Flitsnieuws
Tuinenpark Ons Buiten
Pal Maleterstraat 64
3573PH Utrecht

TUINBEOORDELINGEN

4 mei - Schapen scheren
11.00 uur

Elk jaar vanaf half mei krijgen alle tuinen weer een beoordeling. Een 1
(onderhoud is uitstekend), een 2 (er zijn wat aandachtspunten) en 3 (het
onderhoud laat te wensen over). Wil je een 1 of 2 voor tuin, pad en
slootkant? Dan heb je nog alle tijd om de tuin op orde te krijgen. Het gaat
om het onderhoudsniveau van de tuin. De meeste tuineigenaren hoeven
zich dus geen enkele zorgen te maken. Heb je toch een 3, dan krijg je in
oktober een herkansing. Heeft een tuin drie op rij een drie, dan gaat het
bestuur met de eigenaar in gesprek om het lidmaatschap van de vereniging
te bespreken.

4 en 5 mei - Expositie schilderclub

Help! De paden vergroenen!

mei 2019

AGENDA

11 mei - Bijeenkomst voor
kweekvelders
14.00 uur
16 juni - GroenMoetJeDoen dag

Het is begrijpelijk dat de focus van de meeste tuinders op de eigen tuin
ligt. Maar ook het onderhoud van het stukje pad voor jouw tuin en de
slootkant grenzend aan de tuin vallen onder het onderhoud van de tuin.
Onkruid tussen de rozen en ook op het pad moet je zelf verwijderen. Het
helpt ook om gladheid te voorkomen. Voor de slootkant is het belangrijk te
weten dat er geen overhangende planten en struiken mogen zijn.

VERENIGING
voor alle officiële communicatie
met het bestuur. e-mail:

secretariaat@onsbuitenutrecht.nl
COLOFON
redactie@onsbuitenutrecht.nl
Jaap Tichler & Vivian Vijn

Egel: Kijkt nog één keer achterom.

EGELS UITGEZET
Op 28 april zijn vier egels uitgezet ter hoogte van tuin 83. Het zijn flinke
jongens (2) en meisjes (2) die deze winter goed bijgevoerd zijn. De egels
komen uit een opvang op de Hollandsche Rading. Zie je ze elders in het
park lopen of treft je jongen aan meldt dit dan via
secretariaat@onsbuitenutrecht.nl.
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ALGEMEEN WERK
SCHEMA
Blok 2

zaterdag
zaterdag
maandag
zaterdag
Blok 3

maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
Blok 4

maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

datum tijd

11 mei
25 mei
3 jun.
15 jun.

10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
18.30 - 21.30
14.00 - 17.00

1 jul.
13 jul.
27 jul
10 aug.
24 aug.

18.30 - 21.30
10.00 - 13.00
8.30 - 11.30
10.00 - 13.00
14.00 - 17.00

9 sep.
21 sep.
5 okt.
19 okt.
9 nov.

18.00 - 21.00
8.30 - 11.30
10.00 - 13.00
14.00 - 17.00
10.00 - 13.00

DOE HET DUURZAAM!
Bouwcommissie vraagt aandacht voor
duurzaam onderhoud huisjes

De temperatuur gaat omhoog, de planten en struiken
(en het onkruid) groeien: het tuinseizoen is nu toch
echt wel begonnen. Voor sommige leden wellicht een
moment om ook eens te kijken naar het onderhoud van
het huisje. Want eerlijk is eerlijk, sommige huisjes
kunnen wel een likje verf gebruiken.
Als het hout niet (meer) goed beschermd is, dan komt
er vocht onder de verflaag en dan heb je de poppen aan
het dansen, want dat tast het houtwerk aan. Wil je het
onderhoud milieuvriendelijk doen, waar moet je dan
eigenlijk op letten? In een ecologisch tuinenpark,
willen we natuurlijk dat zo min mogelijk schadelijke
stoffen in het milieu belanden. De mannen van de
Bouwcommissie, Jaap te Groen en Nico Bosma, doen
het een en ander uit de doeken.

bouwcommissie: Nico Bosma en Jaap te Groen
Tip 2: Maak houtwerk schoon

Allereerst is het goed voor houtwerk om het twee keer
per jaar schoon te maken en neem dan gelijk de goten
mee. “Regelmatig een sopje tegen algen en schimmels
doet een hoop goed voor het houtwerk”, zegt Nico.
“Dat kan gewoon met groene zeep of
schoonmaakmiddelen met een eco-keurmerk. Dit is
niet schadelijk voor het milieu. Algen en schimmels
tasten het hout aan, dus dit is een simpele manier om
dat tegen te gaan”, legt Nico uit.
Tip 3: Op tijd schilderen met de juiste verf

“Vocht is bij tuinhuizen de grootste boosdoener”,
waarschuwt Jaap. “Er wordt natuurlijk niet gestookt,
zoals bij woonhuizen die verwarmd zijn. Ventileren is
belangrijk en het schilderwerk regelmatig bijwerken”.
Een paar tips voordat je aan de slag gaat:
- Als je gaat schilderen doe het dan in de langdurig
droge periode. De ondergrond moet goed voorbereid
worden, dan hecht de verf beter. Dat is duurzamer
Tip 1: Kies altijd voor kwaliteit
dan even snel een kwast erover, want dan moet het
Uiteindelijk draait het natuurlijk om: hoe minder
sneller weer en dat belast het milieu meer. Dus
onderhoud, hoe beter het is voor het milieu. Kies voor
schoonmaken, goed schuren en goed stofvrij maken
kwaliteit! Dat gaat langer mee. Goedkoop is duurkoop,
en dan moet het hout goed drogen voordat je gaat
ook voor het milieu.
schilderen.
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- Kies vervolgens geschikte producten voor een
tuinhuis: vochtregulerende, schimmelwerende verf
of ademende systemen, zoals dekkende beits voor
buiten.
- Let op keurmerken: Europees Ecolabel en Nature
Plus bijvoorbeeld. Kijk voor meer informatie op:
https://keurmerken.milieucentraal.nl/
Tip 4: gebruik bij reparaties ‘goed’ en
duurzaam hout

zoals eiken, kastanje of robinia. Deze zijn ook goed
bestand tegen vocht. Neem als dat kan hout met het
FSC- of PEFC-keurmerk: dat garandeert verantwoord
bosbeheer en houtwinning.
Tip 5: zoek naar een dakbedekking met DUBO
keurmerk

Eens in de zoveel tijd moet ook de dakbedekking
vervangen worden. Zorg voor goede afvoer van het
afval naar de milieustraat of het afvalscheidingsstation.
Er zijn inmiddels steeds duurzamere en
milieuvriendelijke reparatiemiddelen op de markt,
zoals Icopal Universal met het DUBO-keurmerk.
Meer handige tips voor milieuvriendelijk klussen staan
op: www.milieucentraal.nl en kijk bij ‘In en om het
huis/klussen’.

Voor het vervangen houtwerk, kozijnen en glaslatten
benadrukt Jaap om te kiezen voor de juiste kwaliteit
(hardhout) en kijk daarbij goed naar het keurmerk van
het hout (FSC of KOMO). Hout dat op een
milieuvriendelijke manier bewerkt is, is minder
milieubelastend”.
Voor buitenkozijnen, tuinmeubels of schuttingen kun je
beter houtsoorten gebruiken die bestand zijn tegen Volgende keer:
vocht: die gaan langer mee. Het meest vochtbestendig duurzame nieuwbouw, waar let je dan op?
is tropisch hardhout of nog beter, Europese soorten
Oproep:

de Bouwcommissie zoekt nieuwe leden! Heb je affiniteit met bouwen en onderhoud, laat het Jaap of Nico weten!
KUIKENTJES
In de broedmachine liggen weer
een aantal eieren te broeden.
Mogelijk hebben we dus
binnenkort weer kuikentjes! Hou
het in de gaten.

SCHAPEN SCHEREN
Op zaterdag 4 mei worden de schapen weer geschoren. Wil je dat een keer
meemaken? Zorg dan dat je er om 11.00 uur bent. Op de foto zie je de
schapen in actie om het caviagebied leeg te grazen. Overduidelijk genieten
ze erg van dit klusje.

