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⚫ Wie wil paden branden? 

De afgelopen tijd hebben we op alle zijpaden die waren gerenoveerd het onkruid 
weggebrand. We doen alleen het deel waarop split ligt, dus niet de randen onder de 
heggen, dat moeten tuinders zelf doen. Op deze manier kijken we hoe de gerenoveerde 
paden zich houden. Het branden is geen zware en moeilijke klus, maar vraagt wel geduld 
en tijd, ongeveer 10 à 15 uur per maand. 
Het branden gebeurt met een onkruidbrander op propaangas, de HOAF thermHit 45. Je 
loopt stapvoets over de paden. De branders van de onkruidbrander verhitten het onkruid 
en laten tegelijk het gaas onder de branderkap gloeien zodat infrarode straling wordt 
afgegeven. De infrarode stralingswarmte, de directe vlakwarmte en de warme 
luchtstroom verdelgen het onkruid effectief, zolang dat niet te lang is. Het onkruid zal 
snel verwelken en ook de zaden zullen hun kiemkracht verliezen. Een ander belangrijk 
voordeel van branden is dat het pad niet omgewoeld wordt en hard blijft. Maar je moet 
dit branden wel geregeld herhalen. 
Het bestuur is daarom op zoek naar mensen die deze brandklus op zich willen nemen als 
vrijwilliger met een gepaste vrijwilligers vergoeding. Het mag ook iemand uit de wijk zijn. 
Aanmelden kan bij Henk Rienties (henk.rienties@ziggo.nl). Hij zal ook de instructie geven. 
 

⚫ Onderhoud paden 
Naast het branden van de paden blijft de verplichting van elke individuele tuinder het pad 
pal aan je heg te onderhouden. Zeker nu het weer is gaan regenen, geen overbodige luxe. 

 
⚫ Werkdag 5 september 

Op zaterdag 5 september willen we weer een algemene werkdag organiseren, maar 
aangepast ivm de corona. Om 9 uur is er koffie, maar deze wordt buiten geserveerd en 
genuttigd, waarbij iedereen 1,5 meter afstand kan en moet houden. Dan worden om 9.15 
uur de klussen verdeeld. Ook bij de uitvoering van de klussen dient men de gepaste 
afstand van elkaar te bewaren. De koffiepauze is ook buiten en aan het einde van de 
werkdag zal er geen soep zijn. We hopen dat we zo op een veilige manier toch 
gezamenlijk het nodige werk gedaan krijgen. 

 
⚫ Toiletten 

Het bestuur is bezig om te zien of de toiletten weer open kunnen, nu het zich laat aanzien 
dat het coronavirus ons voorlopig nog niet verlaat. Nadere info zal daarover volgen. 
Zolang de toiletten niet open zijn zal het Pannendak ook niet verhuurd worden voor 
activiteiten.  
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⚫  Parkeerplaats 

Op de parkeerplaats onder de essen op het grind parkeren kan link zijn bij harde wind, 
omdat er dode takken in deze essen zitten die op je auto kunnen vallen. Uitkijken dus bij 
harde wind. 

 
⚫ Insluipers  

De afgelopen tijd is er weer een insluiper actief geweest op het tuinenpark. Het betreft 
hier geen dief in de nacht maar meer een soort zakkenroller: terwijl jij actief bent in de 
tuin maar je geld/pasje/tasje/telefoon elders hebt neergelegd, gaat de insluiper er 
ongemerkt met je spullen van door. We hebben het al een aantal keren gezegd: laat geen 
waardevolle spullen onbeheerd op je tuin of in je huisje liggen als jij aan het werk bent, 
maar draag ze bij je of berg ze op achter slot en grendel. Mocht je beroofd zijn doe dan 
in ieder geval (digitaal) aangifte bij de politie en laat het ons weten. En mocht je een 
verdacht iemand op de tuinen zien rondsluipen waarschuw dan medetuinders via onze 
WhatsApp Alert en probeer een foto te maken van die persoon. 

 
⚫ ALV 

Het bestuur stelt voor om in september een bericht te sturen naar alle leden met daarin 
de hoofdpunten waarover een besluit genomen moet worden tijdens de ALV. De leden 
wordt gevraagd daarop te reageren als men wil. Vervolgens schrijven we in september of 
oktober een korte en formele ALV uit, hetzij in de buitenlucht hetzij in het Pannendak 
toegankelijk voor een beperkt aantal geïnteresseerde leden in verband met de corona 
regels. Men moet zich hiervoor opgeven. Nadere info volgt. 

 
⚫ Hulp nodig? 

Iedere dinsdagochtend doet een groepje vrijwilligers (vluchtelingen en/of asielzoekers 
van het AZC) onder leiding van Henk Rienties of Loek Ent onderhoudswerkzaamheden aan 
het tuinenpark. Omdat de paden redelijk op orde zijn en de winterklussen zich nog niet 
aandienen, zouden de vrijwilligers ruimte hebben om zieke of oudere tuinders tijdelijk 
een keer te helpen bij het onderhoud van hun tuin. Te denken valt aan het wat zwaardere 
werk: gras maaien, heg snoeien, groot onkruid, snoeiwerk of schoffelwerk. Deze 
mogelijkheid van hulp is dus niet bedoeld voor tuinders voor wie de tuin al langer 
structureel te veel werk is en die het moeilijke besluit om te stoppen hopen uit te stellen. 

 
⚫ Bomenbeheerplan en bomenkap 

Wanneer je een boom wil kappen die jonger is dan 50 jaar en die op een 
privétuin/perceel staat dat kleiner is dan 300 m2, hoef je geen kapvergunning aan te 
vragen bij de gemeente Utrecht. Maar ons volkstuinenpark wordt als één geheel gezien 
en de gemeente is eigendom van de tuinen en daarom moet voor de kap van bomen 
vergunning worden aangevraagd. 
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Begin dit jaar is er een bomenbeheerplan voor ons opgesteld, waarin de conditie en 
samenstelling van de singels van het het tuinenpark zijn beschreven, maar ook elke boom 
op individuele tuinen (soort, vitaliteit en wel of niet belangrijk voor ons park). Het bestuur 
(Stannie, Anne en Henk) heeft aan de hand van dit rapport alle individuele bomen 
bekeken en een aantal bomen aangegeven die gekapt zouden moeten/kunnen worden, 
vooral omdat ze een andere meer bijzondere boom in de weg staan. We zullen de 
betrokken tuinders hierover benaderen voor overleg en dan een velvergunning aanvragen 
en een kapactie opzetten. Grote bomen moeten we laten kappen, kleine bomen kunnen 
we zelf omkappen. Mogelijk kunnen we hiervoor een aanvraag bij het Overleg 
Volkstuinen Utrecht (OVU) indienen. Voor het beheer van de singel zullen we bij het 
OVU/AVVN een aanvraag doen voor een hovenier om ons te helpen.  

 
⚫ Herkeuring Stippen 

Op 11 september vindt een herkeuring van ons tuinenpark plaats door de AVVN om te 
beoordelen of wij onze 4 stippen voor natuurlijk tuinieren kunnen behouden. Wij hebben 
het vorige herkeuringsrapport erbij genomen en gekeken of we vooruitgang hebben 
geboekt. Wij denken dat we wel zullen slagen, omdat we veel aanbevelingen van destijds 
hebben opgevolgd, zoals het gefaseerd maaien van de bermen, het muurtje bij de 
takkenbak, de verbeterde toegankelijkheid van het park (extra entree en duidelijke 
infoborden), de werkzaamheden aan een natuurlijk beheer van ons park, het betere 
beheer van de sloten, onze plannen rond het bomenbeheer, bewustwordingsproces van 
het bouwen met milieuvriendelijke materialen (folder verschijnt binnenkort), een betere 
informatievoorziening (website, bestuursbulletin, folders) etc.. 

 
⚫ Nieuwsbrief natuurlijk tuinieren AVVN 

"Elke maand versturen wij (AVVN) een informerende en inspirerende nieuwsbrief met 
allerlei groentips, weetjes en nieuwtjes. Al onze tuinders krijgen onze nieuwsbrief 
automatisch in hun e-mailpostvak. Alleen… dan moeten uw leden zichzelf wel aanmelden 
via ons online formulier.” Zowel voor de AVVN-nieuwsbrief als voor de nieuwsbrief 
Natuurlijk Tuinieren kunnen uw leden - heel gemakkelijk - zichzelf aanmelden. 

 
⚫ Meer bezoekers op de tuin 

Sinds de opening van het verpleeghuis Buitenhof komen de bewoners met hun 
begeleiders vaker op het volkstuinenpark wandelen. Dat doet ons natuurlijk deugd. Ons 
volkstuinenpark is voor deze bewoners een prachtig en zeer bereikbaar uitje. Wanneer 
straks het appartementencomplex klaar is zullen nieuwe buurtbewoners hun ‘achtertuin’ 
ook zeker leren waarderen. Corona heeft veel mensen ertoe aangezet om bij ons te 
komen wandelen en een frisse neus te halen. 
 

https://avvn.us9.list-manage.com/track/click?u=90e14c168d4ecd7181312c678&id=32768ed2ee&e=7e6ebf6d16
https://avvn.us9.list-manage.com/track/click?u=90e14c168d4ecd7181312c678&id=12c1bcfb80&e=7e6ebf6d16
https://avvn.us9.list-manage.com/track/click?u=90e14c168d4ecd7181312c678&id=1adbc481ca&e=7e6ebf6d16
https://avvn.us9.list-manage.com/track/click?u=90e14c168d4ecd7181312c678&id=1adbc481ca&e=7e6ebf6d16

