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Nieuwsbrief herfst 2021
Van de redactie
De Driehoek heeft weer een volledig bestuur! Op de ALV van 11 september
j.l. is een nieuw bestuur gekozen met daarin veel bekende gezichten. De
volgende ALV is waarschijnlijk in maart 2022.
De belangrijkste onderwerpen van deze Nieuwsbrief zijn (onderhoud van)
sloten en Natuurlijk Tuinieren. Met de Zelftest Natuurlijk Tuinieren 1.0 kunt u
bepalen hoe Natuurlijk ú Tuiniert.
De index op de Nieuwsbrief leidt naar interessante artikelen. Welke paddenstoelen komen er op de Driehoek voor? Zie Nieuwsbrief herfst 2019. In die
van april 2016 staat iets dergelijks voor vogels. En in die van juli 2014
worden enkele bijzondere planten beschreven.
Wat leuk dat steeds meer tuinders hun tuinhuisje (laten) repareren... met
milieuvriendelijke materialen:
• Cees en Caroline van tuin 93, met tweedehands hout, dakpanplaten
en menierode Zweedse kookverf (Moose Färg);
• Barbara en Maarten van tuin 103, met onbehandeld hout voor het
skelet, dakpanplaten, en met in kookverf gedompelde rabatdelen.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt 1 januari 2022.
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Impressie van de ALV van 11 september 2021
Arja Hellema
Tot mijn grote verrassing ontving ik 5 dagen na de ALV het verzoek om voor deze
nieuwsbrief een persoonlijke impressie te geven van de ALV.
O jee, val ik even door de mand. Jullie moeten weten dat ik elk jaar trouw naar de ALV
kom met als reden dat ik het enorm waardeer dat er mensen zijn die bereid zijn om de
ingewikkeldheden van het besturen van een club op zich te nemen. Ik heb dan altijd een
boek bij me en deze keer ook een sudoku. Want als ik me verveel kan ik erg vervelend
worden, en vergaderen is helemaal niet mijn ding.
Lezen kwam er natuurlijk niet van, maar de sudoku is goed gelukt.
Deze vergadering was vooral bedoeld om het bestuur weer te kunnen laten besturen.
Alleen Stannie mocht het voorzitterschap bekleden de rest moest nog officieel in het
bestuur gekozen worden (vraag me niet naar de details, dat valt allemaal terug te lezen
in de ons toegestuurde informatie).
De bijeenkomst vond plaats in een prachtige ronde kerk met veel lichtinval. Die ook nog
eens in Tuindorp vlak bij ons park staat. Klein minpuntje was de akoestiek. Omdat wij
i.v.m. de coronaregels keurig ver uit elkaar zaten was niet alles goed te verstaan.
Altijd leuk om te merken dat er mensen zijn die alles wel heel goed hebben gelezen en
die dan de puntjes helemaal op de i willen zetten. Er was daardoor genoeg interactie in
de zaal.
Het per persoon goedkeuren van de afzonderlijke bestuursleden leverde gelukkig geen
problemen op. Er zijn veel vragen gesteld en beantwoord en de tijd vloog voorbij.
Om 16.30 uur werd de vergadering gesloten en brak de zon door. Dus snel nog even
naar de tuin.

Leven in de Driehoeksloten
Mariëlle, bioloog
Deze zomer is onderzoek gedaan naar het slootleven door de kinderen van SO Fier aan
de Winklerlaan en Claar en Froukje van tuin 31. Er zijn veel dieren aangetroffen: watervlooien, watermijten, vlokreeftjes, zoetwaterpissebedden, paardenbloedzuigers, bootsmannetjes, tubifexen, poelslakjes, posthoornslakken, zoetwatermosselen, haftenlarves,
larven van de waterjuffer in verschillende grootte, larven van libellen, larven en een
volwassen geelgerande waterkever, zoetwaterkreeft, kokerjuffers, de kleine watersalamander en een kleine modderkruiper. Uiteraard zwemmen er meer vissen (voorntjes,
baarzen, snoeken) dan de kleine modderkruiper maar die zijn toen niet gevangen. Het
barst dus in het water van het dierenleven. Dat is ecologisch waardevol, deze dieren zijn
niet vervangbaar of te koop.
Een paar dieren die je niet snel zal zien: De zwanenmosselen (Anodonta cygnea)
kunnen 20 cm lang en 12 jaar oud worden. 70% van de zwanenmosselen zitten in de
modder. Hopelijk wordt onze populatie door het baggeren van het najaar niet aangetast
want zwanenmosselen spelen een belangrijke rol in het waterecosysteem. Zij filteren per
dag wel 50 liter water en maken zo het water helder. Ze eten algen én blauwalgen. Zij
zijn voedsel voor watervogels. En zwanenmosselen zijn een indicator voor verontreiniging van het water. Zij sterven vrij snel bij verontreiniging.
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Zwanenmosselen kunnen ook een symbiose hebben met bittervoorntjes. Dat is heel
bijzonder: De bittervoorn legt met zijn legbuis de eieren in de zwanenmossel en de
zwanenmossel spuit zijn larven tegen de buik van de bittervoorn, zo worden de larven
verspreid. Beide partijen profiteren hier dus van. Op de Driehoek is een grote populatie
zwanenmosselen. Bittervoorntjes zijn (nog) niet waargenomen.
En dan dit kleine visje. De kleine modderkruiper (Cobitis taenia) is een langwerpig,
slangachtig visje van 8 tot 10 cm. Hij is zeer beweeglijk. Ter verdediging heeft hij een
kleine, uitklapbare stekel onder zijn oog. Aan zijn bek zitten zes korte tastdraden die hij
gebruikt om ’s nachts op de bodem naar voedsel te zoeken. Overdag schuilt hij op de
waterbodem tussen de vegetatie. Hij komt voor in stilstaande en langzaam stromende
wateren. In zandige tot modderige bodems zoekt de vis naar kleine diertjes als kreeftjes
en insectenlarven of naar organische resten. De kleine modderkruiper is landelijk gezien
niet bedreigd, een lokale populatie kan echter verstoord worden door het baggeren, als
dit te rigoureus gebeurt.
De inventarisatie van het slootleven is belangrijk voor de Driehoek, zodat gemonitord kan
worden hoeveel en welke soorten er leven. Claar en Froukje zijn van plan om dit vaker te
gaan doen, eventueel in samenwerking met Anneke van tuin 30. Liefst met schoolkinderen en misschien ook een keer tijdens de werkdag voor de liefhebber.

zoetwaterkreeft

kleine watersalamander

geelgerande waterkever

De toekomst van Natuurlijk Tuinieren op de Driehoek; van vier
naar ‘zes’ stippen?
Jan Willem Arends
Inleiding
In de vorige Nieuwsbrief werd de geschiedenis beschreven van Natuurlijk Tuinieren op
de Driehoek. Deze begon rond 2010.
Natuurlijk Tuinieren was bedoeld voor alle tuinenparken; gaan wij op ons ecologische
tuinenpark voor vier stippen voor het openbare gedeelte of voor een (echt) ecologisch
tuinenpark? In dit artikel wordt aangegeven hoe dat laatste zou kunnen: van vier naar
“vijf” naar “zes stippen”, als vlaggetjes op de horizon.
De extra stippen komen niet uit de koker van de AVVN, vandaar de aanhalingstekens.
Aan alle stippen kan gelijktijdig worden gewerkt.
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Vier stippen
Enkele door de AVVN genoemde activiteiten waarmee de Driehoek nog meer punten
kan verdienen (zie Inventarisatie- en Herbeoordelingslijst 2020): oevers, sloot(-kanten)
en greppels; droge muren, stapelmuren; kunstmatige schuilplaatsen van natuurlijke en
andere materialen; cursussen en lezingen.
Het ecologisch beheer van oevers en sloot(-kanten) is op de Driehoek moeilijk als gevolg
van de betrokkenheid van vele instanties en schurende belangen (zie De Geschiedenis
van...).
Voor dieren als amfibieën en (per ongeluk te water geraakte) egels zou het prettig zijn
als de oevers minder steil zouden zijn. Glooiende oevers vragen echter meer ruimte dan
er is. Misschien proef doen ter hoogte van tuin 95? Op sommige plekken is de
beschoeiing slecht en kan de hele oever in beginsel opnieuw worden ingericht, maar o,
die fruitbomen, die moeten niet met hun wortels in het water staan.... Misschien nog
meer eendentrapjes plaatsen?
Overigens meldde het bestuur onlangs dat het de beschoeiing wil handhaven én dat de
glooiende oevers van de Groene Kopse sloten mede op zijn advies tot stand zijn
gekomen.
Wat betreft de sloten (zie ook de twee artikelen over sloten in deze Nieuwsbrief): Welke
eisen stelt het waterschap aan welke waterlopen? Welke invloed heeft het voorkomen
van een bijzondere vis als de kleine modderkruiper op het beheer van de sloten? Hoe
kunnen we de eisen van het waterschap zo goed mogelijk combineren met ecologisch
beheer van oevers en sloten? (Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden erkent
“natuurvriendelijk onderhoud” van sommige waterlopen en hun oevers.) Hoe kunnen we
met een redelijke inspanning de groei van riet afremmen zonder de rest van het
slootleven erg te hinderen? Het zou verstandig zijn hier onderzoek naar te (laten) doen
en dat te laten uitmonden in een beheerplan voor sloten en oevers.
Ariëtte en Henk proberen de baggerwerkzaamheden van de vereniging en professionals
in goede banen te leiden. Is het een idee om dat groepje uit te breiden (tot zoiets als de
Vlindertuin-groep)?
Omdat het openbare gedeelte van de Driehoek vrij klein is, is het lastig om
schuilplaatsen voor dieren te maken. Toch zijn er wel mogelijkheden in de takkenwallen.
De Commissie Natuurlijk Tuinieren gaat weer rondleidingen, workshops en dergelijke
organiseren. Van de Nachtvlindernacht vindt u elders in deze Nieuwsbrief een verslag.
Op werkochtenden zijn steeds veel leden. Misschien dat op of direct aansluitend aan die
werkochtenden korte workshops kunnen worden gegeven over bijvoorbeeld
composteren en slootleven. Het bestuur en de organisatoren van de werkochtenden
laten ondersteunen door een ecoloog.
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“Vijf stippen”: Natuurlijk Tuinieren op de eigen tuin
Wat kunnen wij, tuinders, zelf (onder meer) doen:
• de Zelftest Natuurlijk Tuinieren 1.0 doen om te zien hoe Natuurlijk u Tuiniert (zie
elders in deze Nieuwsbrief);
• Natuurlijk Tuinieren á la Brochure en Zelftest 1.0;
• “geen hekken maar heggen”;
• mogelijke rol van egel als slakkeneter onderzoeken;
• het laatste? asbest verwijderen;
• alleen milieuvriendelijke materialen gebruiken, andere verwijderen.
Wat kan de vereniging daaraan bijdragen:
• de regels formuleren en handhaven;
• de verwijdering van asbest stimuleren en coördineren;
• op de website en aan tuinders – ook: in spé – nog duidelijker maken dat een
ecologisch tuinenpark andere eisen stelt aan tuinders en tuinieren dan een
gangbaar tuinenpark;
• het gebruik van milieuvriendelijke materialen stimuleren, het gebruik van
milieuONvriendelijke materialen afremmen.
“Zes stippen”: De Driehoek als natuurgebied beheren; biodiversiteit vergroten
Dit is maar ten dele mogelijk omdat een tuinenpark (met grote menselijke invloed) zich
slecht laat combineren met een natuurgebied (met liefst geringe menselijke invloed). Te
onderzoeken:
• De verbindingen tussen ons tuinenpark en haar omgeving (Groene Kop,
NatuurNetwerkNederland/Groene Hoofdstructuur);
• de aanwezigheid van bepaalde dier- en plantensoorten;
• mogelijkheden om nieuwe biotopen te scheppen = om biodiversiteit te vergroten;
• meer ruimte voor sloten en oevers;
• van losse tuinen naar clusters van tuinen (voedselbos).
Ecologische kennis inschakelen of inhuren. Gaan samenwerken met de ecologen van de
gemeente.
Verharding van de parkeerplaats vervangen door halfverharding.
Sintels (mogelijk-giftig restproduct van de gasfabriek) onder de paden verwijderen.
Literatuur
J.W. Arends, De Geschiedenis van Natuurlijk Tuinieren op de Driehoek, Nieuwsbrief Nazomer 2021 (zie website)
AVVN, Natuurlijk Tuinieren, 1995
AVVN, Inventarisatie- en Herbeoordelingslijst 2020 (zie website)
Commissie Natuurlijk Tuinieren, Speciale Uitgave Natuurlijk Tuinieren, 2011 “Brochure” (zie
website)(Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden op Overheid.nl, Legger Oppervlaktewateren 2020 met name
artikelen 2c en 9, https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR657124/1
(Met dank aan diverse mensen voor hun feedback op eerdere versies van dit artikel.)

Nieuwsbrief lente 2021
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Zelftest Natuurlijk Tuinieren 1.0
Jan Willem Arends
*1 De natuur heeft ruimte nodig, ook op huurtuinen* Is een aardig stukje van uw tuin min
of meer onbewerkt of natuurlijk (én zonder bloeiend onkruid)?
*2 Veel vogels, insecten en zoogdieren zijn onmisbaar en moeten zich kunnen
verstoppen* Heeft u in uw tuin schuilplaatsen voor dieren zoals nestkastje, bijenhotel of
takkenhoopje of ander onderkomen voor egels?
*3 Veel insecten zijn onmisbaar onder meer als bestuiver. Vele van hen eten de nectar
uit bloemen* Heeft u in uw tuin enkele vierkante meters grond met – liefst gespreid door
het jaar – bloeiende planten?
*4 Een ligusterheg (traditionele Driehoekse erfafscheiding) biedt dieren schuilplaatsen,
nectar en bessen.* Heeft u langs (een deel van) uw tuin een heg?
*5 Naast die van liguster zijn ook de bessen van lijsterbes, vuilboom, vuurdoorn en druif
in trek bij vogels* Staan er op uw tuin minstens vijf besdragende struiken?
*6 Zonnebloempitten zijn goed voedsel voor putters en mezen* Staan er op uw tuin
zonnebloemen én laat u die staan tot de pitten op zijn?
*7 Een takkenwal is beter doorgankelijk dan gaas en biedt veel schuilmogelijkheden*
Heeft u langs (een deel van) uw tuin een takkenwal?
*8 Een composthoop zit vol leven* Heeft u een composthoop op de tuin?
*9 Spitten betekent verstoring van het bodemleven zoals wormen* Doet u het volgende:
U spit niet én dekt de grond af met planten, schors of mulch?
*10 Bouwsels, terrassen en verharde paden zijn minder interessant voor de natuur*
Nemen bouwsels niet meer dan 15% van het totale oppervlak in en bouwsels en tegels
samen niet meer dan 40m2 (voor hele tuin), en is de rest moestuin, bloementuin,
bloemrijk gazon, onverhard pad of natuur?
Elk Ja is een punt. Vraag 2 elke schuilplaats 1 punt, maximaal 3 punten. Totaal
maximaal 12 punten.
0 – 3 punten, oké, lees de Brochure (op de website) en begin nog vandaag met
Natuurlijk Tuinieren.
4 – 7 punten, fijn, u bent een Natuurlijke Tuinder 1.0 in spé.
8 – 11 punten, ha, u bent een echte Natuurlijke Tuinder 1.0.
12 punten, hoera, u bent een Natuurlijke Tuinder 1.0 pur sang.
De Commissie Natuurlijk Tuinieren werkt aan Zelftest 2.0.
(Met dank aan diverse mensen voor hun feedback op eerdere versies van dit artikel.)
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Mooie vlinders in de Nachtvlindernacht
Hermien Luiten
Het is intussen een jaarlijks terugkerende activiteit op de Driehoek, nachtvlinders spotten
in de Nationale Nachtvlindernacht. Zaterdagnacht 4 september stonden we met een 10
mensen klaar bij een groot wit doek met sterke lamp, naslagwerken en jampotjes (om
vlinders voorzichtig te vangen, om ze goed te kunnen zien/fotograferen).
Als extra lokmiddel waren er een paar bomen ingesmeerd met een stroopmengsel,
waarop we o.a. het zwart weeskind aantroffen.
Het was een bijzonder goede avond, helder, droog en niet te koud.
Het resultaat was er naar, we hebben 20 verschillende soorten nachtvlinders gezien,
w.o. 7 nieuwe voor De Driehoek.
Er zaten 2 (volgens waarneming.nl) zeldzame soorten bij: de bruine sikkeluil en de
kniptor! En, dankzij de essen op ons terrein, de bruine essenmot die nog niet eerder in
Utrecht noordoost is gezien.
Meer foto's van de waargenomen nachtvlinders op waarneming.nl.

essengouduil

waterleliemot

bruine sikkeluil

hagedoornvlinder

Driehoekse natuur: neushoornkever in composthoop

neushoornkever
volwassene en larve

neushoornkever, mannetje
(met lange hoorn)
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Uitbaggeren sloten en de gevolgen voor flora en fauna
Henk Rienties, voorzitter
Binnenkort zullen de sloten op ons tuinenpark weer gebaggerd worden. Dat is helaas
een noodzakelijk kwaad. Sloten moeten periodiek - eens in de 6 à 7 jaar - gebaggerd
worden om ervoor te zorgen dat ze niet dichtslibben, waardoor er geen plantengroei
mogelijk is, er zuurstofgebrek ontstaat en er geen vissen etc meer in kunnen leven. Het
waterschap houdt dit in de gaten en geeft de gemeente opdracht om te gaan baggeren,
die dit weer uitbesteedt aan een baggerbedrijf.
Een jaar of zeven geleden is er ook gebaggerd op De Driehoek en wij waren niet erg
gelukkig met de wijze waarop. De bagger uit de buitensloten is eruit geschept en op het
aangrenzende gebied - Slappendeldijk - gedeponeerd. Helaas is ook de bagger uit de
binnensloten geschept en op de berm gestort tussen de fruitbomen. Dat vonden wij heel
vervelend omdat wij al jarenlang die bermen verschralen, terwijl bagger “mest” is.
Daarom hebben we toen met vrijwilligers zoveel mogelijk bagger afgevoerd, een hels
karwei. Dat willen we niet weer meemaken. Een bijkomend voordeel was toen wel dat er
heel veel zwanenmossels, de grootste zoetwatermossel, die er ook met de bagger uitgeschept werden, weer gemakkelijk in de sloot terug geplaatst konden worden.
Daarom hebben we met gemeente en aannemer afgesproken dat de binnensloten
binnenkort gebaggerd gaan worden met een duwboot. Deze boot duwt de bagger naar
een bepaald verzamelpunt, waar de bagger uitgeschept en afgevoerd wordt. De
oostelijke buitensloot wordt nu (nog) niet gebaggerd. Voordat men gaat baggeren
worden de waterplanten afgemaaid en verwijderd/afgevoerd. Op dit moment staan er in
de binnensloten veel mooie waterplanten zoals lelies, die we graag willen behouden.
Daarom worden deze er door ons eerst uitgehaald, zodat we ze na het baggeren weer
kunnen terugplaatsen.
Zoals gezegd, baggeren is een noodzakelijk kwaad. Want dit baggeren met een duwboot
beschadigt flora en fauna. Omdat veel waterplanten aan de kant van de sloot groeien
zullen naar verwachting genoeg wortelstronken blijven staan en volgend jaar weer aangroeien. Ook de meeste vissen, larven, vlooien, kreeftjes, kevers, slakjes etc. zullen de
baggeractie overleven, omdat ze tijd genoeg hebben om weg te zwemmen, of terugvallen in het water. Maar dit geldt niet voor de zwanenmossel, die zit in de modder en
kan niet wegzwemmen. Mariëlle maakte ons hier weer op attent. (Meer over de
zwanenmossel in haar artikel in deze Nieuwsbrief.) Hoe kunnen we de zwanenmossels
redden?

zwanenmossels

werk in de sloot
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We hebben contact gezocht met de stads-ecoloog. Het probleem is niet volledig te
voorkomen, maar door met de aannemer af te spreken dat ze vooral in het midden van
de sloot baggeren, blijven er mossels in de zijkant van de sloot over. De stads-ecoloog
gaat hier voor pleiten bij gemeente en aannemer. De mossel zelf helpt een handje. De
mannetjesmossel brengt namelijk zeer veel zaadcellen in het water. Doordat het vrouwtje
veel water filtert komen de zaadcellen vanzelf in haar terecht om zich te binden aan haar
vele eicellen. Daarna groeien er larfjes met kleine schelpjes in het vrouwtje. Zodra er dan
een vis dichtbij haar komt haken de larfjes aan deze vis en die zorgt voor transport van
de jonge schelpdiertjes. Zo kunnen ze ook weer vanuit naburige sloten naar ons
toekomen. Na een maand laten die schelpdiertjes los. Vele van hen zullen het baggeren
overleven en in onze sloten volgroeien. Kortom, wel flinke schade aan de zwanenmossel
maar ook herstel.

Hoeveel pitjes zitten er in de vrucht van een kardinaalsmuts?
Titia Kan (IVN-gids)
Eén!
Welke kleur heeft dat pitje? Oranje!
Hoe ruikt het zaadje van de inlandse berenklauw? Naar mandarijn!
Kan een vijg tegen vorst? Nee!
Kan een sleedoornbes tegen vorst? Ja!
Dit waren een paar vragen die werden gesteld tijdens de IVN-excursie “Zaden en
vruchten” op 18 september op de Driehoek.
Eerst was er een theorieles, maar al snel ging men op zoek!
De enorme variatie in zaden en vruchten is ieder jaar weer een verrassing. Ook de
manier waarop ze zich weten te verspreiden roept verwondering op.

grote klit of klis

kardinaalsmuts

lisdodde
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De jeugd heeft actief meegeholpen met het verspreiden van de lisdodde (leuk als een
sigaar “ontploft”) en heeft geconstateerd dat de (nog bruine, maar later zwarte) zaadjes
van de gele lis inderdaad drijven op het water. Diverse klitten gingen (onbedoeld) mee
naar huis.
Het was heerlijk weer zodat we ook diverse vlinders zagen zoals de gehakkelde aurelia,
de atalanta en het koolwitje.
Als extraatje kreeg de jeugd nog het verhaal van de hazelnootboorder mee: Sommige
hazelnoten hebben een klein rond gaatje, het bewijs dat er een larve van een snuitkever
in heeft gewoond! Die heeft het nootje lekker opgegeten en is toen door een gaatje te
boren weer uit de harde schil gekropen om in de aarde te overwinteren.
Al met al weer een geslaagde excursie. Het is leuk om te ervaren hoe geïnteresseerd
jong en oud zijn in de natuur.
(mede namens Joke van der Ham en Willie van Emmerik, natuurgidsen van IVN Vecht & Plassengebied, werkgroep
Stadsnatuur)

Advertenties (reageren via nieuwsbrief@driehoektuin.nl)
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Vlinderstruik, lavendel, sering, blauwe regen; wie helpt mij aan (stek of zaad of
exemplaar van) andere planten met geurende bloemen? Jan Willem Arends
Gratis af te halen: vijf paar kaplaarzen in de maten 38, 39, 40, 41 en 44.
Renate Daniels
Gratis hulp van Hans Griffioen bij (liefst milieuvriendelijke) reparatie van
bouwsels

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 twee weken eerder dan de genoemde data. Maximale omvang van artikelen: 25
woorden voor advertenties, ca. 200 voor Even voorstellen/dag zeggen, ca. 300 voor andere artikelen (en in bijzondere
gevallen nog meer). Bij aanpassingen wordt contact gezocht met de schrijver. Foto's en tekst graag gescheiden
aanleveren. Redactie: Jan Willem Arends. Vormgeving: Renate Daniels. Op www.driehoektuin.nl zijn de oude
nummers van de Nieuwsbrief te vinden samen met een index. Het bestuur brengt een Bestuursbulletin uit als een
bestuursvergadering daartoe aanleiding geeft.
(fotoverantwoording: egel via Pixabay, overige foto’s zijn geplaatst met toestemming van de makers)
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