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september 2022

Tuinenpark Ons Buiten
Pal Maleterstraat 64
3573PH Utrecht

VERENIGING

Email adres bestuur:
secretariaat@onsbuitenutrecht.nl

AGENDA

LEDENRAADPLEGING
1 oktober 16.00 uur 
Onderwerpen:
 reglement aanpassen:
open tuinen;

gebruik van de kas:
energieverbruik;

bouwstijlen huisjes;
 jeu de boulesbaan;
 slootbeheer.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
5 november 16.00 uur.

COLOFON
redactie@onsbuitenutrecht.nl
Jaap Tichler & Viola Hubrecht

COMMUNICATIE BIJ ONS BUITEN
Een plan en een oproep
Door Piet van Ommeren

Ons Buiten heeft een communicatieplan opgesteld. Daarin staat 
welke communicatiedoelen en middelen er zijn en/of gewenst 
zijn. Het plan droeg mede bij aan de goede score bij de AVVN
keuring: de 4 stippen. Het plan is te vinden op intranet onder ALV 
bij de documenten van 2022. 

Eén van de activiteiten in het plan is: ‘leden voelen zich betrokken 
bij de communicatie in de vereniging’ (subdoel 6). Het ‘middel 
‘om dit te realiseren is het inrichten en functioneren van een 
‘Communicatie Commissie’. Deze willen we uiterlijk eind 2022 aan 
het werk hebben. Deze commissie ‘monitort de communicatie in 
de vereniging, ontwikkelt communicatieprojecten en plannen, en 
voert deze mede uit’.

Je snapt het al. We zijn op zoek naar enkele betrokken leden die 
ideeën, meningen en gedachten hebben over de communicatie in 
Ons Buiten én die mee willen werken aan het verder uitwerken en 
het uitvoeren van vernieuwde communicatie in de vereniging. 
Heb je interesse? Meld je dan aan als kandidaat voor de 
Communicatie Commissie bij bestuurslid Piet van Ommeren: 
pietvanommeren@gmail.com

OPROEP
Heb je ook een mooi en 
lezenwaardig verhaal over de 
natuur in het park? Deel dit dan 
met 
redactie@onsbuitenutrecht.nl
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Blok 4
maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

Inhalen
zaterdag

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

19 nov.

tijd
18.00  21.00
  9.30  12.00
10.00  13.00
10.00  13.00
10.00  13.00

10.00  13.00

ALGEMEEN WERK

GELDZAKEN

Door Bert Harmelink   

Halverwege het jaar 2022 staan de financiën van de vereniging er goed voor. Onlangs zijn door de 
gemeente de laatste subsidies over 2021 uitbetaald. Daarnaast is een deel van onze aanvragen 
voor het lopend jaar al gehonoreerd. Kennelijk was ook daar onze verantwoording weer naar 
behoren.

Ook naar behoren is de betalingsdiscipline van onze leden – er zijn in verhouding tot voorgaande 
jaren opvallend weinig onbetaalde facturen; daar ben ik als penningmeester natuurlijk heel blij 
mee. Dat is vast en zeker ook een gevolg van ons nieuwe boekhoud en administratiesysteem dat 
nu volledig functioneert en het veel eenvoudiger maakt om bijtijds facturen en herinneringen de 
deur uit te doen gaan. En natuurlijk ook door de inspanningen van ons lid Ruud Gramsma die dat 
prachtige boekhoudprogramma aan het werk moet krijgen en moet voeden met informatie.

Tenslotte: alle vrijwillige en reguliere bijdragen blijven welkom. Dat wat via de dierenweide 
binnenkomt, wordt ook geïnvesteerd in de dierenweide. 

De kip met de gouden eieren
Een laatste, nieuwe inkomstenbron wordt gevormd door de verkoop van onze eigen eitjes aan 
leden. We zijn dan ook erg blij dat onze nieuwe kippen heel véél eitjes blijken te leggen. 
Regelmatig vinden de vrijwilligers er een stuk of acht, verspreid over de stal bij de geiten en in het 
kippenhok. Wil je ook een eitje? Kijk dan regelmatig in het hoekje van de entree van het 
verenigingsgebouw: daar liggen de eitjes te pronken en er staat een kistje om uw betaling in te 
deponeren. De eieren kosten 25 eurocent per stuk. Meer betalen mag ook.

KEURMERK!

We hebben weer 4 stippen
Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren is een beschermd 
merk. Op dit moment mogen ruim 50 Nederlandse tuinenparken 
in 16 gemeenten het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren 
dragen. Ons Buiten mag het keurmerk ook voeren! Wat hieraan 
vooraf gaat is een uitgebreide beoordeling waarbij specifiek 
gekeken wordt naar het natuurlijk beheer en het onderhoud van 
het tuinenpark. Een tuinpark kan 1 tot 4 stippen toegewezen 
krijgen. Bij 4 stippen zijn de mogelijkheden het meest optimaal 
benut.

Op 23 juni werd ons park weer beoordeeld door een kenner van 
de AVVN. Han, Mascha en Henny liepen mee en beantwoordden 
vragen over onze bomen, de vegetatie, het recreatief 
medegebruik, de activiteiten die we organiseren en zo meer. 
Tijdens het gesprek voelden de betrokkenen: ‘dit zit wel goed’. 
Maar dat de uitslag zo bijzonder zou zijn!? Waar we vijf jaar 
geleden 96% scoorden, hebben we nu zoveel punten behaald dat 
we een score hebben van maar liefst 103%! Een score boven de 
80% is voldoende voor 4 stippen. 
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NIEUWS VAN DE DIERENWEIDE

Door Leo Lenz

Nieuwe eenden
Er is nieuw leven op de dierenweide. Het groepje Orpingtoneenden werd wel erg klein toen een 
paar weken terug een van de vrouwtjes stierf. En van de overgebleven eenden zijn er twee echt 
bejaard. Daarom is er verjonging gekomen met twee vrouwtjes van hetzelfde ras. Een dag na 
aankomst konden ze al vrij op de weide rondlopen. En wat bleek? De eenzame en nogal geïsoleerde 
roodkopgans sloot zich onmiddellijk aan en werd direct door het hele groepje geaccepteerd. De 
oudere eenden leken ook geen enkele moeite te hebben met de komst van het jonge grut. Zo is er 
nu weer een sterk groepje eenden op de weide, aangevuld met een fraaie gans.

Nieuwe kippen
Ook het groepje kippen was erg klein geworden, nadat er een paar waren gestorven. En nu er een 
serieuze groep eenden is van het ras Orpington, leek het de vrijwilligers leuk Orpington kippen te 
zoeken. Dat is net als bij de eenden een Engels ras, gekweekt in het stadje Orpington in Kent. De 
kippen zijn nogal fors, met een kleine kop. Destijds werden ze gekweekt voor het vlees en voor de 
eieren. Maar tegenwoordig is het een ras voor de liefhebbers. Wikipedia zegt over dit ras: ‘Hun 
grote formaat en "zachte" verschijning gecombineerd met hun sprekende kleuren en vloeiende 
contouren maakt ze geschikt voor tentoonstellingen.’ Maar u hoeft niet naar een tentoonstelling, 
want hier op de dierenweide ziet u een haan met vijf hennen van dit fraaie ras. 
Zowel de eenden als de kippen konden gekocht worden dankzij verschillende donaties en de 
opbrengst van de succesvolle GroenMoetJeDoen!dag op 12 juli.
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BURGEMEESTER OPENT DRIE PARKENWANDELING

Door Leo Lenz

De ‘GroenMoetJeDoen! dag’ op 12 juni was in ons park een groot succes met veel bezoekers, 
lekkere hapjes, muziek en veel gezelligheid. Maar wat veel tuinders en bezoekers misschien niet 
gezien hebben is dat het ook voor de wandelaars in Voordorp en Veemarkt een succes was. In het 
park van De Pioniers werd met muziek van buurtorkest de Noordooster en gejuich van het publiek 
de Drie parkenwandeling geopend door burgemeester Sharon Dijksma. In twee groepen vertrokken 
de wandelaars, waarbij de burgemeester ook voor een deel meeliep, voor een route van 6 
kilometer. Sharon Dijksma deed ook Ons Buiten aan en liep via de ingang bij het fietspad langs de 
dierenweide naar de hoofdingang, waar haar chauffeur al klaar stond. De Drie parkenwandeling 
verbindt de drie tuinenparken in Utrecht Noordoost en gaat langs verschillende bijzondere groene 
locaties. Op de website van Ons Buiten vind je een link naar de route:

http://www.onsbuitenutrecht.nl.  

Burgemeester op bezoek bij Ons Buiten

https://www.onsbuitenutrecht.nl/syndeo_data/media/formulieren_PDF/2022_05_09_Drie-parkenwandeling_def.pdf
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HELP DE EGELS

Door Frieda Heijkoop

Begin augustus zag ik rond een uur of zeven 's avonds een egel lopen over een van de paden. Hij 
liep heel langzaam, vluchtte niet en snuffelde aan water dat ik voor hem uitgoot. Het leek raar dat 
het dier midden op het pad liep en daar bleef lopen, zonder beschutting te zoeken. Het diertje 
maakte geen goede indruk. Dat vonden ook een paar wandelaars, die dachten dat de egel last van 
de warmte had. Zij haalden meer water en zetten een bakje met water op het pad neer. Eigenlijk 
wisten we niet wat we moesten doen. Verstand van egels hadden we niet. We wisten nog net dat je 
zieke dieren niet moest aanraken en dat een schoteltje melk  als dat er al zou zijn  erg slecht voor 
de egel zou zijn. Later die avond rondstruinend op het web leerde ik dat egels heel slim zijn en 's 
nachts vaak een paar kilometer afleggen.  Daarbij lopen ze bij voorkeur op rechte, zachte of 
halfzachte paden. Ze zijn een grote hulp bij je hosta's, want als vleeseters eten ze slakken, wormen 
en kleine insecten. Wanneer je lege slakkenhuizen in je tuin vindt, heb je waarschijnlijk een egel op 
bezoek gehad. Egels kunnen bijten, zitten vaak vol ongedierte zoals teken en kunnen zich in het 
algemeen uitstekend redden. Een gezonde egel gaat 's nachts op pad, die zie je nooit overdag,  
hoogstens in de schemering.

Egelziekte en droogte
Het gaat niet goed met de egels. Sinds een paar jaar rukt de 'egelziekte' op. In april 2022 werd de 
eerste zieke egel in het zuiden van Nederland aangetroffen en de verwachting is, dat de ziekte zich 
naar het noorden zal verspreiden. De ziekte is bijzonder besmettelijk en leidt tot abcessen, die 
vaak, wanneer de egel niet geholpen wordt, dodelijk zijn. De ziekte kan van de egel op mensen 
overgaan, dus afstand houden bij egels is alleen al daarom verstandig. Gelukkig zijn ze, hoe 
vertederend ook, niet erg aaibaar.  

Egels hebben last van de droogte. Zij kunnen nu heel moeilijk water en voedsel vinden. De insecten 
en wormen die ze gewoonlijk eten, zitten door de droogte te diep in de bodem. Ze raken daardoor 
vooral uitgedroogd en gaan dan ook overdag op pad. Vandaar dat wij bij daglicht die egel zagen en 
vandaar ook, dat hij zo langzaam liep. Dat hij op een recht pad liep en daar bleef lopen, was 
achteraf helemaal niet vreemd. Wij hebben de paden die egels prettig vinden, maar hij was niet in 
orde. Een egel bij daglicht zien, is eigenlijk altijd slecht nieuws. Er is dan iets met het dier aan de 
hand. Wanneer hij langzaam loopt, niet wegkruipt, zich niet oprolt bij aanraking (niet doen!), 
rondjes loopt, waggelt of ander opmerkelijk gedrag vertoont, is het dier ziek en heeft het hulp 
nodig. De egelopvang vangt de zieke dieren op en zet ze later weer uit. Maar hoe krijg je hem 
daar? Het was me inmiddels duidelijk dat de dichtsbijzijnde egelopvang in Houten zit. De 
Dierenambulance bellen leek de beste oplossing. Ik was in elk geval beter op de hoogte voor het 
geval er weer een egel op mijn pad kwam.

Dierenambulance
Dat gebeurde eerder dan ik dacht. De volgende morgen was ik rond elf uur bij mijn huisje bezig, 
toen ik ineens een egel op de mat bij de deur zag zitten. Het leek dezelfde egel. Ik heb hem water 
gegeven, waarna hij in een hoekje achter een emmer kroop. Daarna heb ik de dierenambulance 
gebeld, om te vragen of ze de egel wilden ophalen. Onderbezet en overbelast vroegen ze of ik 'm 
wilde komen brengen: in een kartonnen doos zetten en dan afgeven of achterlaten in het hok dat er 
voor de zieke dieren is  neergezet. Dat is vlakbij Ons Buiten, dus geen probleem. Het werd geen 
kartonnen doos, maar een emmer. Dat ging heel goed en makkelijk op de fiets. 
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Ik weet niet hoe het met dit egeltje afgelopen is, maar ik heb goede hoop dat het weer goed 
gekomen is. Op de site van de dierenambulance is te lezen dat er wekelijks uigedroogde egels naar 
de egelopvang worden gebracht. Nu lijkt dat een heel avontuur, maar het was vooral aangrijpend, 
dat arme zieke diertje. En daar kunnen we wel iets aan doen. We kunnen de egels helpen bij deze 
droogte. Degenen die de afgelopen dagen het verhaal hoorden, zetten inmiddels water en voer neer 
en doen niet alleen bij de tuinen in Ons Buiten. Dat kunnen we allemaal doen, dat helpt. 

Hoe help je de egels bij de droogte?
• Houd allereerst rekening met de egelziekte, die je zelf ook kunt krijgen. Doe altijd handschoenen 

aan en raak een egel alleen aan als het niet anders kan. Ontsmet daarna alles waarmee de egel 
in aanraking is gekomen;

• Zet bij droogte schoteltjes met water neer in je tuin. Vul de schoteltjes regelmatig bij en 
verschoon ze (met die handschoenen aan, ja). Geef nooit melk, daar worden egels ziek van;

• Bijvoeren kan, maar houd er rekening mee dat je daarmee ook ratten kunt lokken. Droge 
kattenbrokjes zijn prima, eventueel zacht fruit of meelwormen. Geef bij de warm weer geen 
bederfelijk voer, zoals katten of hondenvoer uit blik. 

Hoe herken je een zieke of uitgedroogde egel? 
Een egel die waggelt, rondjes loopt of heel langzaam loopt, is ziek. 
Een egel die je overdag ziet,  is niet in orde. 

Wat te doen bij een zieke of uitgedroogde egel?
Egel in nood? Bel de Dierenambulance 06 5477 2700 te bereiken tussen 9:00 en 23:00 uur. 

Tips
• Doe altijd handschoenen aan als je een egel pakt
• Ontsmet alles wat de egel heeft aangeraakt.

Egel,  klaar voor vervoer



FOTOWEDSTRIJD

De winnaar is ...
De prijswinnende foto van dit jaar is gemaakt door Xenia Geelen (tuin 53). Op de foto zien we een 
bijna ontmoeting tussen twee trotse insecten op een fris groen blad. Je vraagt je af wie van de 
twee gaat winnen als ze spriet aan spriet staan. Duwt de een de ander over de rand? Zoals 
gebruikelijk worden alle foto’s, zonder de naam van de fotograaf prijs te geven, getoond op het 
beeldscherm in het clubgebouw. Daar vond ook de stemming plaats. Dit jaar zijn er twaalf foto’s 
getoond. Twintig leden en bezoekers hebben hun stem uitgebracht. De winnende foto kreeg zeven 
voorkeursstemmen. De foto van Xenia word afgedrukt op canvas en krijgt gedurende een jaar een 
mooie plek in het clubgebouw. Daarna mag de fotograaf voor het canvas een andere bestemming 
zoeken. Gefeliciteerd, Xenia!
Volgend voorjaar organiseren we weer een fotowedstrijd! Doe vooral mee. Ook buurtbewoners en 
bezoekers mogen deelnemen aan deze wedstrijd. En foto’s maken kan het hele jaar door!
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ZONDAG RUSTDAG

Van het bestuur

Met regelmaat horen we op zondag geluid van zaag of andere machines. In ons reglement hebben 
we vastgelegd dat zondag een rustdag is en dat er geen geluidsoverlast mag worden veroorzaakt. 
Dit is vastgesteld om de medetuinders én onze directe buurtgenoten rust te gunnen. Wil je het 
huishoudelijk reglement nog eens lezen? Kijk dan op intranet bij ledeninfo onder vereniging. Onder 
de ledeninfo vind je ook informatie over onder meer commissies, verzekeringen en daar staat ook 
het handboek van de vereniging. Wil je het Ons Buiten en het verenigingsleven weer een beetje 
meer leren kennen? Log in op het leden gedeelte van de website en lees dan het handboek.

Winnende foto,  door Xenia Geelen

https://www.onsbuitenutrecht.nl/index.php?section=7&page=15
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EVEN VOORSTELLEN

Justine Hubrecht

“Ben je meer van het harken of het snoeien?” vroegen ze op mijn werk toen ik anderhalf jaar 
geleden met pensioen ging. Ik had verteld dat ik op de wachtlijst stond voor een tuin. Maar het was 
hoogseizoen qua corona en er dienden zich al een tijdje geen tuinen meer aan. Ik moest geduld 
hebben. Afgelopen kerst was het dan toch zover! Er kwam een tuin vrij. Met zes mensen vóór mij 
op de wachtlijst gaf ik mezelf weinig kans. Maar dat had ik verkeerd. Degenen boven mij hadden – 
wonder boven wonder  geen interesse. Ik kon het eerst niet geloven, maar hoefde niet lang na te 
denken. 
Tuin 102 ligt verscholen achter een paar reuze rododendrons aan de Heimans en Thijsselaan. De 
naam van het pad heeft voor mij een bijzondere betekenis, omdat Heimans ook de achternaam was 
van mijn overleden man.
Vanaf het begin ben ik veel in de tuin aan het werk. Eerst, het was midden winter, was ik vooral 
aan het spitten en uitgraven: de tuin ging grotendeels schuil onder een tapijt van klimop, waar 
weer stobben en heel veel wortels onder vandaan kwamen. En het werd slopen: ik had al snel 
besloten het huisje te vervangen. En opnieuw moest ik wachten, nu op het bestelde huisje. 
In die maanden van ‘kamperen’ heb ik ervaren wat de tuin uit zichzelf doet en laat zien. Steeds 
kwamen er weer nieuwe planten en bloeiers op. En met het verloop van de seizoenen ging ik ook 
steeds meer gezichten herkennen van enthousiaste, aardige medetuiniers. 
En nu, begin augustus, staat er een nieuw huisje. Ik ben een nieuwe fase ingegaan. Mét huisje 
voelt het een stuk echter, alsof de tuin nu ‘meetelt’. Voorlopig is het schuren en schilderen 
geblazen. In de herfst wordt het vegen en harken.  
En het snoeien? Dat hoop ik geleidelijk, zonder al te veel kleerscheuren, onder de knie te krijgen. 
Veel ervaring heb ik niet. Het is voor het eerst dat ik een heuse tuin heb. Tot nog toe leefde ik mij 
uit op de terrassen bij de huizen waarin ik woon(de). Dat is toch wat anders. Ik vind het reuze leuk 
en spannend, en ‘Ons Buiten’ iedere keer als ik er kom weer een geweldig mooi park! 


