
																																																																		

	

   Nieuwsbrief zomer 2021 
 

			  
De nieuwsbrief maakt het mogelijk iets uitgebreider dan in het  
bestuurs-bulletin op de onderwerpen in te gaan. Mocht u vragen 
hebben over een onderwerp of heeft u zelf een berichtje voor de 
nieuwsbrief dan kunt u altijd een berichtje sturen naar 
secretariaat@driehoektuin.nl. 
Het bestuur wenst u plezier bij het lezen en een heel fijne zomer. 
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Van de redactie 
 
O la la, de dagen lengen, hier en daar ‘krokust’ het en de eerste 
trekvogels dringen ons luchtruim binnen. De komst van de lente 
roept allerlei vragen op als: Welke planten ga ik voorzaaien en hoe, 
welke dieren zijn er eigenlijk met mij op de tuin, wat doe ik met het 
deels verrotte tuinhuisje? En zie daar, deze en andere vragen 
worden in dit nummer beantwoord! 
Vanaf nu bevat de Nieuwsbrief een advertentierubriek. Voor het 
ruilen van zaden en planten, het zoeken naar bouwmaterialen, enz. 
De Nieuwsbrief heeft een nieuwe vormgever: Renate Daniels. Fijn 
dat je mee doet, Renate! 
De deadline voor de volgende Nieuwsbrief is 1 mei 2021. 
Een heel prettig voorjaar gewenst! 
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Enkele mededelingen 
 
Het bestuur zal ook dit jaar enkele afvalcontainers bestellen waar tuinders hout en 
metaal in kwijt kunnen. Nadere informatie volgt.  
De website: www.driehoektuin.nl is aangepast. Onder Tuinenpark/Milieuvriendelijk 
vind je de folders ‘Tuinieren met Milieuvriendelijke Materialen’, en ‘Bouwen met 
Milieuvriendelijke Materialen’, en uitgebreide toelichtingen daarop. 
Er is een index gemaakt voor de oude Nieuwsbrieven op de website. Je vindt deze via 
Communicatie/Nieuwsbrief. Voor als je nog iets over heggen, slakken of 
stinzenplanten wilt weten. 
 

Ringslang 
 
Tijmen Roozenboom 
 
14 januari 2021. Ik dacht dat er een stuk geplastificeerd binddraad op de compostzeef 
bleef liggen. Het bleek een jonge ringslang in een ongebruikelijk seizoen. Ondanks de 
kou was hij erg beweeglijk. En zo stevig, al helemaal af, een mini-volwassene. Heel 
anders dan jonge vogels bijvoorbeeld – die lijken eerder rupsen. Aan de achterkant 
van de composthoop heb ik hem weer ingegraven.  
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Nieuwe tuinder stelt zich voor 
 
Ria van der Ploeg 
 
Ik heb, samen met mijn man Koen, met ingang van 1 februari een tuin op De 
Driehoek. Het spreekt denk ik vanzelf, dat ik heel erg blij ben met onze tuin aan 
Eendenpad 15. Er staat een schat aan bomen: twee appelbomen, een walnotenboom, 
een kersenboom, een olijf, een trompetboom (Catalpa), een magnolia, een sering, een 
berk en meer. We hebben ook allerlei bessenstruiken “geërfd” en een druif. Het is echt 
een prachtig plekje! Ook de roodborstjes komen er graag. 
Het was mijn bedoeling om op ecologische wijze groenten te gaan verbouwen met 
wisselteelt in zes veldjes. Ik betwijfel nu of dit zal lukken, omdat de bomen hiervoor 
niet voldoende ruimte over laten. Dan maar wat minder veldjes. Ik zie wel, want de 
bomen laat ik natuurlijk staan.  
Sowieso wil ik eerst eens rustig kijken wat er allemaal tevoorschijn komt dit voorjaar 
en verheug me daar nu al op. Mijn man en ik zijn drie jaar geleden – na zes jaar in 
Duitsland – in Utrecht terecht gekomen en kregen een flat in Tolsteeg in een voormalig 
verzorgingstehuis. De gemeenschappelijk tuin die hierbij hoort, wordt beheerd door 
een groep vrijwilligers onder leiding van Paul van Kan van de stichting VELT. Ik heb 
me daar bij aangesloten en al doende veel opgestoken over ecologisch tuinieren. 
VELT-Utrecht geeft ook allerlei cursussen, bijvoorbeeld over ecologisch tuinieren (vier 
avonden) of over composteren (een dagdeel). Als je lid bent kun je bij hen goedkoop 
zaden bestellen en allerlei informatiemateriaal.  
Zie: https://beweegt.velt.be/utrecht/4481/welkom  
 



	 4	 

Voorzaaien (1) 
 
Hermine Luiten 
 
Ik zaai elk jaar – met wisselend succes – voor, de eerste jaren alleen in de kas, sinds 
vorig jaar probeer ik ook thuis in de vensterbank wat op te kweken. Ik laat me leiden 
door wat ik aan zaden heb, tips uit boeken en van collega tuinders. En eigenlijk gaat 
het ieder jaar weer anders. Vorig jaar - februari - was het opkweken in de venster- 
bank geen succes, vrijwel geen van de zaden sloeg aan. In de kas verder gegaan, 
helaas was het toen eigenlijk al te laat, wel plantjes maar te laat voor vruchten. Het 
ging om peper, aubergine, paprika en tomaten.  
Dit jaar doe ik een nieuwe poging, met iets meer aandacht voor de grond (mengsels 
van potgrond, compost of wormenmest en eventueel wat zand) en de kwaliteit van de 
zaden. De eerste potjes staan al in de vensterbank. Half februari begin ik in de kas 
met peulvruchten, pompoen, courgette en komkommer. Iets later diverse soorten kool 
en mais. Ons eerste jaar op de tuin had ik de bonen direct in de grond gepoot, de 
muizen vonden ze erg lekker! Daarom probeer ik nu eerst stevige plantjes te kweken 
en die uit te planten. Dat ging tot vorig jaar goed, afgelopen jaar hebben 
alleen de tuinbonen het goed gedaan, de rest van de bonen heeft erg last gehad van 
de droogte. Voor dit jaar ga ik de bonen in een wat natter deel van de tuin zetten.  
Ik maak zelf papieren potjes van repen krant, die, als het plantje stevig is, zo de grond 
in kunnen. 
 
Wie vindt het leuk om in de volgende Nieuwsbrief te vertellen over zijn/haar aanpak 
van voorzaaien? nieuwsbrief@driehoektuin.nl 
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Aan de slag met tuin of huisje… met welke materialen? 
 
Jan Willem Arends 
 
De lente is de tijd om tuin en tuinhuisje of schuurtje weer eens te inspecteren en om 
als het nodig is diverse materialen te kopen. Tuinhout, houtbeschermingsproducten, 
binddraad; het aanbod in tuincentra en bouwmarkten is breed en dus moet je kiezen. 
Meer of minder milieuvriendelijk, duurder of juist goedkoper. Het is dan goed om te 
weten dat de Algemene Leden Vergadering (ALV) in 2019 een lijst van ‘Advies-
materialen’ heeft opgesteld: 
Timmer- en tuinhout: larikshout of Douglashout of grenenhout of vurenhout*, alle uit 
Europa en liefst uit Nederland en zeker onbehandeld; 
Houtbescherming: rauwe lijnolie of kookverf of lijnolieverf of acrylverf; 
Dakbedekking: EPDM of metalen dakpanplaten of dakpannen; 
Binddraad: henneptouw of sisaltouw; 
Afdekking grond: bruin golfkarton (zonder opdruk en plastic, onder meer te krijgen bij 
fietsenwinkels). 
 

Bericht van de compostmeester 
 
Joost van Wijk 
 
Beste tuinders, bij de composthopen zijn nieuwe informatiebordjes geplaatst. Als u in 
de gelegenheid bent, wilt u de bordjes dan eens lezen? En wilt u proberen zo veel 
mogelijk de aanwijzingen op de bordjes te volgen? Hartelijke groet, de 
compostmeester.  
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Tuinduif 
 
Tieneke de Groot 
 
Je loopt de tuin in, en met veel vleugelgeklapper vliegen er twee duiven op. Grote, 
enigszins gezette duiven met een grijsblauwe kop, witte vlek in de nek, lichtgrijsroze 
buik, grijze rug en een brede witte streep over de vleugels. Niet de meest elegante 
vogel en niet mijn meest favoriete. Sorry duiven dat ik jullie allemaal over één kam 
scheer. Het zal aan mijn Amsterdamse ervaring liggen. Dat continue gescharrel en 
gekoer van groepjes stadsduiven op het platte dak pal boven mijn hoofd... Die geur 
van poep in hete zomers! Heel speciaal ja.  
 
Ik geef toe: het is niet fair om houtduiven de schuld te geven van de overlast van hun 
gedomesticeerde verwanten. Officieel zijn ze immers geen duiven van de stad. Het 
zijn duiven van het hout, dus bos. Echter, door de uitbreiding van parken en ander 
stedelijk groen neemt de houtduif het over van de stadsduif; dat doet ze samen met 
een andere duif, de Turkse tortel. Die verschuiving wil niet zeggen dat de 
duivenoverlast verdwenen is. Houtduiven hebben behalve boomrijke wijken ook 
moestuincomplexen ontdekt. Het is daar (hier dus) tafeltje dekje voor ze: de bomen 
aan de rand verschaffen schuil- en nestelmogelijkheden en als ze trek hebben is het 
een kwestie van afdalen naar zaden(rijke planten), ontkiemend spul, sappige jonge 
bladscheuten, en ha, al die bloeiende bonenplanten, die lekkere knoppen aan de 
fruitbomen en bessen aan de struiken. Kan het nóg paradijselijker?! 
 
Houtduiven kunnen drie maal per jaar nageslacht produceren. Eieren maken kost 
energie en het voeden van de (doorgaans) twee jongen idem dito. De eerste dagen 
krijgen die weliswaar melk uit de krop van hun ouders, maar daarna ook vast voedsel 
zoals zaden en fruit. Uit onze tuinen. Toch vind ik de duiven erbij horen, net als andere 
vogels die mee-snoepen. Vogel-loze tuinen zijn niet mijn idee van een paradijs. Hun 
medegebruik van de tuin moet echter wel in verhouding zijn. Dan maar verjagingstrucs 
bedenken of een net spannen over al het lekkers waar wij ook van willen genieten.  
 
Mocht je willen weten welke duif er bij je tuin koert, dan is hier een ezelsbruggetje: de 
houtduif zingt ‘een HOUTduif ben ik, een HOUTduif ben ik’. Vijf lettergrepen. Terwijl 
het kleinere duifje, de Turkse tortel, een drie lettergrepige zang laat horen: ‘de 
TURKse, de TURKse’. En wij als tuinders roepen handenklappend tegen hen: ‘vlieg 
HEEN, vlieg HEEN’, zodra we de tuin inlopen. 
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Onderzijde tuinhuisje verrot? Repareren in tien stappen! 
 
Jan Willem Arends 
 
Een houten tuinhuisje heeft het zwaar te verduren, vooral het dak, de westzijde en de 
onderkant ervan. Wat als de onderkant verrot is? 
Dan lijkt nieuwbouw de beste optie. Deze is echter duur en vraagt veel menselijke en 
fossiele energie. Is het mogelijk om met minder energie ‘alleen’ de onderkant te 
vervangen? 
 
Stap 1: Dat onderzoeken. Als het antwoord “ja” is dan kunnen de handen uit de 
mouwen. 
Er zijn op De Driehoek houten bouwsels met over de hele lengte én op de hoeken in 
elkaar grijpende planken (blokhutten), en houten bouwsels waarvan de planken op 
staanders (verticale balken) zijn geschroefd of gespijkerd. 
De planken van een blokhut (blokhutprofielen) hebben een ingewikkelde vorm. 
Sommige zijn op internet verkrijgbaar (zie bijvoorbeeld de lariksen blokhutprofielen op 
www.tuindomein.nl). Ze moeten worden bezaagd om ook op de hoeken in elkaar te 
grijpen. Misschien dat sommige ‘vloerdelen’ ook bruikbaar zijn. Als de juiste  
blokhutprofielen niet beschikbaar zijn dan planken zonder mes en groef op – 
bestaande of nieuwe – staanders potdekselen (overlappend bevestigen). 
Stap 2: Materiaal opmeten, kopen, op maat zagen en delen die later niet of moeilijk 
bereikbaar zijn alvast met rauwe lijnolie of kookverf  behandelen. 
Stap 3: Maak het bouwsel los van het fundament. 
Stap 4: In blokhutten op twee tegenoverliggende wanden op twee plekken de 
bovenste plank met de onderste blijvende plank verbinden (dus met in totaal vier 
verticale latten). Krik het bouwsel op tot er voldoende ruimte is ontstaan om het 
nieuwe hout aan te brengen. Dit kan met een hefboom in de vorm van een balk op een 
steen, een autokrik of een (gehuurde) ‘dommekracht’ (zie foto). Plaats een blokje aan 
de buitenkant op een blijvende plank als aangrijppunt. Het bouwsel tijdelijk met stenen 
of balken ondersteunen. 
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Stap 5: Indien nodig een nieuw fundament in de vorm van poeren (blok beton met 
daarin een bout of draadeinde), tegels of sluitbanden aanbrengen. Zorg dat het 
fundament waterpas staat. 
Stap 6: Zonder de juiste blokhutprofielen: In de hoeken en langs deurstijlen staanders 
aanbrengen en die goed vastzetten aan alle blijvende planken en het fundament. 
Stap 7: Verrotte planken weghalen. 
Stap 8: Met de juiste blokhutprofielen: Nieuwe planken (waaronder mogelijk een of 
twee halve) stapelen met mes naar boven. Deze goed vastzetten aan het fundament. 
Zonder de juiste blokhutprofielen: Nieuwe planken (vanaf de bovenkant) vastmaken 
aan de staanders. Zorg dat het bouwsel voldoende stijf is. Eventueel twee schroeven 
of spijkers per contactpunt, of aan de binnenzijde tegen de zwakke wand een kruis 
aanbrengen. Zorg voor een regendichte aansluiting van oude op nieuwe planken. 
Stap 9: Tijdelijke steuntjes weghalen, tussen hout en steen een strook EPDM 
aanbrengen en bouwsel laten zakken. 
Stap 10: Nieuw hout met rauwe lijnolie of kookverf bestrijken, voorzover dat nog niet is 
gebeurd. In blokhutten op twee tegenoverliggende wanden op twee plekken de 
bovenste plank met de onderste verbinden (dus met in totaal vier verticale latten). Dit 
voor de windbestendigheid. 
 
Als er veel planken verrot zijn en moeten worden vervangen dan is het bouwsel na 
verwijdering ervan erg verzwakt. In dat geval moet het bouwsel misschien tijdelijk 
worden verstevigd. 
 
Met dank aan Henk Rienties voor aanvullende informatie en foto. 
 
Voor advies over de aanpak van úw tuinhuisje: Stuur een e-mail naar 
nieuwsbrief@driehoektuin.nl 
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Hoe begin je een moestuin? 
 
Ina Bakker 
 
Augustus 2019 kregen we onze ‘halve’ tuin, zo’n 135 m2. De tuin bestond grotendeels 
uit gras met enkele struiken, een kasje en een ‘wildernis’ met klimop, bamboe, braam, 
hop, een verwilderde druif en een hoeveelheid afval. Als beginnende moestuiniers 
stonden we voor de vraag hoe te beginnen. Via een zoektocht op internet vonden we 
de nodige informatie. Vooral Velt bleek voor ons een waardevolle bron.  
We besloten tot een gefaseerde aanpak: 

•Twee steken diep spitten van een deel van het gras voor de aanleg van de 
eerste groentebedden, zodat we zo snel mogelijk al een begin konden maken 
met de moestuin. 
•Verwijderen van het ongewenste struikgewas en het aanwezige afval. 
•Afdekken van de niet omgespitte delen om gras en onkruid kwijt te raken en 
later in cultuur te nemen. 

 
Voor het afdekken hebben we karton gebruikt. Het karton haalden we op bij een 
fietsenwinkel. Na verwijderen van plakband, nieten en etiketten werd het karton zoveel 
mogelijk overlappend neergelegd en afgedekt met een flinke laag compost. Dat deden 
we vroeg in het voorjaar van 2020. In het karton hebben we op vier plaatsen een gat 
gemaakt en een pompoenplantje gepoot. Die vier pompoenen hebben de kale vlakte 
mooi begroeid en leverden dit najaar ruim twintig pompoenen op.  
Het afdekken met karton en het opbrengen van de compost was een klus, maar het 
effect was de moeite waard. Natuurlijk bleven er nog wat kiertjes waar af en toe toch 
wat onkruid opdook, maar dat stelde niet veel voor. Dit najaar bleek het karton 
inderdaad grotendeels verteerd, en was er bijna geen onkruid meer te bekennen. We 
hebben nu fruitboompjes en –struiken gezet, en nog een aantal groentebedden 
aangelegd.  Na anderhalf jaar is alle grond nu dus in gebruik. 
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Advertenties 
 
In deze rubriek kunnen leden van de vereniging gratis een korte advertentie plaatsen 
over materialen of activiteiten op ons tuinenpark. Maximaal vijfentwintig woorden per 
advertentie. Vergeet uw tuinnummer en telefoonnummer of e-mailadres niet. (Let op: 
De Nieuwsbrief komt ook op de website. Als u uw contactgegevens niet wilt 
openbaren kunt u een apart e-mailadres aanmaken, bij gmail of hotmail, of 
nieuwsbrief@driehoektuin.nl gebruiken.) Tenzij u anders aangeeft verschijnt uw 
advertentie in de volgende Nieuwsbrief. 
 
Gezocht, glazen platen om een platte bak van te maken. Liefst dik glas met geslepen 
randen, Jan Willem Arends, tuin 95L, nieuwsbrief@driehoektuin.nl 
Aangeboden, gratis, circa driehonderd zaden stamslaboon = haricot vert (heb ik geen 
ruimte meer voor), (idem) 
Wie vindt het leuk als ik maximaal 10m2 van zijn/haar tuin onderhoud en met bloemen 
inzaai? (idem) 
 

Colofon 
 
De Nieuwsbrief informeert de tuinders van het Ecologisch Tuinenpark de Driehoek te 
Utrecht. Hij verschijnt minimaal tweemaal per jaar en wel op 1 maart en 1 oktober. De 
deadline voor het aanleveren van teksten of informatie op nieuwsbrief@driehoektuin.nl 
is een maand eerder dan de genoemde data. Redactie: Jan Willem Arends. 
Vormgeving: Renate Daniels. Op www.driehoektuin.nl zijn de oude nummers van de 
Nieuwsbrief te vinden samen met een index. Uiteraard bevat die website ook veel 
andere informatie over de Driehoek. Het bestuur van de vereniging brengt – als een 
bestuursvergadering daartoe aanleiding geeft – een Bestuursbulletin uit. 
 
(foto’s van de duiven via www.pixabay.com/nl/ , overige foto’s met toestemming van 
de maker) 
 
 


