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NIEUWS VAN DE HAKSELAAR
Door Han van Dobben
Het aanbieden van hakselhout gaat best goed de laatste tijd. Dat
maakt het hakselen een stuk leuker voor hakselaar Han. Ter
herinnering nog weer eens de regels:
• stapel het hakselhout met het dikke eind naar voren, vanaf
rechts naar links in de silo op;
• leg geen hout met stekels en zeker geen braam, roos en
sleedoorn in de hakselsilo. Dit is uitermate pijnlijk bij het
verwerken;
• voer geen timmerhout af naar de hakselsilo. Daar zitten altijd
spijkers in, die zijn erg slecht voor de messen.
De huidige hakselmachine verwerkt geen groen en bladeren. Dat
komt er onveranderd weer uit en levert haksel dat niemand wil
hebben. Leg daarom takken met veel grote bladeren zoals
rhododendron, laurierkers, of conifeer met veel groen niet bij het
hakselhout maar op de afvalhoop. Wat ook kan, knip het groen er
af en leg alleen het hout in de hakselsilo. Takken met een beetje
blad is geen probleem!

EENVANDAAG
Door Henny Stekelenburg
‘Even de stad uit: wachtlijsten volkstuinen enorm lang, maar er zijn er steeds minder’. Op 16 mei
kwam Ons Buiten voor in een uitzending van EenVandaag. Marja Baseler vertelde uit eigen ervaring
hoe lang ze op de wachtlijst heeft gestaan voor haar tuintje. Klik hier om de uitzending terug te
zien.

ZWEEDSE NATIONALE VERENIGING VAN VOLKSTUINDERS
Op donderdag 19 mei ontvingen Ans Hobbelink en Henny Stekelenburg een delegatie van de
Zweedse nationale vereniging van volkstuinders. Ze waren hier op uitnodiging van de AVVN. Ook zij
waren onder de indruk van ons park en de publieke functie die we nu vervullen. Ook aanwezig was
Ruud Grondel, voorzitter van de AVVN.

FOTOWEDSTRIJD
Doe mee met de jaarlijkse fotowedstrijd! De winnende foto drukken we af op canvas en krijgt een
jaar lang een mooi plaatsje in ons clubgebouw. Daarna mag de fotograaf hiervoor een andere
bestemming zoeken.
Meedoen kan door vóór eind juni maximaal 2 digitale fotobestanden van minimaal 2 Mb te sturen
naar info@onsbuitenutrecht.nl. De foto moet gemaakt zijn in ons tuinenpark en qua beeld en kleur
passen in het interieur van ‘t Buitenhuis. Ook buurtbewoners roepen we op mee te doen. De jury
bestaat ook dit keer uit leden en vrijwilligers die de ingezonden foto’s beoordelen zonder te weten
wie de inzender is.
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ALGEMEEN WERK

KLOPPEN JOUW GEGEVENS NOG?

Blok 3

datum tijd

zaterdag
maandag
zaterdag
zaterdag
zondag

25 jun.
11 jul.
23 jul
6 aug.
21 aug.

8.30  11.30
18.30  21.30
8.30  11.30
8.30  11.30
13.00  16.00

Steeds vaker komen wij tot ontdekking dat adresgegevens, e
mail of telefoonnummers niet meer kloppen. Het is van belang
dat we elkaar bij calamiteiten snel kunnen bereiken. Vandaar het
verzoek om op intranet de ledenlijst te checken. Die staat bij de
ledeninfo.
Geef
eventuele
wijzigingen
door
aan:
secretariaat@onsbuitenuitrecht.nl

5 sep.
17 sep.
1 okt.
15 okt.
5 nov.

18.00  21.00
9.30  12.00
10.00  13.00
10.00  13.00
10.00  13.00

19 nov.

10.00  13.00

Blok 4
maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

Inhalen
zaterdag

VERGEET JE PAD NIET!
Door Vivian Vijn
De rozen op jouw stukje pad hebben ook onderhoud nodig. In
februari is het snoeitijd. Dan snoeien we de rozen tot ongeveer
kniehoogte. Een beetje mest op z’n tijd is ook aan te bevelen. En
nu is het zaak dat onkruid en opslag ertussenuit gehaald wordt.
Vergeet het onderhoud van jouw stukje pad niet. Dat is wel een
paar keer per jaar nodig.

Onkruid tussen de rozen en op het pad
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VERSLAG OVERLEGORGAAN UTRECHTSE TUINENPARKEN (OVU)
Door Henny Stekelenburg
Binnen OVU werken de 15 Utrechtse volkstuinverenigingen samen met elkaar en met de gemeente
Utrecht. Het doel van dit overlegorgaan is kennis en informatie uit te wisselen over het beheer en
bestuur van de tuinenparken. Het OVU is ook een aanspreekpunt voor andere partijen die zich
bezig houden met groen in de stad. Link naar website OVU.

Veiligheid

Tijdens het overleg van 18 mei informeerde de veiligheidsconsulent van de gemeente Utrecht,
Vincent Bakker, naar de veiligheid in de tuinenparken. Henk Rientjes, voorzitter van de Driehoek,
vertelde dat zij momenteel last hebben van een insluiper die, terwijl de tuinders aan het werk zijn,
in de huisjes op zoek gaat naar waardevolle zaken. Ook op Ons Buiten was vorig seizoen een
insluiper actief. Tuinenpark Ons Genot in Overvecht heeft haar clubgebouw en gereedschaphok
voorzien van camera’s. Ook op Flora’s Hof hangen camera’s. De veiligheidsconsulent heeft
aangegeven dat camerabewaking geen probleem geeft met de privacywetgeving. De camera’s
bevinden zich op ‘eigen terrein’. Een van de andere parken heeft voor de leden een whatsapp groep
gemaakt om snel te kunnen reageren bij onraad. Daar is de afspraak gemaakt dat deze groep enkel
gebruikt wordt voor veiligheidsissues.

Bomenbeleid

Er is onenigheid tussen de tuinenparken en de gemeente Utrecht over het huidige bomenbeleid van
de gemeente. Uitvoering van het gemeentelijk beleid lijkt ertoe te leiden dat onze tuinenparken
volledig dichtgroeien. In hun opvatting zijn álle bomen ‘heilig’. Dat is strijdig met het beleid dat we
op onze tuinenparken voeren.
Het bestuur van de OVU wil aan de gemeente een generaal pardon vragen om bomen te mogen
vellen, als daarmee meer wordt tegemoet gekomen aan de wens om meer licht en ruimte te
creëren in de parken. Het bestuur van de OVU adviseert de tuinenparken en in afstemming met de
Groencommissie en het bestuur haar leden ongewenste bomen die de diameter van 140 mm
bereikt hebben te kappen en nieuwe bomen aan te planten.

Buurtnatuur030.nl

Jeroen Schenkels, senior adviseur/programmamanager meerjaren groenprogramma van de
Gemeente Utrecht, presenteert een nieuw interactief platform voor groene buurtinitiatieven;
buurtnatuur030.nl. Het is een platform waarin groene kennis en ervaringen gedeeld kunnen
worden. Hij vraagt of de tuinverenigingen en individuele tuinders zich ook willen aanmelden.
Link naar buurtnatuur030.nl
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WINKEL WIJZIGINGEN
Openingstijden en prijsstijgingen

Door Henny Stekelenburg en Vivian Vijn
De winkel met zijn ruime openingstijden tot 16.00 uur vergt een behoorlijke inspanning van de
vrijwilligers Ben, Els en Theo. Omdat de huidige afspraken niet meer helemaal passen bij de
wensen van de ploeg, gaan de openingstijden vanaf 18 juni veranderen.
Wil je kruiwagens aarde, zand, verbruik van elektriciteit of het kopen van mest, potgrond, compost,
dan wel gasflessen, nieuwe handschoenen of een lekker ijsje afrekenen? Dat kan voortaan elke
zaterdag van 11.00 – 13.00 uur in de maanden maart t/m oktober.
In de wintermaanden is de winkel alleen de eerste zaterdag van de maand open, ook van 11.00 tot
13.00 uur. Het zal even wennen zijn!
De prijzen in de winkel, onderhevig aan landelijke prijsstijgingen, moeten omhoog.
De nieuwe prijzen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zak compost 40 ltr.
Zak potgrond 40 ltr.
Zak potgrond biologisch
Kalk per kg.
Beendermeel per kg .
Bloedmeel per kg.
Mestkorrels per kg.
Graszaad per ons
Gasfles
Gasslang per meter
Drukregelaar

€ 4,00
€ 4,50
€ 5,00
€ 0,75
€ 3,00
€ 3,00
€ 1,50
€ 1,50
€ 45,00
€ 3,50
€ 15,00

•
•
•
•
•
•
•
•

Kruiwagen zand
Kruiwagen aarde
Electra per uur
Accu opladen
Extra sleutel hekken
Magnum
Cornetto
Raket

€
€
€
€
€
€
€
€

3,50
3,50
1,00
1,50
6,00
1,75
1,50
0,50

De winkel
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BRUNCH VRIJWILLIGERS DIERENWEIDE
Door Leo Lenz
Het werd al een kleine traditie, maar Corona gooide twee keer roet in het eten van de jaarlijkse
brunch van vrijwilligers op de dierenweide. Op 28 mei lukte het dan eindelijk weer een keer. Paul
had voor allerlei lekkers gezorgd, aangevuld met heerlijkheden van de vrijwilligers. De schapen en
geiten moesten plaatsmaken en werden buiten de weide gesloten, want anders waren die
lekkernijen snel verdwenen. En dan nog: er moest snel gegeten worden, want om 12 uur viel de
eerste bui al weer naar beneden.

SCHRIJVEN OP DE TUIN

Brunch op de dierenweide

Enkele jaren geleden verzorgde Frieda Heijkoop (tuin 57) voor leden van Ons Buiten een
rondleiding op Landgoed Vollenhoven in De Bilt. Nu na ruim twintig jaar onderzoek ligt er het boek
‘Vijfhonderd jaar Vollenhoven’. Auteurs: Frieda Heijkoop en haar nichtje Sophie Heijkoop. In haar
tuinhuis heeft Frieda aan haar boek zitten werken.
In het persbericht over het boek staat dat de beide dames in de uitvoerige geschiedenis van het
landgoed in De Bilt zijn gedoken en daarbij verscheidene historische vondsten deden. Het lijvige en
rijk geïllustreerde boek verweeft regionale geschiedenis met bijzondere verhalen en unieke
documenten. Aanleiding voor het verschijnen is dat Vollenhoven in 2022 honderd jaar eigendom is
van de familie Van Marwijk Kooy. Tegelijkertijd markeert de publicatie een afscheid, want op 1 mei
heeft de familie het landgoed verlaten.
‘Vijfhonderd jaar Vollenhoven, de geschiedenis van landgoed Vollenhoven in De Bilt’ (ISBN:
978−90−9035938−0) is in eigen beheer uitgegeven en te bestellen via:
info@landgoedvollenhoven.nl. Adviesprijs: € 32,50.

