoners in
rolstoelen moeten gehaald en thuis gebracht worden. De catering in het Pannendak moet
verzorgd worden en iedereen vindt het extra leuk als er zelfgebakken taarten en zo zijn.
De tafels in het Pannendak worden gezellig gedekt. In dit verband hebben we een vraagje.
Als je een (ouderwets) geborduurd tafellaken hebt dat je eigenlijk toch niet meer gebruikt,
kunnen wij dat heel goed gebruiken voor deze bijeenkomsten. Kijk eens in je linnenkast.
Hartelijke dank aan allen die deze bijeenkomsten iedere keer weer mogelijk maken. De gasten zijn altijd erg dankbaar.
Arja, Hanneke, Mieke, Elmy, Ludka, Yvonne
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Paddenstoelen
September en oktober zijn de maanden van het jaar dat paddenstoelen in groten getale uit
de grond schieten. Er zijn zo’n 4000 soorten in ons land. Een aantal hoofdgroepen zijn de
boleten (o.a. de aardappelbovist), de russula’s, de parasolzwammen, de tonderzwammen
(o.a. het gewone elfenbankje) en de stuifzwammen. Vaak een fotootje waard!
Waarom zien we juist in de herfst veel paddenstoelen?
Dat komt doordat in deze periode van het jaar is de grond nog warm is, het meestal vaker
regent dan in andere jaargetijden en er ook veel organisch materiaal op de grond terecht
komt (de bladeren van bomen en struiken maken daar een groot deel van uit). Kortom de
ideale omstandigheden voor een paddenstoel om te groeien.
Wat is een paddenstoel nu precies?
Een paddenstoel is het vruchtlichaam van een schimmel. Meestal leeft die schimmel onzichtbaar onder de grond of onder boomschors. De uitlopers daarvan groeien
bovengronds en heten paddenstoelen. Er zijn heel veel paddenstoelen die zeer verschillen in
soorten, vormen en maten.

Elfenbankje

Zwavelkop

Aardappelbovist

Maar welke paddenstoel is het dan?
Paddenstoelen herkennen is niet gemakkelijk. Er zijn een aantal kenmerken die daarbij
helpen: de hoed, de onderkant daarvan de zgn. plaatjes en de steel (met of zonder ring).
Vervolgens de beurs (het gedeelte waar de steel is ingebed) en onder de grond levende
zwamdraden.

De hoed en de plaatjes en de steel van de leverkleurige leemhoed

Paddenstoelen verschillen in hoeveel en welke van deze delen ze hebben. Stuifzwammen
bijvoorbeeld, hebben de vorm van een bol en missen de steel. Ook als paddenstoelen wel
alle onderdelen hebben, zijn die niet altijd even goed te zien. Sommige, zoals de
vliegenzwam, leven in symbiose met bomen. Zonder elkaar kunnen ze niet overleven.
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Wat zijn hulpmiddelen om met een paddenstoel zgn. ‘kennis te maken’?
Het begint met het leren kijken naar de paddenstoel. Een paddenstoelen-zoekkaart,
een vergrootglas en/of een spiegeltje kunnen hierbij goed helpen. Het maken van foto’s is ook een aanrader om in een natuurgids of boek misschien wat meer duidelijkheid over de paddenstoel te krijgen. Het herkennen en determineren van paddenstoelen is vaak specialisten werk.
Volgend jaar willen we iets organiseren over paddenstoelen. Foto’s van paddenstoelen
zijn welkom. Ook nu al! Je kunt ze mailen naar 3hoekinventarisatie@gmail.com.
Nelleke Brasser

Evaluatie loodglans
Op 15 september heeft Walter den Hollander de loodglansactie afgerond. We hebben weer
een ronde over het park gemaakt waarbij hij alle pruimenboombezitters die dat wilden
uitgelegd heeft hoe en wat aan hun bomen gesnoeid zou moeten worden. Vele tuinders
hebben direct de daad bij het woord gevoegd. Verschillende tuinders hebben aangegeven
graag nog snoeicursus te willen volgen. Over een nieuwe cursus zijn (nog) geen afspraken
gemaakt, maar iedereen die meer over snoeien wil weten kan meedoen met de snoeigroep
in de winter. De data worden tijdig bekend gemaakt. Al met al was de loodglansactie een
groot succes. En fijner was dat het met de loodglans op ons park erg meeviel.

Wie een nieuwe fruitboom wil planten kan via De Driehoek terecht bij Walter den Hollander. Hij levert bij voorkeur biologische bomen, maar soms is er op dit gebied niet veel keus
met de verschillende onderstammen. Hij kan ze dan bij andere kwekers halen. De prijs voor
een halfstam is 16 Euro, voor een hoogstam 24 Euro. Bessenstruiken zijn een paar Euro per
struik. Als je geïnteresseerd bent, wil je dan je wensen via secretariaat@driehoektuin.nl
aangeven?
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Even voorstellen
Mijn naam is Arnaud Lauteslager. Ik woon met mijn vriendin Aletta en onze kinderen Jinke
en Olin in Tuindorp. Voorgaande jaren gebruikten we delen van onze achtertuin om sla,
tomaten, peultjes, komkommers een plekje te geven tussen de bloemen en vaste planten.
Omdat we graag meer verschillende groente en fruit willen laten groeien hebben we ons
ingeschreven voor een plekje op De Driehoek. Vlak voor een warm weekend in mei konden
we onze tuin, 40-1 links, in gebruik nemen. Net op tijd om alle stekjes en zaailingen uit de
vensterbank een plek te geven. In de loop van een paar weken hebben we alle m 2 gevuld.
We doen dit niet alleen, maar samen met onze buren (en medetuinder in spe) en onze
overburen en hun kinderen.
Dit eerste jaar beschouwen we, met zo'n vliegende start, als proefjaar. Het is ondertussen
duidelijk dat de slaplantjes wat langer buiten hadden mogen wennen voor het uitzetten, de
peultjes konden hun draai niet vinden en de bosui is na het ontkiemen spontaan verdwenen.
Maar de aardbeien waren heel smaakvol en we kunnen, met drie gezinnen, al goed eten van
de courgettes. Ook de mini-komkommers en de tomaatjes zien er veelbelovend uit. De
kinderen helpen goed mee met water sjouwen en onkruid wieden en natuurlijk met eten!
Onze 'kleine' tuin is specifiek ingericht als groentetuin. We hopen dat we een keer door
kunnen groeien naar een grote tuin, daar zullen ook wat meer vaste planten in komen en
een plekje waar de kinderen zich lekker kunnen vermaken terwijl wij in de tuin werken!

Op de foto van links naar rechts:
Arnaud, Olin, Jinke, Aletta en de buren Teo en Jayne.
Naschrift van de redactie
Ondertussen hebben Arnaud en Aletta een ‘grote’ tuin, waar zij de ervaring van het kleine
tuintje met veel plezier in praktijk brengen.
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Tuinnummers
Een paar jaar geleden hebben alle tuinders een nieuw bordje met het tuinnummer gekregen. De volgorde van de tuinen in het park is niet direct duidelijk en zo kan iedereen makkelijker een tuin vinden. Dit geldt ook voor de tuincommissie die de tuinen schouwt. Om
vergissingen te voorkomen is het dus handig dat zij direct zien bij welke tuin ze zijn. Daarom een dringend verzoek van het bestuur je tuinnummer duidelijk aan te geven met een
bordje of anderszins op je huisje of het hekje.

Vervelend…
De laatste dagen zijn er zeker twee maal plantjes gestolen die klaarstonden bij het Koolmeespad en de border voor het Pannendak. De planter moest even wat halen en weg waren ze bij terugkomst. Heel frustrerend. Er zal weinig aan te doen zijn, maar willen jullie
allemaal opletten? Bedankt!

Natuurlijk Tuinieren
De commissie Natuurlijk Tuinieren onderhoudt onder andere het Koolmeespad en de vlindertuin. Binnenkort worden daar weer bolletjes gezet, opdat er ook vroeg in het voorjaar al voedsel is voor bijen en andere dieren. Er zullen ook bollen gezet worden bij de nieuwe en de oude
ingang.
Vooral voor de laatste plek vragen we speciale aandacht. Hier wordt natuurlijk met auto’s
gereden, maar graag niet buiten het asfalt. Dan hebben de bollen en andere planten die hier
gezet zijn ook de kans groot te worden.

Bas oogstte dit najaar een XL slangkalebas!

