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TUINENCOMPLEX ‘De Driehoek’ 

Korte karakteristiek 
Het tuinencomplex ‘De Driehoek’ (1960) ligt in Tuindorp-Oost aan de Winklerlaan, tussen de Ooster-
spoorbaan, de spoorweg Utrecht-Amersfoort en het nieuwe landschapspark naast de Eykmanlaan. De 
naam ‘De Driehoek’ is ontleend aan de hoofdvorm van het complex. De rechtstreekse toegang vanuit het 
park maakt dat het tuinencomplex een uitgesproken toegevoegde recreatieve en educatieve waarde 
heeft voor de wijdere omgeving. Het complex onderscheidt zich daarnaast door het uitgebalanceerde 
ecologische beheer en de natuurvriendelijke inrichtingsmaatregelen die getroffen zijn.  

De hoofdgroenstructuur van het complex wordt gevormd door de markante groene singels die het com-
plex afgrenzen van de omgeving. Op het complex zelf vormen beide noord-zuid gerichte watergangen 
met aan weerszijden rijen hoogstamfruitbomen in bloemrijke bermen karakteristieke groene dragers met 
een hoge visuele kwaliteit. Genoemde watergangen en singels (met een aantal monumentale eiken) zijn 
restanten van het oorspronkelijke slagenlandschap en ontlenen hieraan een grote cultuurhistorische 
waarde.  Verder vormen de met essen beplante centrale parkeerplaats, het groen rondom het vereni-
gingsgebouw Het Pannendak en de vlinder- en bijentuin in het noordelijke deel belangrijke groenelemen-
ten.  

De samenhang binnen het complex wordt verder versterkt door de continue begeleiding van de paden 
met een (veelal) tweezijdige haagstructuur en de zichtlijnen over de kavelsloten. De hagen bestaan uit 
verschillende heestersoorten waardoor een grote diversiteit ontstaat. Verder zijn van grote waarde de in 
diverse tuinen verspreid staande markante bomen, die bijdragen aan de variatie en het unieke groenka-
rakter van het complex. Deze bomen zijn des te belangrijker aangezien het areaal openbaar groen op het 
complex – in vergelijking met andere tuinenparken – gering is.  

 

 Richtlijnen voor het beheer 

Het ‘Beheerplan voor natuurlijk tuinieren op de De Driehoek’ legt een solide basis voor inrichting en beheer van het complex en gaat 
zowel in op het ecologisch beheer van het openbaar groen als de particuliere tuinen. Voor de bermen wordt een separaat maaiplan 
opgesteld en ook voor het beheer van de waterplanten vindt specifiek advies plaats. In aansluiting hierop zijn vanuit het groenplan nog 
enkele aanvullende richtlijnen voor het groenbeheer op het complex geformuleerd:  

• Groensingels: eindbeeld is een gesloten inheemse struiklaag met plaatselijk voorkomende ondergroei van kruiden en onregelmatig 
verspreid staande bomen (15-20 meter plantafstand, variatie in soorten, struiken 3-5 m uit elkaar, zonodig dunnen). De ecologische 
betekenis vergroten door waar mogelijk staand dood hout te creëren (te dunnen bomen op 3-5 m1 hoogte afzagen) en/of stamhout 
te laten liggen. Takkenrillen handhaven/aanbrengen. Afgevallen blad zoveel mogelijk laten liggen. Aandacht voor behoud huidige 
diversiteit aan struiken en bomen en zo mogelijk verder vergroten (inheems, bloemen, bessen, waardplanten, groenblijvend/blad-
verliezend). Exoten verwijderen. Uitwerking in de vorm van een dunningsplan is gewenst. 

• Markante bomen op particuliere tuinen: overwegen om deze bomen in beheer over te nemen en toe te voegen aan de reguliere 
boomveiligheidscontrole (VTA) en snoeiplanning van de overige bomen op het algemene terrein. Selectiecriteria: grootte, zicht-
baarheid, groeivorm, dendrologische en toekomstwaarde. In het kader van de groenvisie is de aanwijzing indicatief; Uitwerking 
naar een ‘markante bomenlijst’ is gewenst, waarbij per boom de aanwijzing als ‘markant’ nader onderbouwd is. 

• Watergangen (zichtlijnen): de beleving van het water en de hierdoor ervaren structuur is belangrijk om te behouden. In het beheer 
ervoor zorgen dat de kopse kanten van de watergangen ontdaan blijven van zichtblokkerende beplanting en dat sterk overhan-
gende beplanting voorkomen wordt.  

• Watergangen (kwaliteit): het is van belang onderzoek uit te voeren naar de mate van doorstroming en staat van de beschoeiingen 
en op grond hiervan te bepalen of en wanneer er maatregelen nodig zijn. Een op het gebied van waterplanten deskundige (tuinder 
op het complex) adviseert over het beheer van de waterplanten. 

Kengegevens    

Singels, beplantingen 6.125 m2 

Bomen 233 st 

Hagen (openbaar) 56 m1 

Water (excl ringsloot) 1.930 m2 

Tuinen (137 stuks) 39.063 m2 

Oppervlakte complex 5,32 ha 

Groen open-
baar/100m2 

15 m2 

Groen totaal/100 m2 89 m2 

Bomen/ 100 m2 0,44 st Entree vanuit het park 
 

Magnolialaan KIevitpad-Tortelduifpad 
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DE DRIEHOEK 

 

Voorstellen 

A.  Slappendelsedijk: aanwijzen en beheren als ecolo-
gisch (rust)gebied in verband met nabijheid van ijs-
vogelwanden en overige natuurwaarden 

% 

B.  Kievitpad: vlindertuin geleidelijk laten ontwikkelen 
naar vogelbosje met waardplanten voor vlinders; 
onderzoeken mogelijkheid om nieuwe vlindertuin 
in te richten ter plaatse van zonnig gelegen vrijko-
mende tuin elders op het complex 

✓ 

Q 

C.  Noordrand complex: (bij vrijkomen van tuinen)  
herstellen van de vroegere landschappelijke singel 
(minimale breedte 5 meter); uit oogpunt van haal-
baarheid kiezen voor stapsgewijze aanpak 

Q 

D.  Koekoekpad: (in overleg met spoorwegen) aan-
plant ontbrekende schakel in beplantingssingel 
rondom het complex. Al dan niet combineren met 
aanleg van een informele wandelverbinding naar 
het Koolmeespad 

✓ 

E.  Zwaluwpad: zichtlijn over waterloop herstellen: 2 
sparren en 1 es verwijderen. De eik en de els hand-
haven 

% 

F.  Koolmeespad: (bij vrijkomen tuinen) overwegen 
om deze om te vormen naar een landschappelijke 
singel met gemengde boomlaag, aansluitend aan 
bestaande singel. Al dan niet in combinatie met 
aanleg van een informele wandelverbinding naar 
het Koekoekpad 

% 

✓ Beheer % Inrichting Q Planvorming 
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DE DRIEHOEK 

 

Voorstellen 
G. 

Koolmeespad: (buitenrand) ontwikkelen naar land-
schappelijke singel bestaande uit een inheemse geva-
rieerde beplanting van struiken en bomen aan de 
hand van een dunnings- en herplantplan; (tuinzijde) 
kiezen voor  (verwilderende) vaste planten, stinzen-
planten en een aantal kleine struiken 

Q 

H. Koolmeespad, composthopen: afbouwen naar com-
posthoop van beperkte omvang (biotoop ringslang); 
(korte termijn) verplaatsen naar betonbak op parkeer-
plaats; (lange termijn) uitplaatsen naar locatie buiten 
het complex (zie ook voorstel N)  

% 

I. Parkeerplaats Het Pannendak: (bij natuurlijke uitval) 
essen verwijderen en vervangen door een mix van bij-
vriendelijke boomsoorten. Bij herplant extra aandacht 
voor inrichting groeiplaatsen en overwegen om be-
staande conifeer (markant) te verwijderen ten gunste 
van de nieuwe inrichting 

% 

J. Nieuwe ingang: (in samenspraak met gemeente) ac-
centbeplanting aanbrengen in het entreegebied voor 
de brug; combineren met plaatsing informatiebord   

Q 

K. Ingang Winklerlaan: (in samenspraak met de ge-
meente en buurperceel) accentbeplanting aanbren-
gen ter markering van de entree 

Q 

✓ Beheer % Inrichting Q Planvorming 
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DE DRIEHOEK 

 

Voorstellen 
L. Tortelduifpad: herstel en versterking singel zuid-

zijde complex door struikenlaag aan te vullen met 
inheemse heesters  

% 

M. Tortelduifpad / Lijsterpad: (bij natuurlijke uitval) 
essen langs watergang vervangen door  hoogstam-
fruitbomen in aansluiting op de bomenstructuur 
langs het Tortelduifpad  

% 

N. Winklerlaan: (in overleg gemeente, buurperceel) 
zoekgebied voor nieuwe locatie compost en snoei-
hout  

Q 

   

   

✓ Beheer % Inrichting Q Planvorming 
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DE DRIEHOEK – Sfeerbeelden en voorstellen 

Sfeerbeelden 

    

1. Waterloop tussen Kievitpad / Tortelduifpad: de 
zichtlijnen zowel binnen als vanuit de omgeving over 
het karakteristieke waterpatroon zorgen voor het er-
varen van ruimtelijkheid, geven samenhang en bepa-
len in grote mate het karakter van het complex. 

2. Ter hoogte van nieuwe ingang: de groene omkade-
ring van het tuinencomplex sluit naadloos aan op de 
aangrenzende landschappelijke, ecologische en stede-
lijke groenstructuren en maakt het complex tot een 
belangrijke schakel in de lokale groenstructuur. 

3. Koekoekpad: de structureel toegepaste padbegelei-
dende hagen van diverse soorten zijn – gezien de 
grote diversiteit van de individuele tuinen - belangrijk 
voor het ervaren van samenhang en eenheid op het 
complex. 

4. Koolmeespad: verspreid over het complex bevinden 
zich markante bomen in de tuinen die – net als deze 
meerstammige esdoorn – bijdragen aan het biodi-
verse, parkachtige karakter van het tuinencomplex. 

Voorstellen  

    

A. Slappendelsedijk: koesteren en beheren als rust- en 
leefgebied voor vogels (IJsvogel), amfibieën, kleine zoog-
dieren en andere natuurwaarden. Aandachtspunt is in-
standhouding van de singel direct grenzend aan de tui-
nen (oneigenlijk gebruik) 

B. Kievitpad:  de vlindertuin lijkt door de schaduwrijke lig-
ging beperkt geschikt voor dit doel. Voorstel is dan ook 
om dit om te vormen naar vogelbosje (incl. waardplan-
ten vlinders. Idee is om elders op het complex een be-
staande tuin in te richten als ‘voorbeeld-vlindertuin’, op-
timaal ingericht voor vlinders en vrij toegankelijk 

C. Noordrand complex: in de loop der jaren is door uitbrei-
ding van tuinen en werkzaamheden aan het spoor de 
vroegere singel grotendeels verdwenen. Wenselijk is om 
deze – via de geleidelijke weg – weer te herstellen. Bij 
vrijkomen tuinen minimaal een zone van 5 meter herbe-
planten met inheemse bomen en struiken cf. eindbeeld 

D. Koekoekpad: hier ligt een kans om een ontbrekende 
schakel in de singel rondom het complex aan te leggen. 
Gelijktijdig verdwijnt hiermee het weinig fraaie uitzicht 
op het spoorweggebouw. Kiezen voor voornamelijk in-
heemse struiken en een enkele boom (eik, wilg, els) om 
te grote schaduwwerking op de tuinen te voorkomen 
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Voorstellen (vervolg) 

    
E. Zwaluwpad: de zichtlijnen over het water op het complex 

zijn van belangrijke visuele meerwaarde en verhogen de 
ruimtelijke samenhang. Ter plaatse van het Zwaluwpad is 
de zichtlijn echter geblokkeerd en is het voorstel om deze 
vrij te maken door de sparren en es naast de waterloop 
te verwijderen. De eik en de els handhaven als markante 
bomen. 

F. Koolmeespad: om de bestaande singel te versterken 
en te vergroten, ligt er een kans om percelen 120 en 
121 (na vrijkomen) om te vormen tot landschappelijke 
singel met gemengde boomlaag (els, eik, es). De aan-
wezige exoten daarbij vervangen door inheems bos-
plantsoen (vlier, kornoelje, kardinaalsmuts, krent, we-
gedoorn, veldesdoorn). Eventueel combineren met in-
formeel wandelpad richting Koekoekspad 

G. Koolmeespad: buitenrand: landschappelijke singel gericht op vogels en kleine zoogdieren: inheemse gevarieerde beplan-
ting met bessen, bloemen en waardplanten voor vlinders (vlier, kornoelje, wegedoorn, vuildoorn, kardinaalsmuts, krent, 
esdoorn) met gemengde bomenlaag (es, els, eik à eventuele zieke essen verwijderen). Exoten verwijderen (Tamarisk, 
Symphoricarpos, Boerenjasmijn, Hypericum ‘Hidcote’). Takkenrillen handhaven (als schuilplek voor diverse diersoorten). 
Struiken 3-5 m uit elkaar (zonodig dunnen), bomen ± 15 m uit elkaar. Lage beplanting grenzend aan tuinen: (verwilde-
rende) vaste planten, stinzenplanten en enkele kleine struiken, gericht op kleine zoogdieren en vlinders/insecten. Hoge 
struiken en opslag (oa duizendknoop) verwijderen zodat er geen ‘tunnel’ ontstaat. Voorstel is om een en ander uit te wer-
ken in een gedetailleerd dunningsplan en herplantplan 

    

H. Koolmeespad, composthopen/snoeihout: omdat de hopen erg hoog zijn, en ze daardoor ontsierend zijn voor het  ter-
rein, is het  gewenst een andere locatie te zoeken en ter plaatse een beperkte composthoop te hebben met name be-
doeld als ‘broeihoop’ voor de ringslang. Vanwege de beperkte openbare ruimte is het realiseren van een nieuwe, defini-
tieve locatie echter niet eenvoudig en is feitelijk het uitplaatsen naar een locatie buiten het complex de enige goede 
optie. Ter plaatse van de ingang Winklerlaan is hiervoor een zoekgebied aangeduid (zie voorstel N). Een oplossing voor 
de korte termijn is om het verzamelen van het snoeihout te verplaatsen naar de – niet in gebruikzijnde – betonnen ver-
zamelbak op de parkeerplaats. Verder  - bestaand beleid – draagt de vereniging uit om zoveel mogelijk op eigen tuin 
compost te verwerken 

I. Parkeerplaats Het Pannendak: de hier staande essen zijn 
aangetast door essentakstefte en zullen waarschijnlijk 
binnen enkele jaren gekapt moeten worden. Idee is om 
bij vervanging te kiezen voor een ‘bijenlaantje’ met een 
mix van bijenbomen (bv. linde, acacia, honingboom, 
boomhazelaar). Bij boomselectie aandacht voor (variatie 
in) bloeitijd, groeivorm en hoogte zodat een duurzame 
beplanting kan ontstaan. Daarbij zorgdragen voor aanleg 
van ruime, niet verharde plantplaats 

J. Nieuwe ingang: de nieuwe ingang valt vanuit het land-
schapspark niet erg op. Idee is om deze – bijvoorbeeld - 
te accentueren door aanplant van enkele boomgroepen 
bestaande uit bijzondere bomen (bv. fruitbomen, linde). 
Andere optie is om aan te sluiten op de vlinderbeplan-
ting aan de andere zijde van de brug op het complex zelf. 
Een en ander combineren met een informatiebord over 
het volkstuincomplex 
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Voorstellen (vervolg) 

   
 

K/N. Ingang Winklerlaan: in overleg met de gemeente ac-
centbeplanting aanplanten zodat de ingang meer opvalt. 
Verder biedt deze omgeving mogelijk kansen voor een 
definitieve locatie voor compost en snoeihout en is van-
uit de visie dan ook aangewezen als ‘zoekgebied’. Op 
korte termijn liggen hier overigens geen kansen (recente-
lijk onderzocht) 

L. Tortelduifpad: de bestaande singel (aan de zuidzijde 
van het complex) is hier erg open, er zijn relatief weinig 
heesters aanwezig. Het is wenselijk om de singel te 
herstellen/versterken om de ecologische en afscher-
mende functie te vergroten; aanplant van inheemse 
heesters zoals vlier, kornoelje, kardinaalsmuts, krent, 
wegedoorn, vuildoorn en veldesdoorn is passend 

M. Tortelduifpad / Lijsterpad: er ligt hier een kans om de 
boomstructuur van fruitbomen op het park te versterken 
door de bestaande essen naast de waterloop op dit ge-
deelte (bij natuurlijke uitval) te verwijderen en te vervan-
gen door fruitbomen van dezelfde soort(en) die al naast 
de watergangen aanwezig zijn 

Eindbeeld landschappelijke singels: het beheer van de sin-
gels is gericht op het creëren van een gesloten inheemse 
struikenlaag met plaatselijk ondergroei van kruiden en 
onregelmatig verspreide bomen. Streven is om zowel in 
de struik - als boomlaag variatie in soorten te krijgen. 
Schuil-, nestel- en fourageermogelijkheid voor vogels en 
kleine zoogdieren staat centraal, evenals waardplanten 
voor insecten. Uitwerken naar dunnings- en herplantplan 
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Ecologie op het tuinenpark 
Het park is een ecologisch tuinenpark en voert sinds 2012 het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Het beheer van het openbaar groen richt zich expliciet op het bereiken van een zo groot mogelijke biodiversiteit. Het gaat dan om het creëren van uiteenlopende 
biotopen, voedsel- en schuilgelegenheden en broedplekken. Onderstaande themakaart geeft een overzicht van de aanwezige faunavoorzieningen.  
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Sfeerbeelden ecologie 

    

1. Koolmeespad: takkenrillen in de landschappelijke 
singel zorgen voor opbergmogelijkheden van snoei-
afval en fungeren als schuilplek voor kleine zoogdie-
ren, vogels en insecten. 

2. Houtduifpad: in de tuinen worden groenten en bloe-
men gekweekt. Er is een grote variatie binnen de tui-
nen aanwezig. Dit geeft voedsel- en schuilmogelijk-
heden voor kleine zoogdieren, vlinders, bijen en ove-
rige insecten 

3. Kievitpad: op het complex wordt het beheer en de inrichting toegespitst op, onder andere, het aantrekken van vlin-
ders en insecten. Waarnemingen van vlinders, motten en andere insecten: koolwitje, klein geaderd witje, dagpauw-
oog, gehakkelde aurelia, citroenvlinder, boomblauwtje, bont zandoogje, groot dikkopje, landkaartje, bruine metaal-
vlinder, gamma-uil, atalanta, vuursteenvlinder, gestreepte goudspanner, roestmijnmot, kleine vos, oranjetipje 
(waardplant pinksterbloem en look-zonder-look, pauwoogpijlstaart, lieveling). Insecten (gewone goudwesp, wantsen, 
bruine glazenmaker, bruinrode heidelibel, blauwe glazenmaker, grote groene sabelsprinkhaan, struiksprinkhaan) 

    

4. Tortelduifpad: de bijenmuur met bijbehorend infor-
matiebord 

5. Zwaluwpad/Eendepad, slootkant: waargenomen 
vogel- en plantensoorten op complex: Wilde eend, 
IJsvogel (broeden in oeverwand Slappendeldijk), 
Brede wespenorchis slootkant (ter hoogte van bijen-
muur), Vijfvingerkruid (slootkant), Heggewikke, Veld-
lathyrus, Klein streepzaad, Gewone margriet, Gele lis 

6. Koolmeespad: de ringslang komt voor in de com-
posthoop nabij Het Pannendak. Een informatiebord 
ter plekke geeft uitleg. 

7. Onderbegroeiing: besrijke, inheemse heestersoor-
ten zijn aantrekkelijk voor vogels. Vogelsoorten die 
op het terrein zijn waargenomen, zijn onder andere: 
kramsvogel, goudvink, tjiftjaf, groenling, glanskop, 
staartmees 
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