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Bomen, algemeen 
winter 20-21, lindes 

zomer 2020, bomenbeheerplan 
2013 voorjaar, bomeninventarisatie 
Compost  

zomer 2021, rommel in composthoop 
lente/zomer 2021, lezing over composteren 
2014 maart, composteren 

2013 november, mulchen 
Fruitbomen 
winter 2021/2022, a. soorten en historie. b. aantasting 

herfst 2018, loodglans 
2016 zomer, loodglans 
2016 april, snoeien 

2015 april, a. snoeitechnieken, b. loodglans 
Functies op Driehoek 
winter 2021/2022, bestuurslid Arja 

nazomer 2021, penningmeester Herman 
Gereedschap 
winter 2021/2022, onderhoud 
Heggen  

zomer 2020 
2016 zomer 
2013 zomer 

Insecten  
winter 2021/2021 imkeren 
herfst 2021, a. nachtvlindernacht, b. neushoorkever 

nazomer 2021, a. nachtvlindernacht, b. pyamawants 
zomer 2021, bijenzwerm 
lente/zomer 2021, a. dagpauwoog, b. vlindertuin 

zomer 2020, waarneming.nl 
zomer 2018, wilde bijen 
zomer 2018, nachtvlindernacht 

2017 oktober, a. nachtvlindernacht, b. waarneming.nl 
2017 mei, schaatsenrijders 
2016 zomer, eikenprocessierups 

2014 najaar, zebravlinder 
2013 zomer, bijen 
Maaien  
zomer 2018, anders maaien 

2016 zomer, maaien met zeis 
Materialen  
winter 2020/2021, a. plastic, b. potjes 

nazomer 2021, Accoya milieuvriendelijk? 
zomer 2021, a. solarlampen hinderen egels, b. proef: informatiebord afgewerkt met milieuvr. materialen, c. tuinhuisje 
opknappen, d. problemen met bouwpakket tuinhuisje  

lente/zomer 2021, a. geïmpregneerd hout, b. turf in compost? c. Douglas/lariks 
lente 2021, a. tuinhuisje repareren, b. adviesmaterialen 
winter 20-21, tuinmeubilair opslaan 

zomer 2020, a. milieuvr. materialen, b. waterdichter maken met lijnolie 
herfst 2019, a. adviesmaterialen, b. wat vinden tuinders van milieuvr. materialen? 
2017 oktober, milieuvr. materialen 

2017 mei, milieuvri. materialen 
Paddenstoelen  
winter 2020/2021, excursie 

herfst 2019, overzicht van op de Driehoek voorkomende paddenstoelen 
herfst 2018 
Paden 
nazomer 2021, gladde paden 

Planten, water geven  
zomer 2020, droogte 
zomer 2020, tips bij droogte 

herfst 2019, automatisch water geven 
Planten, wilde en tamme 
herfst 2021, zaden en vruchten 



nazomer 2021, tomaten en phytophthora 

zomer 2021, a. oriëntaals komkommerkruid, b. grote keverorchis 
lente/zomer 2021, planten voor vogels 
2017 oktober, a. overzicht van eetbare wilde bloemen, b. overzicht van wilde planten langs de slootkanten 

2017 mei, eetbare (water-)planten en bloemen 
2016 zomer, a. groenlof, b. Japanse duizendknoop verwijderen 
2015 juli, bramen 

2015 april, spinazie 
2014 najaar, tomatillo's 
2014 juli, a. in het najaar zaaien, b. tomaten, c. aardappels, d. diverse bijzondere planten waaronder bosbingelkruid 

2014 maart, wintergroentes 
2013 november, Japanse duizendknoop 
2013 zomer, a. lastige onkruiden als Japanse duizendknoop herkennen en verwijderen, b. kolen 

Recepten  
zomer 2021, oriëntaals komkommerkruid 
zomer 2018, koken en bakken zonder eieren 

2017 oktober, lavendelkoekjes 
2017 mei, salades 
2016 zomer, groenlof 

2015 juli, tarte de linz 
2014 najaar, thee van kruiden 
2014 maart, zuurkool 
Reptielen, ringslang  

lente 2021 
2017 oktober 
2015 juli 

Sloten  
herfst 2021, a. binnen Natuurlijk Tuinieren, b. leven in, c. baggeren 
nazomer 2021, binnen Natuurlijk Tuinieren 

herfst 2019, snoeien met een kano 
2017 mei, schaatsenrijders en zeep 
2013 november, baggeren 

Stapelmuur  
nazomer 2021, binnen Natuurlijk Tuinieren 
2017 mei 

Stinzenplanten  
nazomer 2021, binnen Natuurlijk Tuinieren 
2014 maart 

Tuinieren, algemeen en Natuurlijk Tuinieren  
herfst 2021, Zelftest Natuurlijk Tuinieren 
nazomer 2021, geschiedenis Natuurlijk Tuinieren 
zomer 2021, bloementuin in stervorm 

lente/zomer 2021, schoolkinderen tuinieren 
lente 2021, a. hoe begin je een moestuin? b. voorzaaien 
2016 november, Natuurlijk Tuinieren 

2016 zomer, Natuurlijk Tuinieren 
2015 december, ondergrondse dierentuin 
2013 november, het belang van goed bewerkte grond 

2013 zomer, zaden 
Vogels  
lente/zomer 2021, schoolkinderen kijken naar vogels 

lente 2021, houtduif 
zomer 2020, a. goudvink, b. waarneming.nl 
2017 mei, a. ijsvogelwand, b. vogeltelling 

2016 april, overzicht vogels op de Driehoek 
2014 maart, nestkast 
2013 voorjaar, nestkast 

Zoogdieren  
2016 zomer, (woel-)ratten en muizen 
 


