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ALGEMENE LEDENVERGARDERING 26 JUNI
Van het bestuur
Op 26 juni is er weer een ALV in het Buitenhuis. Vanwege de
coronamaatregelen organiseert het bestuur verschillende rondes waarbij
maximaal 10 personen aanwezig kunnen zijn. Het tijdstip voor de eerste
tien aanmeldingen is 16.00 uur en voor de tweede tien aanmeldingen 14.30
uur. Wil je hierbij aanwezig zijn meld je dan vooraf aan. Dat doe je door
een mailtje te sturen naar secretariaat@onsbuitenutrecht.nl met het
onderwerp ‘ik doe mee met de ALV’.

TUINBEOORDELINGEN IN JUNI
Door de groencommissie
In de maand juni vinden weer de jaarlijkse tuinbeoordelingen plaats. Ook
de rozenhaag tussen pad en tuin en de slootkanten krijgen een beoordeling.
Beoordelingen hebben drie categorieën: 1 , 2 en 3. Je krijgt het cijfer 1 als
de tuin goed tot uitstekend onderhouden is. Een cijfer 2 wordt uitgereikt
aan de tuinen die redelijk tot goed onderhouden zijn, maar waar wel wat
aandachtspunten zijn.
Als een tuin tekenen van achteruitgang laat zien geeft de groencommissie
een 3. Dat staat voor niet goed, verwaarloosd. Deze laatste categorie tuinen
beoordelen we weer in oktober waardoor van de 3 weer een 2 of zelfs een 1
gemaakt kan worden.
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ALGEMEEN WERK

TUINLIEFHEBBER

Blok 1

datum

maandag

14 juni 18.30  21.30

Door Henny Stekelenbrug
Tuinenpark Ons Buiten: CO2neutraal bospark. Een mooie titel boven een
artikel in de juniuitgave van de Tuinliefhebber. In dit lezenswaardige
artikel wordt Henny geïnterviewd over de 23 zonnepanelen op het dak van
het clubgebouw. De vogelvriendelijke groene LED lampen langs de paden.
En de investeringen die we gedaan hebben om CO2 neutraler te worden.

tijd

Blok 3
zaterdag
maandag
zaterdag
zaterdag
zondag

26 juni
12 juli
24 juli
7 aug.
22 aug.

8.30  11.30
18.30  21.00
8.30  11.30
10.00  13.00
13.00  16.00

Blok 4
maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

6 sep
18 sep.
2 okt.
16 okt.
6 nov.

18.00  21.00
9.00  12.00
10.00  13.00
14.00  17.00
10.00  13.00

inhalen: za. 13 nov 10.00  13.00

FOTOWEDSTRIJD
Door Henny Stekelenbrug
Je kan weer foto’s insturen voor de jaarlijkse fotowedstrijd. De winnende
foto wordt afgedrukt op canvas en komt een jaar in ons clubgebouw te
hangen. Daarna mag de fotograaf hiervoor een andere bestemming zoeken.
Doe mee! Stuur voor eind juni maximaal 2 digitale fotobestanden van
minimaal 2 mb naar info@onsbuitenutrecht.nl. De foto moet gemaakt zijn
in ons tuinenpark en qua beeld en kleur passend zijn in het interieur van ‘t
Buitenhuis. De jury bestaat ook dit keer uit leden en vrijwilligers die de
beelden waarderen zonder te weten wie de inzender is.

VOOR DE VOGELAARS
De kleinste vogel van ons land

Door Henny Stekelenburg
De allerkleinste vogel van ons land?
Dat zijn er zelfs twee! Want zowel het
goudhaantje als het vuurgoudhaantje
zijn allebei slechts zo’n 9 centimeter
lang. Ze wegen iets meer dan een
suikerklontje, 56 gram gemiddeld, en
laten zich vooral in de winter zien.
Beide goudhaantjes zijn typische
bosvogels. Maar op trek en in de
winter kunnen ze ook in de
tuin opduiken. Voorwaarde is wel dat
er minimaal een (naald)boom staat. En
dat geluk trof Henny. Deze winter zag
en fotografeerde hij een vuur
goudhaantje in de Ridderspoorlaan.
vuurgoudhaan

vervolg volgende bladzijde
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Vogelapps

Heb je een smartphone en ben je in
vogels geïnteresseerd? Dan zijn deze apps misschien
iets voor jou. In de app ‘Tjilp’ vind je een groot aantal
vogels uit WestEuropa en kan je horen hoe ze zingen.
Je kunt de geluiden op verschillende manieren sorteren,
bijvoorbeeld op zangstijl en zangtoon of juist op meest
voorkomend of zeldzaam. Een leuke en leerzame app,
ook vanwege de quizfunctie.
Een andere vogelapp is BirdNET. Deze App is, in
tegenstelling tot Tjilp gratis. Je kunt hiermee
vogelgeluiden analyseren door het geluid op te nemen,
te delen en op de knop ‘analyseren’ te klikken. De
resultaten worden met enige voorzichtigheid
weergegeven in termen als ‘vrijwel zeker’,
‘waarschijnlijk’ en ‘zeer onwaarschijnlijk’. De test van
Henny met de analyse van de zang van de Koolmees,

de Winterkoning, de Roodborst en de Zwartkop was
positief. We kijken uit naar de analyse van het geluid
van een Goudhaantje, Ransuil, Groenling, Keep en
Groenling.

Tips van Tjilp

Vogelgezang is een heel plezierig geluid voor het
menselijk oor. Voor vogels is het hun manier van
communiceren. Het herhaaldelijk afspelen van
vogelgezang kan een vogel van belangrijke taken, zoals
zijn jongen voeden, afleiden.
• Speel vogelgezang nooit af gedurende het
broedseizoen;
• Speel vogelgezang nooit af om de aandacht van een
zeldzame vogel te trekken;
• Speel vogelgezang nooit af in een natuurreservaat.

koolmees
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VOORDORP WORDT ZUSTERPARK VAN NATIONAAL PARK
UTRECHTSE HEUVELRUG
Directeur Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Gijs de Kruif en wijkwethouder Linda Voortman openen het
nieuwe Zusterpark Voordorp
Utrecht – Op 21 juni openen Gijs de Kruif, directeur van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, en wijkwethouder
Linda Voortman het nieuwe Zusterpark Voordorp. Bewoners van Voordorp willen van Voordorp één groot park
maken door versteende delen om te zetten naar groen en klein postzegelgroen met elkaar te verbinden van straat tot
straat, van wijk naar wijk en naar buiten tot aan de Utrechtse Heuvelrug toe. Daarom toveren we Voordorp om tot
Zusterpark van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
In 2019 ontstond een inspirerend partnership tussen Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en vele groene
initiatiefgroepen in de stedelijke gebieden rondom het Nationaal Park. Onder de naam Zusterparken gingen de
initiatiefnemers aan de slag met meer groen in hun eigen omgeving en groene verbindingen vanuit hun Zusterpark
naar Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Bestaande Zusterparken zijn te vinden in Rotsoord en bij het Hof van
Cartesius.

Zusterpark Voordorp

Ook de bewoners van Voordorp zijn zo’n initiatief begonnen. Voordorp ligt aan de noordoostrand van de stad
Utrecht en grenst aan de volkstuinparken Ons Buiten, De Pioniers en De Driehoek. Zelf heeft Voordorp een klein
groen hart met een parkje en buurtmoestuin De Voortuin. De openbare ruimte biedt veel kansen om te vergroenen
en om de biodiversiteit te vergroten. Hier hebben de bewoners dan ook goed gebruik van gemaakt. Ze hebben
saaie stukken openbaar groen geadopteerd en omgetoverd tot mooie groene zones die bijdragen aan de
biodiversiteit en waar vogels, bijen en vlinders heel blij van worden.

Opening 21 juni

Locatie: in het park Hart van Voordorp (Voortuin)
Tijden: 20.00 – 21.30 uur
Wil je bij deze bijeenkomst in de buitenlucht aanwezig zijn?
Stuur dan een bericht naar Frans van den Berg (kijkeven@tiscali.nl). Vanwege de Corona maatregelen kunnen wij
slechts een beperkt aantal mensen toegang verlenen. Meld je vooraf dus even aan.

NIEUWS VAN DE DIERENWEIDE
Door Leo Lenz

Schapen geschoren

Op zaterdag 15 mei zijn de schapen Roos, Mona en Lisa geschoren. Dat gebeurt elk voorjaar, zodat de schapen de
warmere dagen niet in hun winterjas hoeven door te brengen. Voor het scheren huren we een professionele
schapenscheerder in. Het is elk jaar weer een flinke klus om de schapen te vangen, stevig in de greep te houden en
rustig te laten liggen tot ze klaar zijn. Want leuk vinden ze het beslist niet. Maar nu ze hun jasje uit hebben, kunnen
we goed zien dat ze niet te dik of te mager zijn en de winter dus weer goed zijn doorgekomen.

Stratenmakers aan het werk

De afgelopen weken hebben twee stratenmakers alle tegels rond de stal weggehaald, de ondergrond geëgaliseerd
en daarna dit stuk opnieuw bestraat. Nu ligt alles er weer lekker strak bij. Dat is vooral fijn voor de vrijwilligers,
die hier elke ochtend met de bezem de boel schoon vegen. Op een strakke tegelvloer gaat dat namelijk veel
gemakkelijker!

Flitsnieuws
Nieuwe ruif en nieuwe boom

Dankzij de donaties, die we gelukkig nog regelmatig ontvangen, konden we een nieuwe ruif kopen. Van de oude
ruif was op een aantal plaatsen het hout verrot. Elke ochtend wordt de ruif gebruikt om Mona en Lisa te voeren,
terwijl Roos in de stal haar eten krijgt. Zo voorkomen we dat Roos alles van de andere dieren wegkaapt.
Bij de bult langs de vijver is een mooie nieuwe perenboom geplant. Het is een oud Hollands ras: Gieser Wildeman
– een boom met kleine roestbruine vruchten en stevig wit korrelig vruchtvlees. De stoofperen zijn in november rijp
en smaken zoet en bijzonder sappig.

Nieuw leven

In de kippenstal zijn nieuwe jonge kuikens gehuisvest. Ze komen van een kweker uit Drachten. Helaas zijn er
enkele kuikens niet sterk genoeg gebleken. We hopen een groepje van vier binnenkort onder het net achter de stal
buiten te laten.
En een van de Orpingtoneenden is aan het broeden. We hopen de eieren te redden van de begerige kraaien, want
die roven  zodra ze de kans krijgen  graag een eitje. Wie weet, leidt dit tot nieuw eendenleven op de weide.

Vrijwilliger gezocht

Een van onze vrijwilligers gaat ermee stoppen. We zoeken een opvolger, bij voorkeur voor de zondagochtend. Een
vrijwilliger voert tussen 9:00 en 10:00 alle dieren, zorgt voor schoon water en veegt de bestrating schoon. Meestal
is dat in een uurtje gepiept. Een keer in de maand hebben we op zaterdag in de ochtend een klussendag met
afsluitend koffie. Heb je belangstelling? Stuur een berichtje naar secretariaat@onsbuitenutrecht.nl of loop een keer
langs op zaterdagochtend.

Donaties zijn van harte welkom.
Scan de QRcode en help de
dierenweide
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EEN NIEUW GEMAAL
Door Leo Lenz
Wie regelmatig de salamandertuin bezoekt, of op het fietspad langs het spoor wandelt of fietst, kan het niet zijn
ontgaan: de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de bouw van een nieuw gemaal. Een kunstwerk, zo heet dat
in termen van het Waterschap HDSR. En als je de werkzaamheden een beetje gevolgd hebt, dan kon je wel zien
hoeveel vakmanschap er in dat nieuwe kunstwerk zit.
Dit gemaal betekent een forse verandering voor Ons Buiten. Zo is de pomp nu op afstand bedienbaar en is dus een
enkel telefoontje voldoende om het gemaal harder of zachter te laten werken. Daarnaast is de werking ook
schaalbaar, terwijl de oude pomp alleen maar aan of uit kon. Tenslotte is de afvoer rigoureus veranderd, waardoor
er hopelijk meer kroos meeafgevoerd wordt. Maar mocht dat niet helemaal lukken, dan is er ook een voorziening
bedacht waarmee we de strijd tegen het kroos hopen te intensiveren.
Behalve het gemaal, is ook het hekwerk helemaal vernieuwd. En er is een nieuwe beschoeiing aangebracht, met
een fraaie opening in het houtwerk bij de bijenkorven. Zodoende kan het water dat achter de loods valt, makkelijk
naar de sloot stromen.
Ook aan de noordkant van het fietspad zijn werkzaamheden verricht, in de hoek van de tuin van Fredy en Geert.
Daar zal het hek nog vernieuwd worden. Het doorzicht vanaf het fietspad over de windsingel is nu vrij.
Het bestuur van Ons Buiten is bijzonder tevreden over de samenwerking met het Waterschap en met de aannemer
die het werk heeft uitgevoerd. En – zo leerden we op de laatste dag van de werkzaamheden – het genoegen was
geheel wederzijds.

het nieuwe gemaal

