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WAARNEMINGEN OP HET PARK

Door Bert Harmelink

Vorig jaar is er op ons tuinenpark een bijeenkomst geweest over 
het vastleggen van natuurwaarnemingen en de waarde daarvan. 
Dat ons park ook voor de natuur een waardevolle plek in de wijk 
en verre omgeving is blijkt uit de hoeveelheid waarnemingen die 
we in het dagelijks leven doen. Een deel daarvan wordt 
geregistreerd op de site ‘waaneming.nl’. 

Het is natuurlijk ook leuk om elkaar dat te vertellen. Daarom 
hangt er sinds enige weken in het meest rechter 
mededelingenkastje aan de loods een papier waarop je je 
waarnemingen kunt opschrijven. Leuk, informatief en wellicht 
leerzaam!

OPROEP
Heb je ook een mooi en 
lezenwaardig verhaal over de 
natuur in het park? Deel dit 
dan met:
redactie@onsbuitenutrecht.nl Het waarnemingenbord in het mededelingenkastje
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zaterdag

datum
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19 nov.

tijd
10.00  13.00

10.00  13.00

ALGEMEEN WERK RATTEN OP DE DIERENWEIDE EN IN HET PARK

Door Leo Lentz

Op de dierenweide wonen schapen, geiten, kippen, konijnen, 
ganzen, eenden, duiven en cavia’s. Maar wie goed kijkt ziet 
regelmatig ook andere dieren die zich hier prettig lijken te 
voelen. Ze zijn niet allemaal echt welkom. De duiven en kraaien 
zitten elke ochtend op de vrijwilligers te wachten tot die de 
dieren gaan voeren. De hout en tortelduiven eten graag mee 
van het kippenvoer en het strooisel voor de sierduiven. De 
kraaien loeren op een ei van de kippen en in het voorjaar grijpen 
zij gerust een kuiken. 

Sinds dit voorjaar is er een klein gezin met waterhoentjes 
ingetrokken bij de ganzen en eenden. Zij grazen ook op het 
gras, pikken een graantje mee van het strooivoer en voelen zich 
hier prettig. Ze kunnen makkelijk wegkomen van de 
dierenweide, maar lijken zich hier echt te vestigen.

De ratten zijn de minst gewenste gasten. Ze wonen al heel lang 
rond de dierenweide, omdat het een eldorado is met overal 
water, heel veel schuilplaatsen, een lekker warme mesthoop en 
elke ochtend nieuw voer dat niet voor hun bedoeld is. De laatste 
tijd zijn er naar ons idee wat meer ratten dan voorheen. Helaas 
is daar volgens experts niks aan te doen. Bestrijding met gif is 
(terecht!) verboden. En alle andere methoden om ze te 
bestrijden hebben geen resultaat. 

Wat kunnen de vrijwilligers en tuinders doen om het de ratten 
niet al te makkelijk te maken? Op de dierenweide zijn we zuinig 
met voer, zodat er geen restjes overblijven voor de ratten. Op 
de tuinen is het zaak geen voedingsresten achter te laten. En 
een tip die we onlangs kregen: breng geen compost van huis 
naar de tuin, want daar zitten ook voedingsresten voor ratten 
in. 

Dus: gooi alleen tuinafval op de composthoop!
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LEDENRAADPLAGING NIEUWE STIJL

Door Piet van Ommeren en Leo Lentz

Zaterdag 1 oktober, het Buitenhuis, Leden Raadpleging… Het bestuur had aangekondigd met een 
nieuwe werkwijze te komen: meer onderling gesprek, meer interactie, een open raadpleging van 
onze leden. Blijkbaar was de nieuwsgierigheid gewekt, er waren 36 deelnemers, een heel mooie 
opkomst. 
We bespraken de volgende vijf onderwerpen:• Open tuinen, beter voor de bezoeker, ook voor 

jou?
• Het hoge energiegebruik mag minder, de plantenkas aanpakken?
• Huisjes met een andere bouwstijl, mooi of niet mooi?
• Jeu de boules baan, of?
• De sloten schoon, mooi en gezond; wat wil jij er aan doen?

In groepjes spraken we over verschillende aspecten van die onderwerpen: welke wensen, maar ook 
welke zorgen leven er, welke acties zijn mogelijk om het onderwerp verder te brengen of op te 
lossen, en daarna ook nog weer, welke aarzelingen leven bij die voorgestelde acties, bij jezelf of 
mogelijk bij anderen. Op deze wijze werden de onderwerpen verkend, uitgediept en concreet verder 
gebracht. Dit leidde tot goed onderbouwde ideeën over hoe de vereniging verder kan gaan met 
deze onderwerpen. Uit de levendige gesprekken bleek dit een mooi werkende aanpak. Er was veel 
enthousiasme en betrokkenheid.  Dank iedereen daarvoor!

Ook dank aan Mascha, Roel, Jaap, Bert en Henny voor de stimulerende en grondige wijze waarop 
jullie als ‘tafelleider’ met de leden de informatie over de onderwerpen verkenden, bespraken en 
verder vorm gaven. 

Tijdens de komende ALV (5 november, 16:00 uur) zullen enkele van de onderwerpen in de vorm 
van een voorstel tot actie of besluiten worden voorgelegd aan de leden. Kom daarom allemaal!

Opbrengsten van de ledenraadpleging
Na de ledenraadpleging heeft elke tafelleider zijn conclusies samengevat in een notitie aan het 
bestuur. Wat waren die conclusies? Een kleine samenvatting van de vijf onderwerpen.

Open tuinen, beter voor de bezoeker, ook voor jou?
Tuinenparken moeten zich steeds meer bewijzen vanuit een maatschappelijke functie; ze moeten 
toegankelijk zijn voor wandelaars en buurtbewoners moeten het park als een meerwaarde zien voor 
de wijk. Sommige parken hebben daarom regels opgesteld voor een meer open karakter van de 
tuinen. Moet onze vereniging zich daarbij aansluiten?

Sommige tuinen op ons park dreigen dicht te groeien; wat de gemeente graag ziet (openheid) en 
wat de individuele tuinder wenst (privacy) kan uiteenlopen. Hoe kan je tuinen die dreigen dicht te 
groeien een meer open karakter geven? Wordt het park echt minder aantrekkelijk als het meer 
dicht groeit? En zouden er dan minder bezoekers komen? 
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vervolg van de vorige pagina

De tuinders die hierover meedachten vinden dat nieuw beleid op dit punt samen met (nieuwe) 
leden gemaakt moet worden. Van belang is de wensen van leden te respecteren. Ook werd 
genoemd de schoonheid en het afwisselende (open en dichte) karakter van het park te bewaren. 
Hoe kan je leden verleiden daar aan bij te dragen? Bijvoorbeeld door:

• Te communiceren over dichtgroeiende tuinen;
• Spelregels/normen op te stellen;
• Aandacht te besteden aan open tuinen bij Algemeen Werk;
• Adviezen te geven en misschien ook een cursus of workshop.

Uiteraard zijn er ook zorgen bij de bovengenoemde mogelijke actiepunten. Er kunnen verschillen 
van mening ontstaan bij de uitvoering en handhaving. En is er wel echt belangstelling voor een 
cursus over dit onderwerp?

Samenvattend concludeert de tafelleider dat iedereen het bestaansrecht van het park wil 
waarborgen. We willen aantrekkelijk blijven voor de buurt en vinden vooral afwisseling belangrijk: 
open/dicht/licht. Door regelmatig snoeien kunnen we het park open houden. We hebben een 
positieve benadering nodig en goede communicatie over dit onderwerp. We moeten betrokkenheid 
van leden bij dit onderwerp vergroten en eerder stimuleren en begeleiden dan regels stellen. 
Openheid kan op diverse manieren uitgewerkt worden, waarbij afwisseling fraaier lijkt dan 
uniforme openheid. 

Het hoge energiegebruik mag minder, de plantenkas aanpakken?
We zijn een ecologisch park en zouden daarom ook zuinig moeten zijn met energie. Ook is er een 
energiecrisis met sterk verhoogde tarieven. Hoe gaan we daarmee om? De volgende mogelijkheden 
zijn verkend:
• De verwarming van het clubgebouw een paar graden lager instellen;
• De kas niet meer verwarmen; planten mogen uiteraard wel (tegen een gelijksoortig tarief) in de

kas; eigenlijk passen deze exoten misschien minder goed bij filosofie van ons tuinenpark;
• Een bijdrage vragen van de deelnemers aan de schilder en creaclubs;
• De bijdrage verhogen van de VVE's die het clubgebouw gebruiken.

Ook de bezwaren zijn verkend. Zo zouden de tuinders die gebruik maken van de kas zich misschien 
benadeeld kunnen voelen. Wat te doen met de planten die in de winter wat warmte nodig hebben? 

Huisjes met een andere bouwstijl, mooi of niet mooi?
Wat vinden we van de regels voor het bouwen van nieuwe huisjes op het park? Moeten we daar 
strak aan vasthouden of willen we meer mogelijkheden voor vernieuwing? Jaap liet voorbeelden 
zien van verschillende modellen van huisjes die in eerste instantie tot positieve reacties leidden. 
Maar de alternatieve dakvormen van huisjes (platte daken en lessenaarsdaken) riepen wel twijfel 
op en leidden tot bezwaren. Die vond men toch niet zo passend voor ons park. Er wordt toch ook 
veel waarde gehecht aan het rustige huidige beeld van traditionele huisjes. De leden vroegen om 
duidelijke voorschriften voor huisjes om de kwaliteit van het park te waarborgen. En dat zou 
betekenen dat er misschien meer regels komen in plaats van minder.



FFlliittssnniieeuuwwss

HONINGZWAM OP ONS BUITEN
Door Bert Harmelink

Op 15 oktober ontdekten deelnemers 
aan het Algemeen Werk op een aantal 
plekken (met name halverwege de 
Koningsvarenlaan) Honingzwam in  
tuinen of tussen de roosjes. Dat lijkt leuk 
en de paddenstoel schijnt ook nog lekker 
te zijn, maar toch is het zaak om de 
zwam tot diep in de grond te 
verwijderen. De Honingzwam ‘valt 
bomen aan’ die het na verloop van tijd 
niet zullen overleven. Zie je de 
Honingzwam staan? Verwijder deze 
dan.  Meer informatie over de zwam vind 
je hier.

https://www.tuindingen.nl/blog/bomen/de
honingzwamgoudengevaarvoorjebomen

vervolg van de vorige pagina

Jeu de boules baan, of? 
Het is een voorstel dat al eerder is besproken, maar nog niet tot actie heeft geleid: willen we een 
jeu de boulesbaan op het park? Tuinders noemden verschillende zorgen bij dit onderwerp. Hebben 
we daar wel een geschikte plek voor? Wie is dan verantwoordelijk voor het beheer? Wordt dat een 
baan voor de wijk of voor een klein clubje tuinders? Komt de rust in het park in gevaar? Een 
belangrijke conclusie van de tafelleider is dat er nog veel onduidelijk is, vooral over de hoeveelheid 
draagvlak. Dat verdient een nadere verkenning in de vorm van bijvoorbeeld een enquête met als 
resultaat een advies aan het bestuur. De werkgroep die hiermee aan de slag gaat moet voldoende 
divers zijn.

De sloten schoon, mooi en gezond; wat wil jij er aan doen?
Aan deze tafel werden verschillende zorgen geuit over de kwaliteit van de sloten. Op sommige plaatsen 
groeien de sloten dicht met riet en andere waterplanten, waardoor de doorstroming minder wordt. Op veel 
plaatsen hangen er te veel takken van struiken en bomen over het water, wat niet goed is voor de zichtlijnen 
en tot veel bladval in de sloot leidt. Sommigen vroegen zich af hoe het zit met de biodiversiteit in het 
water (vissen en kleine waterdiertjes). En anderen waren bezorgd dat we bij droogte in de toekomst de tuin 
niet meer kunnen bewateren vanuit de sloot. Zoals de tafelleider bij de samenvatting zelf al zei: de 
kwaliteit van de sloten is eigenlijk een klein deeltje van het grote probleem waar de hele wereld mee zit. Wat 
kunnen we zelf doen? Met het Algemeen Werk kunnen we de sloten beter schoonhouden, vooral op plekken 
waar tuinders dat zelf niet kunnen doen. En wat betreft de waterkwaliteit kunnen we intensiever 
samenwerken met het Waterschap en onderzoek doen naar de bodemkwaliteit in de sloten door een 
inventarisatie van het kleine waterleven.

Een Honingzwam aan de Koningsvarenlaan

https://www.tuindingen.nl/blog/bomen/de-honingzwam-gouden-gevaar-voor-je-bomen
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EVEN VOORSTELLEN

Justine Hubrecht
Per abuis is in de vorige Flitsnieuws de foto van Justine niet geplaats bij haar bericht. Nu nogmaals 
haar bericht, met foto.

“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! 




