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PLANT GEEN
KERSTBOMEN!
Door Han van Dobben
Het lijkt aantrekkelijk, sympathiek
en duurzaam: je kerstboom met
kluit na de kerst in de tuin planten.
De Groencommissie raadt sterk af
dit te doen! Een boom die aanslaat
wordt op den duur een saaie
conifeer die veel schaduw geeft.
Omdat de gemeente een steeds
restrictiever kapbeleid voert wordt
het dan onmogelijk om weer van
zo'n boom af te komen. Dus wil je
duurzaam van je kerstboom af: leg
hem bij het snipperhout! Het levert
mooie snippers op waarmee we de
paden kunnen verharden.
Op de foto, een uit de hand gelopen
kerstboom waarvoor dit jaar een
kapvergunning
is
geweigerd.
Kosten bijna € 600, en resultaat
nul.

Flitsnieuws
HET ROODBORSTJE
Door Nico Bosma

Een heel kleine tragedie

Velen van ons kennen het verschijnsel: al harkend, spittend, schoffelend of wat dan ook, volgt een roodborstje
schijnbaar onze bewegingen. Soms op niet meer dan een meter afstand. Een echte mensenvriend. Tot voor kort was
dat bij mij ook het geval. Tot mijn trouwe roodborstje mij verliet.

Wat is er aan de hand?

Stephen Moss geeft in zijn boek “Het roodborstje, een biografie” een uitgebreid verslag van het wel en wee van de
roodborst. Alle ins en outs lijken te passeren: Om te beginnen de kleur: Hij/zij heeft een oranje borst. Dat hij/zij, in
Engeland tenminste, toch redbreast en later Robin werd genoemd komt door het simpele feit dat in het Engels tot
in de 16e eeuw nog geen woord voor oranje/orange beschikbaar was. In Nederland is sinds de komst van Willem
van Oranje de kleur stevig geworteld. Ook wordt verhaald dat het oranje/rood te danken is aan het bloed van Jezus,
dat vrijkwam toen zijn doornenkroon van zijn hoofd werd getrokken.
Moss vertelt nog veel meer bijzonderheden, zoals het nestelgedrag van de roodborst. Zoals wijzelf ook kunnen
ervaren is het nestje van de roodborst vaak moeilijk te vinden. Moss vermeldt ook nog over nesten op bijzondere
plekken, zoals in een dooie kat en in een jaszak. Een andere interessante eigenschap van de roodborst is het
baltsvoederen. Het mannetje voert daarbij voedsel, bijvoorbeeld een vette worm, aan het vrouwtje, bij wijze van
voorspel. De kleur van de borst, bij man en vrouw gelijk, speelt in het baltsgedrag geen enkele rol.
Het roodborstje gaat door voor het meest agressieve zangvogeltje dat we kennen. Hij verdedigt zijn territorium
tegen ander roodborsten met verve, in casu ook met zijn oranje borst. Oranje/rood geldt voor hem/haar als een
signaalkleur. Zelfs als hij zijn beeltenis weerspiegeld ziet in een raam, begint hij agressief te pikken, wat dus geen
verzoek tot gastvrijheid betekent. Jan Goeverneur had het dus mis in zijn kinderrijmpjes waarin naast het
roodborstje dat op het raam tikt ook groene knollen en een mopje figureren.
Dat het roodborstje ook rood aanmerkt als een gevaarlijke kleur, duidend op indringers, wekt enige verbazing. Is
het beestje een beetje kleurenblind? Maar mogelijk ligt daar de verklaring voor het vertrek van “mijn”
roodborstje: Sinds kort hangt er een rood geverfd
vliegtuigje in een boom. Enkele keren is het ding
al naar beneden gestort. Een actie van mijn
roodborstje? Maar heeft hij toch het gevoel
gekregen het onderspit te delven?
Mijn hoop is nu gevestigd op een verdere evolutie
van het beestje, naar een beter visueel
onderscheidend vermogen. Ook neemt de
agressie/ extreem territoriumgedrag volgens Moss
af als het voedselaanbod toeneemt. Tot slot zou ik
nog andere kleuren kunnen overwegen.
Bronnen:
Stephen Moss (2019). Het roodborstje, een
biografie. Amsterdam Ambo/Anthos;
Roodborstje tikt tegen ’t raam ;
www.vogelbescherming.nl;
Roodborstje, het Christusvogeltje;
www.natuurpunt.be.
Roodbostje, gemaakt door Atie, bezoeker van ons tuinenpark, van 25 stukjes stof
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VACATURES
Door Henny Stekelenburg

Coördinator werkgroep activiteiten

Als coördinator werkgroep activiteiten trek je de kar als het gaat om de organisatie van een nieuwjaarsreceptie,
kerstviering of GroenMoetjeDoen dag. Je bedenkt en organiseert, samen met je collega’s uit de werkgroep,
festiviteiten die de vereniging completer maken. Je stelt begrotingen samen en verantwoordt de kosten aan de
penningmeester. Ten slotte begin je al met de voorbereidingen voor de festiviteiten van ons honderdjarig bestaan in
2028.

Lid werkgroep activiteiten

Als lid van de werkgroep activiteiten steek jij je handen uit de mouwen bij een nieuwjaarsreceptie, ALV,
kerstviering of GroenMoetjeDoen dag. Je bedenkt en organiseert, samen met je collega’s uit de werkgroep,
festiviteiten die de vereniging completer maken.
De inschatting is dat de coördinatie van de werkgroep activiteiten een bijdrage vraagt van hoogstens 8 uur per
maand. Dit geldt ook voor de leden van de werkgroep. Heb je interesse voor een van de twee vacatures laat het dan
vooral Henny Stekelenburg weten.
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ZONNEPANELEN

Onze zonnepanelen liggen op het verenigingsgebouw en zijn daardoor vrijwel geheel onzichtbaar. Daardoor wil je
wel eens vergeten dat ze er zijn, en ook dat voor het optimale functioneren ervan ze regelmatig moeten worden
schoongemaakt. Dat is weer gebeurd. Ze zijn schoongemaakt door Mark en Bart, en glimmen weer als een spiegel.

OPEN VUUR EN HOUTKACHELS
Door Henny Stekelenburg
De laatste tijd krijgen we weer vragen, opmerkingen en klachten over brandende houtkachels, vuurkorven en
vuurpotten. In het reglement staat daarover het volgende:
• Open vuur (‘kampvuur’) is niet toegestaan;
• Houtkachels slechts incidenteel gebruiken, zonder overmatige rookoverlast;
• Een schoorsteenpijp moet minimaal 1 meter boven het dak uitsteken;
• Stook niet bij windstil of mistig weer; ook niet buiten;
• Stook enkel droog hout;
• Stook nooit hout dat is geverfd, gebeitst of geïmpregneerd.
We streven naar een duurzaam en milieuvriendelijk tuinenpark. Hout verstoken is slecht voor het milieu en past
eigenlijk niet bij het karakter van het tuinenpark. Maar we willen het verstoken van hout (nog) niet verbieden. We
vragen je dan wel de ‘Utrechtse Stookstandaard’ in acht te raadplegen.
Tot slot: overleg met je buren als je een keer de houtkachel wilt stoken. En bedenk dat mensen met problemen aan
de luchtwegen last kunnen hebben van de rook.
Overige links: https://www.stookwijzer.nu en https://www.rivm.nl/stookalert
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WAARNEMEN
Aan de slag met inventarisatie van natuur in ons tuinenpark!
Door Ans Hobbelink

Heb je ooit gehoord van waarneming.nl? Wij tuinders van Ons Buiten iets minder, maar onze bezoekers des te
meer. Zij hebben vanaf de paden flora en fauna gefotografeerd en opgestuurd naar waarnemning.nl. Dat bleek uit
de plaatjes die Ab en Heleen Wessels in de workshop lieten zien, die onlangs in ons verenigingsgebouw is
gehouden. De namen van de inzenders stonden er keurig bij vermeld. Maar er stond niet één naam van een lid van
onze vereniging bij. Dat zette ons aan het denken. Want ga maar na: de interessantste beestjes, bloempjes,
wurmpjes, en paddo’s die zitten toch vooral, zoals wij dat noemen ‘op de tuin’? En dat we heel bijzondere
elementen hebben, ja dat is bekend en dan?
Ab en Heleen Wessels – zelf volkstuinders – vertelden over het waarnemingensysteem met soortenregister en de
voordelen om de biodiverstiteit in beeld te brengen. Hoe dat zit? Stel je voor! We maken foto’s van onze
waarnemingen, voegen die toe aan waarneming.nl en ontdekken zodoende zeldzame soorten van de befaamde
Rode lijsten. Dan is dat een super indicator voor de hoeveelheid biodiversiteit in deze hoek van Utrecht. Het
belangrijkste signaal is dan: afblijven! Dit is bijzondere natuur! Wegwezen met bouwplannen of zulks. Onze
collega tuinders bij tuinenpark Stadion weten ervan, daar dichtbij de A27. Ze voelen de dreiging van de plannen
met deze snelweg. Dus inventariseerden zij soorten van Rode lijsten. Ook onze buren van Ecologisch tuinenpark
De Driehoek doen al een poosje mee. Een verslag van de workshop vind je in het besloten deel van de website
onder: Ledeninfo > workshops.
Op waarneming.nl is ons tuinenpark ‘openbaar’ gemaakt. Het gebied is blauw gemarkeerd. Dat betekent dat je
gemakkelijk zelf ontdekkingen kunt melden bij Waarneming.nl. Dat doe je door een account aan te maken en
foto’s in te sturen van bijzondere vogels, mooie spinnen, onbekende planten. Ook wat oudere foto’s zijn welkom.
Bij waarneming.nl zitten deskundigen klaar om je een berichtje te sturen over je inzending.
Volgend jaar gaan we samen aan de slag. Het bestuur is enthousiast en wil ons graag oproepen de rijkdom van je
tuin vast te leggen en toe te voegen aan waarneming.nl.
Het is niet moeilijk, leerzaam en leuk.
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DE KAPSCHUUR WORDT VERVANGEN
Zoals iedereen heeft kunnen zien ligt er sinds een paar weken een grote stapel hout bij de loods. Dit is aangeschaft
met subsidie van de gemeente en bestemd voor de herbouw van de hooischuur. Deze was duidelijk aan totale
vervanging toe.
Inmiddels is de oude kapschuur door een aantal van onze leden volledig gesloopt. Ook is door de ‘dinsdagploeg’
op dinsdag 16 november de ruimte achter de hooischuur opgeruimd. We hadden hiervoor  gezien de hoeveelheid
aan puin, stenen en metalen onderdelen  een container gehuurd.
Ook de bouw van de nieuwe kapschuur gaan we zelf uitvoeren; dit was voorwaarde voor het kunnen ontvangen
van de subsidie voor het materiaal. Maar natuurlijk is het, onder de deskundige leiding van Henny, gewoon
ontzettend leuk om zoiets gezamenlijk aan te pakken. Ieder die hier zin in heeft, tijd voor heeft, en zich daarvoor
handig genoeg acht, roepen we op om zich als ‘handige Harry’ bij Henny te melden.
Onze bedoeling is dat binnen enkele weken de nieuwe schuur staat te pronken!

De oude hooischuur, deels ontmanteld

VOORDORPS VERBEELDING 2022
Door Henny Stekelenburg
Vanwege de coronaepidemie is de 9e editie van de Kunstroute verschoven naar zondag 3 april 2022. Tuinenpark
Ons Buiten neemt voor de derde keer deel aan dit Voordorpse evenement. Leden van de Schilder en Creaclub
exposeren in ‘t Buitenhuis op die dag weer hun mooiste werk.
Het is een goed gebruik om leden van de vereniging die kunstzinnig bezig zijn de mogelijkheid te bieden om ook
iets van hun werk te tonen. In totaal beschikken we voor hen nog over zes expositieplaatsen. Wil je graag gebruik
maken van een van deze plaatsen en heb je werk niet ouder dan vier jaar meld je dan aan.
stuur een email aan: secretariaat@onsbuitenutrecht.nl .
Voor de eerste zes aanmeldingen reserveren we een plaats.

