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Tuinenpark Ons Buiten
Pal Maleterstraat 64
3573PH Utrecht

AGENDA

In verband met het coronavirus zijn
sommige activiteiten uitgesteld. Op
de volgende pagina staat de agende
van het algemeen werk, dat in iets
aangepaste vorm door gaat.

VERENIGING
E-mail adres bestuur:
secretariaat@onsbuitenutrecht.nl

COLOFON
redactie@onsbuitenutrecht.nl
Jaap Tichler & Viola Hubrecht

GOEDEMORGEN NEDERLAND: het is een virus!

Een televisieploeg op Ons Buiten; het is niet de eerste keer. Op 21
september is Ans Hobbelink in haar tuin als vertegenwoordiger van de
AVVN geïnterviewd door een journalist van het programma. Thema van
het onderwerp is: "Wachtlijsten op de tuinenparken". Het fragment met
Ans is – bij benadering - te zien vanaf 8.40 min.
https://www.npostart.nl/goedemorgen-nederland/23-09-
2020/POW_04776477

CAVIA
Door Henny Stekelenburg
Zaterdag, toen ik in de loods bezig was, hoorde ik een enorm luid gepiep.
Bij de wastafel in het deel van de loods bestend voor de dierenweide was
Rinus bezig cavia’s te wassen. Hij vertelde dat zij last hebben van schurft
en daarom gewassen moeten worden. Het leverde een frisse cavia en een
mooi plaatje op.

TOEGANGSHEKKEN AFSLUITEN

Door Henny Stekelenburg | voorzitter
De dagen worden weer korter en het is weer vrij vroeg donker. De
statistieken wijzen uit dat er vanaf dit moment meer insluipingen en
inbraken plaats vinden. Vandaar de oproep om vanaf een uur of zes bij het
verlaten van het park de hekken weer te sluiten.

vlnr. frisse cavia, Rinus

https://www.npostart.nl/goedemorgen-nederland/23-09-2020/POW_04776477
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Blok 4

zaterdag
zaterdag

inhalen: za.

datum

17 okt.
7 nov.

21 nov.

tijd

14.00 - 17.00
10.00 - 1 3.00

10.00 - 1 3.00

ALGEMEEN WERK

SLAAPZAKKENACTIE
Misschien heb je het ook gezien op het NPO journaal van dinsdag 15
september. Nederland zamelde massaal slaapzakken in voor het
vluchtelingenkamp op Lesbos. Het initiatief hiervoor kwam van de
organisatie because we carry.
(https://www.becausewecarry.org/)
De schoonzus van Josine Pieters die in de Pal Maleterstraat woont
zamelde slaapzakken in. Het ging echter zo snel dat er te weinig
opslagruimte bleek te zijn. We hebben toen onze loods korte tijd ter
beschikking gesteld voor deze actie. Zie hieronder het bedankberichtje.

Lieve, lieve, lieve allemaal,
Het zit erop! In Utrecht heb ik in drie dagen tijd meer dan 1100
slaapzakken ontvangen (! ! ). Zoals een aantal van jullie hebben gezien
lagen de bergingen bomvol. Daarnaast hebben we super lief gebruik
mogen maken van een loods hier dicht in de buurt. Mijn telefoon ging de
dag door met belletjes en appjes. Het was een chaotisch rommeltje, maar
wat was dit leuk om te doen. Zoveel liefde, zoveel mooie verhalen en
zulke mooie mensen. Aangezien het teveel berichten zijn om iedereen
persoonlijk te bedanken stuur ik dit algemene berichtje. Of je nu één
slaapzak hebt langsgebracht, of meer dan 300, je hebt geholpen,
gedoneerd of een praatje kwam maken, of wat dan ook: dank, dank,
dank! ! ! Vanochtend hebben we met een superteam alle slaapzakken naar
het centrale verzamelpunt gebracht. Wat was dat gaaf! Zo mooi om te zien
hoeveel mensen de afgelopen dagen door heel Nederland zich op een
manier hebben ingezet. Mijn hart gaat ervan stralen en ik daardoor ook.
Heel veel liefs, Anne, Erica, Eline, Sabine, Alana, Marloes en Jet

LANGE SLUNGELS
Door Ans Hobbelink
Deze lange slungels trof ik aan in
mijn moestuintje op het kweekveld
na twee weken wandelvakantie. Ze
kunnen heel rap groeien de Italian
Snakes. Maar twee stuks van zo'n
anderhalve meter is op zijn minst
verrassend te noemen. Het is een
kalebassensoort en goed eetbaar.
Jong te bereiden als courgettes, wat
groter als pompoen. Intussen
geconsumeerd door circa 4
gezinnen en de beestenboel op de
dierenweide.

https://www.becausewecarry.org/
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Openingstijden van de winkel in de winter

De openingsdagen en tijden van de winkel zijn als volgt:
Zaterdag 7 november 11 .00 - 1 3:00 uur
Zaterdag 5 december 11 .00 - 1 3:00 uur
Zaterdag 9 januari 11 .00 - 1 3:00 uur
Zaterdag 6 februari 11 .00 - 1 3:00 uur

Nieuw in de winkel verkrijgbaar:
Best ofBirds zak vogelzaad €1 ,00
Best ofBirds vogelvoerhouder €10,00
Best ofBirds pot vogelvoer €1 ,50
BSI Buxusmotten val €15,00
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NIEUWS UIT DE SLOOT

Door Leo Lenz
Ons tuinenpark heeft niet alleen fraaie tuinen en een
dierenweide, er zijn ook prachtige, eeuwenoude sloten.
Die sloten liggen, net als vorig jaar rond deze tijd,
behoorlijk vol met kroos. Dat is jammer, want al dat
kroos belemmert het licht op de bodem van de sloot.
Vorig jaar was dat rond deze tijd precies zo. Maar juist
toen we op 1 oktober met een aannemer gingen kijken
of we het konden laten verwijderen, was alles ineens
verdwenen. Laten we hopen dat de natuur, met meer
wind, regen en koude ook dit najaar ons snel verlost
van het kroos.

Met waadpak in de sloot
Een goede doorstroming van het water is heel
belangrijk, ook om kroos tegen te gaan. Het water
komt ons park binnen halverwege het dijkje met de
knotwilgen via een inlaat naar het water aan de andere
kant (het Amevkanaal). Via de pomp bij de
salamandertuin verlaat het water ons park weer. Maar
dat lukt alleen met een goede doorstroming en daarom
moet regelmatig riet uit de sloot verwijderd worden.
De firma Agterberg heeft onlangs een flinke
hoeveelheid riet weggehaald in de uiterste hoek bij het
dijkje met de knotwilgen. Dat zou te veel werk zijn
geweest voor vrijwilligers. Maar zie je zelf een beetje
riet in de sloot bij je tuin? Trek het waadpak aan en het
riet er uit voordat het te veel is geworden en de sloot
helemaal verstopt raakt. Het waadpak hangt in de
loods.

Onderhoud oevers en open zichtlijnen
Wat ook niet vanzelf verdwijnt is al het groen dat de
afgelopen maanden flink langs en over de oevers is
gegroeid. Sommige varens en vaste planten mogen
best een beetje over de sloot hangen; daarmee kunnen
beestjes uit het water omhoog klauteren. Maar
overhangende struiken en zaailingen van bomen zijn
echt ongewenst, net als struiken die te dicht bij de
beschoeiing wortelen. Dat geldt ook voor de hangende
zegge: dat worden enorme planten die zelfs de
beschoeiing wegdrukken, zich erg uitzaaien en
daarmee de plek van inheemse oeverplanten
overnemen. De richtlijn in ons park is: de beschoeiing
hoeft niet echt zichtbaar te zijn, maar de zichtlijn over
de sloten moet open blijven. Heb je hulp nodig? Laat
het de groencommissie weten.

VRIJE DOORGANG VOOR EGELS
Door Henny Stekelenburg | voorzitter
Ons park is rijk aan egels. Een aantal jaren geleden
ontvingen we een paartje van de egelopvang. Omdat
zij zorgden voor nageslacht schuifelen er inmiddels
flink wat egels rond op ons park. Egels zijn erg nuttig
in ons park. In het voorjaar eten egels voornamelijk
regenwormen, rupsen en kevers. In de zomer en in het
najaar voornamelijk wormen, slakken en mest- en
aaskevers.
Al enkele jaren geleden hebben we in de vereniging
afgesproken deze dieren een zo optimaal mogelijk
vrije doorgang te verlenen door obstakels zoals
afscheidingen te verwijderen. Veel tuinafscheidingen
zijn al verwijderd, een aantal nog niet. Vandaar dat het
bestuur nu zestien leden heeft aangeschreven met het
verzoek afscheidingen van gaas waar egels niet
doorheen kunnen (vrijwillig) te verwijderen. Heb je
geen verzoek ontvangen, maar heb je wel een
tuinafscheiding? Help dan mee het leefgebied van de
egels groter te maken.

Beschoeiing in orde?
Tijdens het onderhoud is het goed om ook de
beschoeiing zelf nog eens goed te bekijken. Ziet het
hout er nog goed uit? Is onderhoud nodig? De AVVN
heeft ons onlangs gevraagd na te gaan of hier
investeringen nodig zijn. Zie je rottend hout of een
ingestorte beschoeiing, meld het de groencommissie.

De Amerikaanse rivierkreeft
En dan is er tegenwoordig een slootbewoner actief die
flink in het nieuws is: de Amerikaanse rivierkreeft. Een
exoot die veel schade aanricht. Ook in Utrecht is het
dier al gesignaleerd. Mocht hij ons tuinenpark al
gevonden hebben, dan is er actie nodig. Heb je er al
eens eentje bij je tuin waargenomen? We horen het
graag. En een tip: zet ze niet terug, je kunt er beter
soep van koken. Ze zijn nog lekker ook!

Zie:
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/4828341 /rivie
rkreeftenplaag-consumptie-amerikaanse-exoot-den-
haag-zelf-vangen

https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/4828341/rivierkreeftenplaag-consumptie-amerikaanse-exoot-den-haag-zelf-vangen
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ZONNEPANELEN

was het een goede investering?

Door Henny Stekelenburg | voorzitter
In 2015 investeerden we € 11 .600,00 voor de installatie van 23 zonnepanelen en een bijbehorende omvormer. De
panelen werden in juni van 2015 op het dak van ons clubgebouw geïnstalleerd. Wat heeft het ons tot op heden
gebracht? De totale energiekosten (verbruik gas & elektra, netwerkkosten en belasting) bedroegen in de jaren
voor de installatie gemiddeld € 2.300,00. Nu zijn de totale energiekosten zo’n € 1 .000,00 lager. Een gemiddelde
installatie gaat zo’n 20 jaar mee.
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EEN SEDUMDAK AANLEGGEN?

Door Nico Bosma |bouwcommissie
Vorig jaar is Utrecht weer een stukje groener geworden. De abri’s – de hokjes bij de bushaltes – kregen groene
daken. Dit roept natuurlijk de vraag op of een groen dak ook past op een tuinhuisje. Nico zegt ‘ ja’ en schets de
voordelen: extra vierkante meters gevarieerd groen, daardoor meer bijen en andere insecten, isolerend tegen
warmte in de zomer en waarschijnlijk kou in de winter. Toch laten veel mensen zich weerhouden door twijfels
over het gewicht. De belangrijkste vraag is dan houdt mijn dak dat wel, groeien de wortels niet door het dak en
wat kost het allemaal?

Over het gewicht: er bestaat een lichtgewicht-variant, waarbij het gewicht beperkt blijft tot zo’n 40 – 45 kg per
m2 bij volledige verzadiging. Over het algemeen geldt dat wanneer je kunt lopen of staan op je dak, het ook een
sedumdak houdt. Bij een degelijke dakconstructie hoeft een sedumdak geen probleem op te leveren, zelfs als er
een laag sneeuw bij komt.
Over de aantasting van het dak: bij twijfel is het goed om een wortelwerende groendakfolie of vijverfolie of
drainagedoek (tevens wortelwerend) over de bestaande dakbedekking te leggen.
Over de kosten: ervan uitgaande dat de randen vrij blijven, heb je 14-1 5 m2 nodig bij een dak van 16 m2. De
totale kosten bedragen dan ongeveer € 600. Die kosten bestaan uit de aanschaf van een sedummixmat (ca €25 per
m2), een substraatrol (dit is een soort deken waar de plantjes in kunnen wortelen à €11 per m2) en een
wortelwerende folie (ca € 3,25 per m2).

Tips van Nico
Er zijn verschillende sedummixmatten. Ze bevatgen allemaal sedumsoorten, zoals het bekende muurpeper. Het
aantal en het aantal soorten verschilt per mat. Er bestaat ook een combinatie van sedummixmat, substraatrol en
drainagedoek.

Sinds dit voorjaar heeft Nico een groen dak op zijn tuinhuisje. ‘Alles wat er aan voordelen verteld wordt over
sedumdaken klopt: het is mooi, trekt insecten en het werkt isolerend, maar, toegegeven, de kosten zijn niet
gering’ .
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DAHLIA'S WEER HELEMAAL HIP

Door Mascha Jonasse met foto’s van Henny Stekelenburg
De ouderwetse dahlia geniet van een geweldige comeback. Ook op ons park duiken deze kleurrijke bloemen in
steeds meer tuinen op. Er zijn zoveel soorten dat er altijd wel een dahlia is die je mooi vindt. Hier een inkijkje in
de vormen-, kleuren- en namenwereld van deze opvallende bloem.
Vanuit Mexico kwam de dahlia via Frankrijk en Engeland naar de Nederlandse contreien. In 1830 was er sprake
van een heuse dahliarage. Net zoals bij de tulpen 200 jaar eerder het geval was geweest, werden er ook voor
dahliaplanten enorme bedragen neergeteld. Kwekers probeerden nieuwe soorten te ontwikkelen en op vele
dahliatentoonstellingen werden deze producten trots geshowd.
Cactus- , halskraag- , donderbladige-, pompon-, pioenbloemige-, decoratieve- en diner plate soorten zagen het
licht. En nog steeds gaat het kweken van nieuwe dahlia’s onverminderd voort bij kwekers en dahliaverenigingen.
De mooiste namen worden gebruikt om de nieuwe bloem onder de aandacht te brengen.

Drie soorten uit eigen kweekveld:

De dahlia houdt van goede grond en veel zon, zoals een plek in de tuin verrijkt met veel compost. In het voorjaar
worden de eerste spruiten door slakken ontdekt, maar als de planten de kans krijgen wat hoger te worden, houdt
de slakkenvraat meestal op. In het najaar kun je het beste de knollen uitgraven en op een droge koele plek
bewaren. Na de ijsheiligen (of iets eerder) kun je ze weer in de grond stoppen. En tijdens de bloei geldt, hoe meer
je knipt hoe meer bloemen de plant krijgt. Een topper onder de snijbloemen dus!

cactusdahlia Nuit d’ été

baldahlia Cornel

decoratieve dahlia Seduction
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Alstublieft: de donatie!
Eind augustus heeft een
medewerker van Albert
Heijn in de Gaard de
donatie die klanten hebben
gedaan door het schenken
van hun statiegeldbonnetjes
overgedragen. De cheque
met een waarde van maar
liefst €1200,75 is in
ontvangst genomen door
een zichtbaar stralende
Henny en Paul. De
feestelijkheid vond plaats
op de dierenweide en dat is
ook waar het geld aan
besteed gaat worden. Het
bestuur van Ons Buiten wil
iedereen die zijn of haar
bonnetje heeft geschonken
nogmaals enorm bedanken.
En een hartelijk dank aan
Albert Heijn dat wij deze
mogelijkheid hebben
gekregen!

SAMEN WERKEN OM OVERLAST VAN ONGEDIERTE TE VOORKOMEN!
Door Paul Klein Kiskamp |dierenweide
Tijdens de ledenvergadering heb ik verteld welke acties we ondernemen om overlast door ratten en muizen te
voorkomen. De veelvuldig aangeboden brood- en voedselresten worden afgevoerd en gaan niet op de
composthoop. De dieren krijgen steeds een afgepaste hoeveelheid voer waardoor er geen voer achterblijft in de
dierenverblijven. Ook worden de klepbakken gebruikt waardoor ongedierte niet bij het voer kan.
Omdat ik de hekken ’s avonds sluit of controleer en ’s ochtends weer open, loop ik vaak op Ons Buiten met mijn
hond Skip. Door haar gedrag ontdek ik regelmatig waar egels, eekhoorns maar ook ratten zitten of hebben
gelopen. Ze heeft zo’n sterk reukvermogen waardoor zij al lang voordat ik iets hoor- of zie, direct door heeft waar
deze zich bevinden. Eind augustus vond ze regelmatig botjes zoals spareribs en botten van karbonades gewoon op
het pad of tussen de rozen. Ik vermoed dat de kraaien ze ergens op een tuin hebben gescoord of uit vuilniszakken
die op een tuin zijn achtergelaten hebben gepikt. Ze vindt ze overal op het complex (tot 10 keer toe in de
afgelopen weken).
Vanwege de ratten die wij op de dierenweide hebben aangetroffen heb ik contact opgenomen met de gemeente.
Zij hebben het dringend advies gegeven te voorkomen dat er voedselresten achter blijven op het park. Meer
kunnen ze niet doen.
Daarom: het voorkomen van ongedierte moeten we samen doen. Bij deze het vriendelijke en dringende verzoek
om na een gezellige en wellicht geslaagde barbecue alle etensresten mee te nemen en het restafval in de
containers aan de Romerostraat te gooien. De containers staan weer open voor iedereen. De pasjes behoren tot het
verleden.




