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 Nieuwsbrief november 2019 
Op uw scherm of op papier ziet u hier de nieuwste nieuwsbrief. Het heeft erg lang ge-

duurd, maar veel actuele informatie wordt tegenwoordig verspreid via het bestuursbul-

letin. Dat hangt zoals altijd in de vitrine. De nieuwsbrief geeft ruimte voor uitgebreidere 

teksten en artikelen dan mogelijk is in het bulletin. Mocht u vragen hebben over een 

onderwerp, dan kunt u altijd een berichtje sturen naar secretariaat@driehoektuin.nl.  

Het bestuur wenst u plezier bij het lezen.   
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Een paar korte berichtjes van het bestuur 
De paden commissie (Jan Duijghuisen, Jos van Dijk, Henk Rienties) is druk doende uit te vin-

den welk soort pad het meest onderhoudsvriendelijk is en is daartoe naar de vakbeurs Open-

bare Ruimte in de Jaarbeurs geweest. Wordt vervolgd. 

 

De algemene Utrechtse hulpdienst van U-Centraal is op zoek  naar tuinvrijwilligers: “Hulp in 

de tuin is ook een veelvoorkomende vraag van onze cliënten. Het gaat vaak om snoeien, on-

kruid wieden en ander licht onderhoud van de tuin. Cliënten hebben hier hulp bij nodig, om-

dat ze het zelf niet meer kunnen vanwege hun leeftijd en/of gezondheid en ook geen men-

sen in de buurt hebben die hen hier bij kunnen helpen. Helaas hebben we een groot tekort 

aan tuinvrijwilligers”. Daarom hierbij de oproep om je te melden als je geïnteresseerd bent 

bij: Vera Linssen, Consulent Algemene Hulpdienst , 030-2361743/ 06-53500405, v.lins-

sen@u-centraal.nl 

 

Kunst van tuinders in het Pannendak? 

Zoals jullie weten hangen er in het Pannendak fotos van DirkJan Blumink gemaakt in het ka-

der van zijn opleiding aan de fotoacademie. Zij zijn prachtig, maar na een tijdje willen we 

weer eens iets anders ophangen. Wie is erin geinteresseerd zijn/haar fotos tentoon te stel-

len? En dan heeft Nanne Wilders voorgesteld of er niet meer ruimte gegeven kan worden 

aan kunst gemaakt door tuinders. Niet alleen fotos dus, maar alle vormen van kunst. In het 

bestuursbulletin van december komt daartoe een oproep. 

Paddenstoelen in onze tuinen  
Zaterdag 5 oktober was er een geweldig leuke bijeenkomst over paddenstoelen in onze 

tuinen en op het tuinenpark. De opkomst was helaas erg mager, maar de bijeenkomst 

was geweldig. 

Hannie Mik en Titia Kan van het IVN verzorgden de bijeenkomst. Hannie hield eerst een 

boeiende lezing met dia’s over de belangrijkste kenmerken en soorten van paddenstoe-

len en zwammen. Wat weten we eigenlijk weinig over deze prachtige wereld.  

Een paddenstoel is het vruchtlichaam van veel soorten schimmels (zwammen).  

 

 
Paddenstoelen vormen maar een klein deel van de schimmel, waarvan het grootste deel 

zich onder de grond bevindt of op dood/zwak materiaal in de vorm van schimmeldraden 

(hyfen). Wanneer schimmeldraden elkaar ontmoeten ontstaat een vruchtlichaam in de 

vorm van een paddenstoel of zwam. Bij het determineren van paddenstoelen moet je letten  

mailto:v.linssen@u-centraal.nl
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Schimmels
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op: kleur, vorm, geur, plaats en biotoop, soort hoed, plaatjes/lamellen aan onderkant of 

buisjes etc.. 

Na de lezing hebben we een ronde gedaan over de tuin om paddenstoelen te spotten. Het 

was gelukkig die dag mooi herfstweer. De dagen ervoor was het nat en enigszins koud ge-

weest. De paddenstoelen kwamen dit jaar daardoor wel massaal tevoorschijn. Ieder kreeg 

een spiegeltje en een loepje mee, want je moet vaak onder de hoed van de paddenstoel 

kijken en sommige paddenstoelen zijn echt heel klein. 

Zeker 32 soorten hebben we gezien! Ik dacht altijd dat er op ons tuinenpark niet zoveel pad-

denstoelen zouden voorkomen, omdat veel tuinders hun grond constant bewerken. Maar er 

bleken genoeg plekken te zijn waar de natuur wat langer haar gang kan gaan. En: je ziet ze pas 

als je ze ziet! Hieronder staat een opsomming, zodat je een beetje een indruk krijgt van de vari-

eteit en namen die paddenstoelen en zwammen hebben. Ook een paar foto’s van bijzondere 

exemplaren. Door de locatie wat preciezer aan te geven, kunnen we volgend jaar kijken of hier 

weer deze paddenstoelen staan. Kijk bv op http://www.allesoverpaddenstoelen.nl om zelf een 

aantal soorten op te zoeken en te zien. 

 
Bij de nieuwe entree aan de linker kant :  

Veel Bloedsteelmycenes 

Kleine Stuifzwammen (bovisten)  

Aan de rechter kant (beetje onder takkenbossen):  

Bruine Bundelriddderzwammen. 

 
Het Koolmeespad.was een eldorado voor paddenstoe-

len. 

Draadjes uit de grond: Draadknotszwam 

Peksteel 

Champignons die bij doorsnijden geel verkeuren en 

naar lysol ruiken: Karbolchampignon.  

Langsteelfranjehoeden in allerlei kleuren en groottes. 

 

 gele koraalzwam 

 
Op tuin nr 112 van Stannie van den Besselaar: 

Helmmycena  op een boomstronk met daarop ook 

dikke Tonderzwam  

Zwavelkopjes 

Echt spectaculair: Gestreepte nestzwammetjes  

 

Op tuin nr 5 van Cora Nauta rechts van de 

westsloot: 

Mycene die naar chloor ruikt: Chloormycena 

Gewone Beurszwam  

Op de fruitboom: Vuurzwammen en Grijze 

Schorsmycena  

Op een houten plank: Stijfselzwammen  

Een bundel oranje rode Stropharia 

Achter het schuurtje: Zwavelkopjes. 

Bittere Kaaszwam (kijk naar de onderkant: 

gaatjeszwam). Komt vooral in ecologisch be-

heerde parken en parkbossen voor. Zelfde fa-

milie als het elfenbankje 

Franjehoeden (niet nader te bepalen) Veel 

Langsteelfranjehoeden.  

 
Elders langs het Koolmeespad: een Russula en 

een heel mooi klein rood Mycenaatje, waar-

schijnlijk de Adonis Mycena. Deze is zeer zeld-

zaam en een rode lijst soort! 

 

Open plekje achter de takkenbossen: drie stuks 

Panterchampignons. 

Terug doorlopend langs Elfenbankjes en dan 

weer  naar het pad terug: 

 

 

http://www.allesoverpaddenstoelen.nl/
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Spitse knotszwam  

Zwerminktzwammen in een heel pril stadium nog.  

 
Tuin 110 van Henk Rienties: Tonderzwam op pruimen-

boom (niet doorgesneden dus weten we niet of het 

een platte of een dikrandtonderzwam is). Mooie Ton-

derzwam, maar het betekent wel dat de pruimen-

boom ziek en verzwakt is en de schimmels al aan hun 

afbraakwerk begonnen zijn. 

 

 

 
Gele Korstzwam rechts; gele Hoorntjes links 

Tegenover de wasbak op het Koolmeespad: 

Aardster (slechts 1 ontdekt) 

Verderop links weer veel Champignons die wat 

langzamer geel/oranje verkleuren bij doorsnij-

den. Mogelijk een andere variant. 

Ergens onderweg nog een kleine gele Trilzwam 

op een stammetje gezien 

Op een takje: kleine Knoopzwammetjes waar-

van sommige met wimpertjes. 

 
In de Vlindertuin tenslotte:  Witte satijnvezel-

kop  (vrij veel) en Oorzwammetje (plaatjes 

zwam). 

 

 

 

Als we op zo’n relatief klein deel van het park al zoveel soorten hebben gezien, hoeveel meer 

zouden er dan wel niet zijn. Een prachtige ontdekking. De thuisblijvers hebben echt iets ge-

mist.Hannie en Titia kregen als attentie een zakje gedroogde paddestoelen (Fungi Porcini) en 

bospaddenstoel bouillonblokjes.  

 

Met dank aan Titia Kan,  Henk Rienties 

 

Even voorstellen: Jimme en Marloes  
Wij zijn Jimme en Marloes. Sinds een jaar hebben we nu een tuin (nummer 56). Nog voordat 

onze nieuwbouwwoning aan de Eykmanlaan werd opgeleverd hadden we ons ingeschreven 

voor een tuin. Na 1,5 jaar op de wachtlijst was de eerste tuin die ons werd aangeboden di-

rect een schot in de roos. We hebben er dan ook weinig aan hoeven doen om het naar onze 

zin te maken. We genieten er echt van!  

We hebben een siertuin met verschillende fruitbomen, bramenstruiken en aardbeienplan-

ten. Dus de eerste bramenjam, pruimenkoek en appeltaart zijn de afgelopen maanden al ge-

maakt. Verder vinden we het fijn om naast het werken in de tuin, lekker te genieten tussen 

het groen. Gewoon een tijdschriftje lezen of 

in de zomer lekker eten in de tuin. 

Ook onze twee kinderen Finne (6 jaar) en 

Mink (4 jaar) vinden het heerlijk om in de 

tuin mee te helpen. Nu is de tuin winterklaar 

en kijken we uit naar ons tweede tuinsei-

zoen! 
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Milieuvriendelijke materialen 
ADVIESMATERIALEN 

Op de afgelopen ALV is een Lijst van Adviesmaterialen vastgesteld. Deze is te vinden op de web-

site van de vereniging onder het kopje Natuurlijk Tuinieren. 

Op de lijst staan materialen als onbehandeld hout (voor huisjes en pergola's), rauwe lijnolie (om 

hout waterafstotend te maken), EPDM (dakbedekking die wel 30 tot 60 jaar meegaat) en hen-

neptouw (binddraad). Deze materialen hebben de voorkeur van de ALV en hopelijk ook in toe-

nemende mate van de tuinders. 

 

MILIEUVRIENDELIJKE MATERIALEN DUUR? 

Iemand zei tegen mij: 'Milieuvriendelijke materialen zijn zo duur. Een groen geïmpregneerde 

plank en een Douglasplank van dezelfde afmetingen kosten €2,50 respectievelijk €7,50. Dan 

weet ik wel wat ik kies!' 

Op korte termijn (bij de kassa) heeft hij gelijk maar op langere termijn niet want de impregneer-

middelen spoelen uit en worden een duur probleem voor zijn/onze nakomelingen. Dat dat geen 

geitenwollensokkenpraat is blijkt uit het verhaal van kunstmest. Deze bevat een kleine hoeveel-

heid zware (giftige) metalen. In de honderd jaar dat kunstmest wordt toegepast hebben zich in 

sommige gronden zoveel zware metalen opgehoopt dat ze onbruikbaar zijn geworden voor de 

landbouw. Soms is goedkoop dus duurkoop! 

Overigens zijn sommige milieuvriendelijke producten juist goedkoper dan milieuonvriendelijke. 

Denk bijvoorbeeld aan bonenstaken van boomtakken of zelfgeoogst bamboe. 

En bij het bouwen van huisjes of schuurtjes is hergebruik van bestaande bouwmaterialen dik-

wijls goedkoper dan aanschaf van nieuwe.  

 

BRIEVENBUSSEN 

In mei van dit jaar zijn de oude brievenbussen van plastic verwijderd. Ze worden afgevoerd 

naar een milieustraat en uiteindelijk vernietigd. Een stapje op weg naar een milieuvriendelijk 

tuinenpark. Mocht u er nog een hebben neem dan contact op met Jan Willem Arends, milieu-

vriendelijkematerialen@driehoektuin.nl. 

 

 
 

Jan Willem Arends, Commissie Milieuvriendelijke Materialen milieuvriendelijke-

materialen@driehoektuin.nl 

 

mailto:milieuvriendelijkematerialen@driehoektuin.nl
mailto:milieuvriendelijkematerialen@driehoektuin.nl
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Even voorstellen: Roon en Willie 
Wij zijn Roon Bakels en Willie van Emmerik. We wonen in Tuindorp-Oost en hebben sinds 

mei 2019 1/6 tuin op De Driehoek. Wij hebben een tuin om lekker onze eigen onbespoten 

groente te verbouwen en vers op te eten. 

 

Zo lang we een kleine tuin hebben doen we alleen 

moestuin, later misschien ook fruitbomen, een bloe-

mentuin en een vijver (?). 

We vinden de Driehoek een mooi tuinenpark waar we 

ook al een aantal aardige mensen hebben ontmoet.  

 

 

We hopen dat er wat meer gezamenlijke activiteiten werden georganiseerd. Groeten, Roon 

en Willie 

 

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 vergissin-

gen te voorkomen is het dus handig dat zij direct zien bij welke tuin ze zijn. Daarom een drin-

gend verzoek van het bestuur je tuinnummer duidelijk aan te geven met een bordje of an-

derszins op je huisje of het hekje. 

 

Materiaal slijpen 
Nu de winter nadert en je het gazon niet hoeft te maaien, is er de gelegenheid om je gras-

maaier een onderhoudsbeurt te geven, cq te slijpen, zodat je volgend jaar met minder ener-

gie aan de slag kunt gaan. Allereerst kun je het mogelijk zelf doen. Herman van der Bij wijst 

op een website waar je kunt zien hoe je zelf je kooimaaier kunt slijpen met slijpolie : 

https://online-tuinman.nl/grasmaaier-slijpen/. Daar vind je ook een youtube filmpje. Toepas-

sing geeft een goed resultaat. Kom je er zelf niet uit, maak dan even een afspraak met her-

man@driehoektuin.nl. 

Als je geen zin hebt om het zelf te doen kun je je maaier ook naar firma De Neut in Groene-

kan (Groenekanseweg 9) brengen. Mocht je hem eens goed onder handen willen laten ne-

men en helemaal willen laten nakijken – dat is wel wat duurder -, stuur dan een berichtje 

aan Hetty Gruneveld (hgrunefeld@hotmail.com). Zij weet een goed adres. 

 

Tuinders over materiaalkeuze  
Tjitske tuin 125 

Ik vind het belangrijk dat slakken worden aangepakt zonder slakkenkorrels te gebruiken. Ik 

heb het afgelopen jaar slakkendodende nematoden (aaltjes) gebruikt en deze werken goed. 

https://online-tuinman.nl/grasmaaier-slijpen/
mailto:herman@driehoektuin.nl
mailto:herman@driehoektuin.nl
mailto:hgrunefeld@hotmail.com
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Bovendien zijn ze niet schadelijk voor egels of andere dieren die slakken eten. Op dit moment 

kan slakkenbestrijding op de door de natuur bedachte manier, door bijvoorbeeld egels, niks 

worden omdat er nog steeds slakkenkorrels worden gestrooid. Hierdoor blijven we last houden 

van slakkenplagen en blijven de meeste mensen slakkenkorrels ge-

bruiken. Hoe doorbreken we die vicieuze cirkel? Ik heb weleens 

gespeeld met het idee van een ‘slakkenbrigade’: als we gezamen-

lijk, met alle tuinbezitters, gedurende 1 jaar nematoden zouden 

aanschaffen en in de tuinen aanbrengen. Dit zou je dat jaar twee 

keer kunnen doen. Niet alleen kunnen we de nematoden dan waarschijnlijk met korting aan-

schaffen, maar het effect is vele malen groter dan bij een enkele tuin, omdat we de slakken in 

het hele gebied fors terugdringen. En dan geen slakkenkorrels meer gebruiken natuurlijk, zodat 

de natuur ons keer kan gaan helpen om de slakkenpopulatie in toom 

te houden met egels.  

Een ander belangrijk punt is wat mij betreft de aarde waar je in teelt. 

De groenten nemen uit de aarde van alles op, voedingsstoffen maar 

ook eventuele schadelijke stoffen als die er zijn. Ik heb daarom een 

voorkeur voor biologische aarde en mest. Ze bevatten veel minder 

schadelijke stoffen en zorgen voor een actiever bodemleven waardoor 

je per saldo gezondere groenten krijgt. Ook hierin zouden we gezamenlijk kunnen optrekken. 

Leverancier Bio-Kultura bijvoorbeeld biedt aanzienlijke korting als je als vereniging gezamenlijk 

aarde en mest inkoopt. Duurzaam hoeft niet duur te zijn als je het samen doet.  

 

Hossein tuin 43 

Ik vind het milieu belangrijk en heb daarom het plastic hek weggehaald aan mijn kant van de 

grens tussen de tuin van de buurman en mij. Verder heb ik enkele ijzeren staven uit de grond 

getrokken en afgevoerd. Wat mij betreft laat de commissie Milieuvriendelijke Materialen vaker 

van zich horen bijvoorbeeld op werkdagen. Gewoon een praatje van vijf minuten.  

 

Ineke tuin 132  

De laatste jaren hoef ik niets meer voor de tuin te kopen. Wat er aan planten staat komt vanzelf 

op, is gekregen of geruild. Tuinspullen, bijvoorbeeld grote potten, een handig rekje, een tafel-

tje, zijn bij het grof vuil te vinden of in een container. 

Ik vind de informatie van de commissie Milieuvriendelijke Materialen nuttig. Ik overweeg een 

nieuw huisje aan te schaffen om in te kunnen schuilen voor de regen, desnoods alleen een af-

dakje. Dit moet klein, milieuvriendelijk en goedkoop zijn, en niet veel onderhoud vragen. Elk 

jaar het hout met iets bestrijken gaat me te ver. 

Mijn advies: Beleg een avond in het Pannendak over milieuvriendelijke materialen.  

 

Maarten tuin 77 

Ik heb de berichten van de Commissie Milieuvriendelijke Materialen gelezen. Ik vind sommige 

dingen wel erg ver gaan zoals bijvoorbeeld geen pvc gebruiken. Ik sta bij de aanschaf van mate-

rialen wel eens stil bij milieuaspecten ervan, zo koop ik biologisch zaadgoed. En verder vind ik 

dat het gebruik van milieuvriendelijke materialen niet moet worden opgelegd.  
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Even voorstellen: Ina en Bert 
Wij zijn de nieuwe tuinders op tuin 86R: Ina Bakker en Bert Meinders. 

Met het vooruitzicht op meer vrije tijd in de nabije toekomst hadden we ons in mei 2018 in-

geschreven voor een tuin op De Driehoek. Tot onze verrassing kwam die tuin daarna eerder 

dan verwacht: eind juli dit jaar kregen we de beschikking over de rechter helft van tuin 86. 

Inclusief een kasje, waar we heel blij mee zijn. We eten al jaren bewust biologisch, en het 

lijkt ons leuk om onze eigen biologische groenten en fruit te kweken. Voor tuin 86 betekent 

dat een grote verandering, en voor ons een flinke klus om de tuin te ontginnen.  

De tuin was achter het kasje nauwelijks toegankelijk door het aanwezige struikgewas, en ook 

in het voorste deel van de tuin moest heel wat struikgewas verwijderd worden om plaats te 

maken voor de gewenste groentebedden.  

Als eerste hebben we de woekerende druif verwijderd. Die had zich hoog in de struiken ge-

slingerd, ook bij de buren. Later hoorden we van Henk dat een 

vrijwilliger daar (met zijn toestemming) een paar weken eerder al 

vijf kilo druivenblad van geoogst had. Goed voor €25 per kilo…  

Onder het hekwerk dat voor het kasje stond, met allerlei struikge-

was en (snoei)afval, kwam na rigoureuze opruiming een oude 

druivenstok bij tevoorschijn die zeer levenslustig bleek. We heb-

ben besloten om die te gaan voorzien van een pergola, zodat we in de toekomst hopelijk on-

der de druiven in de schaduw kunnen zitten. 

Achter het kasje hebben we veel struikgewas en afval verwijderd. Grote lappen landbouw-

plastic, gaas en plastic golfplaten zijn afgevoerd. Na het snoeien van de aanwezige bamboe 

kregen we ineens uitzicht op de prachtig blauw bloeiende hydrangea van buurvrouw 

Yvonne. Ook ontdekten we een plastic compostbak, en kwam er een omgevallen oude gietij-

zeren waterpomp tevoorschijn, nog met een aanvoer-

slang in de grond verbonden met de achterliggende 

sloot. Helaas doet die pomp het niet meer.  

Na alle snoei- en afvoerwerk bleken we zes meter tuin 

achter het kasje te hebben. We moeten alleen nog het 

pakket bamboewortels (ca. 1,5 m2) verwijderen. 

Ondertussen begon het spitwerk voor de groentebed-

den, voor in de tuin. De acht groentebedden waren 

medio oktober klaar. Nog net op tijd om één vak te be-

planten met knoflook, sjalot en (Utrechtse) uitjes. De overige vakken zijn ingezaaid met win-

terrogge. Een cadeautje was de geweldige hazelaar naast de ingang van de tuin. We hebben 

kilo’s hazelnoten geoogst. Leuk om al te kunnen oogsten terwijl je nog maar net begonnen 

bent.  

Tijdens al die uurtjes werken op de tuin maakten we ook kennis met de buurtuiniers, en met 

passerende belangstellende wandelaars. Leuk om te ervaren is dat tuiniers een overvloedige 

oogst delen. Zo hebben we genoten van de pepertjes van onze overbuurman, de druifjes van 

een naaste buurman, de appels van de buurvrouw en de tak keukenlaurier die we meena-

men van een enorme bos die bij het Pannendak lag voor de liefhebbers. Voor ons was het 

een plezierige start van ons moestuinavontuur, we hopen er nog lang te kunnen genieten 

van de tuin en de contacten met medetuiniers. 



NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2019 

 

 

 

 

Automatisch water geven 
Omdat in de zomer van 2017 mijn zoon ging 

trouwen in Italië en ik daar toen tevens op va-

kantie ging, heb ik een oplossing gezocht voor 

het water geven in mijn kas, mijn tomaten, 

komkommers, paprika’s en pepers gedurende 

die zomerweken. Ik vond een eenvoudig Engels 

automatisch systeem via internet: 

http://www.irrigatia.com/irrigation-kits/SOL-

C24 . Deze oplossing gebruik ik nu al drie zo-

mers naar alle tevredenheid.  

Het betreft een klein automatisch watergeef-

systeem: een zonnepaneeltje dat ik boven op 

de kas heb gemonteerd, een pompje, een slang 

met een vlotter die in de regenton hangt en 

een slang naar de planten in de kas met 24 

druppelaars. 

Het systeem haalt het water uit de regenton (Ik 

heb er twee aan elkaar gekoppeld). Wanneer 

de zon veel schijnt worden de drie batterijen 

achter het zonnepaneel snel opgeladen en be-

gint het pompje te werken. De 24 druppelaars (bij elke plant in de kas staat 1 druppelaar) be-

ginnen heel langzaam te druppelen totdat de batterijen weer leeg zijn. Wanneer ze opnieuw 

opgeladen zijn begint de cyclus opnieuw, dat regelt zichzelf. Wanneer er veel zon is en de plan-

ten dus ook meer water nodig hebben herhaalt de cyclus zich geregeld; wanneer het bewolkt is 

en de planten ook minder water nodig hebben daalt ook de frequentie van de cyclus. Een 

prachtig zelfregulerend systeem dus. Bovendien zijn er ook nog 5 instelstanden, waarbij ik de 

laagste stand gebruik. 

Ook als ik niet op vakantie ben gebruik ik dit systeem, zodat ik geen water meer hoef te geven. 

Dat scheelt veel werk en de planten doen het er goed op. Alleen in het begin van de opgroei 

van de tomaten geef ik wat extra water met een gieter, 

zodat de bodem wat gelijkmatiger vochtig is en de plant 

goed kan wortelen. Ook leg ik een mulchlaag (bv cacao 

doppen) tussen de planten, zodat de bodem minder snel 

uitdroogt en er geen onkruid groeit.  

Er zijn intussen meer van deze systemen op de markt. 

Het is wel een investering, maar ik vind het heerlijk dat ik 

onbezorgd op vakantie kan en mijn kasplanten goed ver-

zorgd worden. 

 

Henk Rienties 
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Snoeien met een kano 
Tijdens de laatste werkdag op 2 november was het ook Natuurwerkdag, waarvoor externe 

vrijwilligers zich kunnen aanmelden. Naast de kinderen van scouting die met het blad op de 

parkeerplaats in de weer zijn geweest, had zich ook Gerard Strien uit Cothen gemeld, die 

vaak op het park wandelt, bijzonder gecharmeerd is van ons tuinenpark en als vogelliefheb-

ber vaak de ijsvogel spot.  

Het was hem opgevallen dat onze buitensloten nogal beginnen 

dicht te groeien hetgeen minder gunstig is voor de ijsvogels. Hij 

kwam met het prachtige aanbod om met zijn Canadese kano te 

komen en daarmee wat snoeiwerk te verrichten op de werkdag. 

Gerard heeft ons dit verslagje gestuurd.   

 

“Zaterdag 2 november zijn mijn maat Roel en ik op De Driehoek 

geweest om de sloten wat vrij te maken van bramen, te laag 

overhangende takken en meer. Roel is een amateur natuurfoto-

graaf en weet veel van het gedrag van vogels. We zijn begonnen 

naast het bruggetje van de zij-ingang, omdat ik in de veronderstelling was dat ik van daar 

richting spoor het park rond kon varen. Tot ik er achter kwam dat deze sloot bij het spoor 

dood loopt. Er zijn trouwens nog wat gesnoeide takken blijven liggen naast het bruggetje.  

Na de koffie dan toch maar verkast naar de sloot langs het spoor. We zijn gestart bij de ijsvo-

gelwanden.  

Roel heeft in een waadbroek de slootkant aldaar vrij geknipt en ik heb het snoeihout met een 

sloothaak uit het water gevist. Achter een aantal tuinen loopt een 

keurig paadje tussen de tuinen en de sloot, zodat je er gemakkelijk 

bij kunt, maar dat is niet overal het geval. Dan heb je echt een 

bootje of een kano nodig. Vraag is dan nog wel hoe je het snoeihout 

afvoert. Het is nog een flinke klus en de tijd was beperkt. Uiteindelijk 

is mijn kano zelfs niet van de kar geweest. Ik zou zeggen: wordt ver-

volgd. We komen met plezier nog eens terug”. 

 

Wij zijn natuurlijk heel blij met het werk van Gerard en Roel en zijn aanbod om nog eens te-

rug te komen. We gaan deze winter zeker nog eens zo’n snoeiactie op touw zitten samen 

met een aantal tuinders. We zijn bezig om een roeiboot op de tuin te krijgen voor dat doel. 

 

Tot slot twee belangrijke data 
11 januari 2020   15.00 – 17.00 uur Nieuwjaarsreceptie 

21 maart 2020     14.00 – 17.00 uur Algemene Leden Vergadering 

 

 

***** 


