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AGENDA
In verband met het coronavirus zijn
sommige activiteiten uitgesteld. Op
de volgende pagina staat de agende
van het algemeen werk, dat in iets
aangepaste vorm door gaat.

VERENIGING
Email adres bestuur:
secretariaat@onsbuitenutrecht.nl

COLOFON
redactie@onsbuitenutrecht.nl
Jaap Tichler & Viola Hubrecht

ONS BUITEN IN BRUIDSKLEED
Door Els Vegter (tuin 49)
De laatste Elfstedentocht was in 1997. Het geboortejaar van onze zoon
Dille. Hij is nu bijna 24 jaar. Sneeuw en ijs worden herinneringen van de
oudere generatie. Toen het enkele graden vroor in januari ontstond een
klein plakje ijs op de slootjes. De volgende morgen zag ik kinderen
joelend uitlopen naar het bevroren water. Er werd van alles overheen
gegooid. Keitjes op ijs maken een fascinerend geluid. Aan de kanten bogen
de meest heldhaftige jongetjes over het ijs en braken stukken af om deze
ijsschotsen trots te tonen aan hun papa en mama. Een twee centimeter
dikke ijslaag zomaar in je blote handen. Handen die langzaam rood en
blauw aanliepen.
Zaterdag 16 januari valt er zelfs een klein pakje sneeuw. Wick en ik
trekken in de avond gauw de wandelschoenen aan en bewegen ons
glibberig naar Ons Buiten, ons eigen sprookjesbos. Takken buigen diep
door onder een betoverende witte vacht. Het is van die sneeuw die je hoort
knerpen onder je voetzolen. We lopen langzaam over de paden en ademen
de frisse, koude sneeuwlucht in. Eén tuinhuisje licht op met oranje
kaarslicht en biedt een sprookjesachtige aanblik. Zullen we aankloppen
voor een glaasje gluhwein? We doen het niet en wandelen verder door het
donkere park op de hoeken verlicht door groene lantaarns. Voldaan rollen
we even later ons bed in.
"Bij sneeuw en ijs moet je alles uit je handen laten vallen en gaan” zei mijn
vader altijd. De volgende dag schijnt de zon uitbundig, de lucht is
strakblauw, de bomen druppelen hun laatste sneeuwrestjes op het natte
asfalt. De wereld transformeert weer langzaam naar bruin en groen.
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ALGEMEEN WERK

ALGEMEEN WERK GEMIST?

Blok 1

datum

zaterdag
maandag

3 april 9.00  12.00
12 april 18.00  21.00

Door de Groencommissie
Onverhoopt een keertje gemist? In overleg is inhalen mogelijk. Dit jaar is
er ook een extra inhaalmoment voor blok 3 en 4 om het laatste blad te
vegen en de paden gereed te maken voor de winter. Naast taken die buiten
het algemeen werk het hele jaar moeten gebeuren, zoals het schoonmaken
van de wc’s en het hakselen van de takken, bieden we geen vervangende
klussen buiten het algemeen werk aan. Heb je een blok gemist, dan kies je
voor de financiële bijdrage. Zet de data waarop je wilt komen vast in je
agenda, dan loop je geen risico dat je het vergeet. Wij hebben er zin in en
we zien je graag verschijnen!

tijd

Blok 2
vrijdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
maandag

23 april
8 mei
22 mei
5 juni
14 juni

13.00  16.00
10.00  13.00
10.00  13.00
8.30  11.30
18.30  21.30

Blok 3
zaterdag
maandag
zaterdag
zaterdag
zondag

26 juni 8.30  11.30
12 juli 18.30  21.00
24 juli
8.30  11.30
7 aug. 10.00  13.00
22 aug. 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
Tuinhuis met Sedumdak

SEDUMDAK
Subsidie ook voor tuinhuisjes?

Door Ellen Visser (tuin 82)
Is het je ook opgevallen dat er steeds meer groene daken verschijnen in ons park? Ook wij hebben op ons dak
sedumcassettes gelegd. Misschien denk je: het is toch al groen genoeg? En… houdt mijn dak dat wel? Ons dak
vangt behoorlijk veel zon. Het sedum is isolerend in zomer én winter en met 12 bloeiende plantensoorten trekt het
sedum veel insecten.
Het leggen van de sedumcassettes was heel makkelijk zelf te doen en in een uurtje gepiept. Sedumcassettes of
tegels zijn meerdere plantenpotjes die aan elkaar zijn vastgemaakt in een vierkante of rechthoekige vorm. De
meeste cassettes bevatten een ingebouwd drainagesysteem om regenwater af te voeren. Ze zijn geschikt voor platte
en hellende daken tot 15 graden. En het mooie is: de gemeente Utrecht geeft subsidie op groene daken vanaf
10m2. Zie: Subsidie groene daken Utrecht
Wil je meer weten? Kom dan eens langs bij tuin 82 (als we er zijn).
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IN MEMORIAM EVERT BLOM
Door Ans Hobbelink (bestuursvoorzitter 2007 – 2013, tuin 109)
Laten we even stilstaan bij de man die 30 jaar lang, tot 2007, bestuursvoorzitter was van onze vereniging: Evert
Blom. Hij werd het eerste en enige erelid. Een aantal van ons hebben ‘Mijnheer Blom’ zoals hij zich graag
voorstelde, gekend. Hij is op 12 januari van dit jaar op 86jarige leeftijd overleden.
Evert zag al heel vroeg kansen voor onze volkstuinen waar zoveel bijzondere bomen en planten voor een
parkachtig karakter zorgden. Hij zag voor zich dat de toenmalige nieuwbouwwijk Voordorp en de tuinders elkaar
hard nodig hadden voor behoud van deze groene long in Utrecht. Hij heeft zich onvermoeibaar ingezet voor
recreatief en natuurlijk medegebruik bij allerlei instanties, waar hij frequent zijn opwachting maakte, zoals B&W
van de gemeente Utrecht. In de landelijke vereniging voor volkstuinen, maar ook in die voor natuur en milieu, brak
hij een lans voor het behoud van volkstuinen in een stedelijke omgeving. Mede dankzij zijn inspanning is
voorkomen dat het tuinenpark plaats moest maken voor de bouw van huizen of verplaatst werd naar de rand van de
stad, zoals dat toen gebruikelijk was. Daarna kon de vereniging aan de slag om van het tuinenpark een wijkfunctie
te maken waarvan iedereen kan meegenieten.
Evert is voor zijn werk vele malen onderscheiden: Ridder in de Orde van Oranje Nassau, Drager van de
Stadspenning gemeente Utrecht en Erelid van AVVN.
Een visionair bestuurder, een aimabel mens en een tuinder in hart en nieren, zo herinner ik me Evert.

Afscheid van Evert en onthulling van het naar hem genoemde pleintje bij de winkel.

Flitsnieuws
BERICHT VAN DE HAKSELAAR
Door Han van Dobben (tuin 107)
Met het nieuwe tuinseizoen voor de deur is ook het hakselseizoen aangebroken. Goed om nog eens onder de
aandacht te brengen wat wel en wat niet in de hakselaar (de machine dus) kan.

Wat niet!

Wat niet door de machine kan maar echt door de tuinders zelf afgevoerd moet worden richting de milieustraat is
sloophout. Sloophout is te zwaar, de verdwaalde en vergeten spijkers beschadigen de machine en verfresten willen
we niet teruggeven aan de aarde. Spoorbielzen horen bij het chemisch afval. Ook niet doen: roos, braam,
meidoorn, sleedoorn en alle andere takken met scherpe stekels. Dit is voor degene die de machine bedient te
pijnlijk. Niet functioneel zijn dunne takken met heel veel blad. Hoewel de machine daar geen probleem mee heeft,
is dit niet geschikt als natuurlijke bodembedekker tegen onkruid of om paden te maken.

Wat wel!

Dikke stammen eventueel met wortelkluit is geen probleem, die worden voordat ze de machine in gaan klein
gezaagd. Alle stammen die te dik zijn voor de hakselaar liggen kort gezaagd achter de loods en zijn mee te nemen
als brandhout of te gebruiken voor andere doeleinden.

Sloophout dient afgevoerd worden naar een afvalscheidingsstation

MOESTUINSEIZOEN BEGINT WEER
Door Vivian Vijn namens de groencommissie
Ook voor de leden die een kweekveld bewerken zal het seizoen weer beginnen. We hopen natuurlijk op een goede
oogst van groenten en bloemen. Heb je een kweekveld? Houdt dan ook rond het kweekveld de paden onkruidvrij.
Maak zo nodig afspraken met de buren en verdeel het onderhoud. Bewaar je de losse materialen op het kweekveld
zelf? Zorg er dan voor dat de spullen niet weg kunnen waaien. We wensen de kweekvelders weer een fijn
tuinseizoen!
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VAN HET BESTUUR
Door Bert Harmelink namens het bestuur

De Tuinliefhebber

Als het goed is ontvangt ieder lid van Tuinenpark Ons Buiten (dus zij die een tuin hebben) het blad "De
Tuinliefhebber" ook thuis via de brievenbus. Ieder die met de juiste gegevens op onze ledenlijst voorkomt ontvangt
het blad. Ontvang je het blad niet meld je dan bij de administratie van Ons Buiten. Dan werken wij de
administratie bij en zorgen er voor dat alle leden met het juiste adres bij Algemeen Verbond van
Volkstuindersverenigingen (AVVN) bekend zijn. Zie ook: De tuinliefhebber

Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

De gemeente Utrecht is bezig met het opstellen van een zogenaamde “Ruimtelijke Strategie 2040” voor de stad.
Daarin wordt weergegeven welke doelen het gemeentebestuur voor het jaar 2040 wil (veilig)stellen voor de
ruimtelijke ontwikkelingen. Het is een heel abstract stuk waarin geen concrete maatregelen of plannen staan. Deze
worden te zijner tijd wel beschreven in de Omgevingsvisie die eraan zit te komen. Deze Ruimtelijke Strategie
vormt daarvoor de basis.
De inspraak over dit stuk speelt op dit moment. Het bestuur van Ons Buiten houdt zich hier niet concreet mee
bezig; wel hebben het Overleg Volkstuinen Utrecht (OVU) en AVVN een commentaarbrief geschreven waarmee
zij de 15 volkstuinverengingen die de gemeente Utrecht telt wil vertegenwoordigen. De grootste kritiek is dat in de
hele nota de begrippen/woorden volkstuin, tuinenpark, tuinieren niet voorkomen. Daarmee dreigt het gevaar dat
dat ooit als argument kan worden gebruikt om te knabbelen aan de bestaande tuinenparken.
Op dit moment is dat ook helemaal niet aan de orde. Maar beter vroeg je stem laten horen dan later achter het net
vissen. We houden het proces in de gaten.

Nieuwbouwplannen parkeerplaats en gebouwtjes Pal Maleterstraat

Het zal inmiddels algemeen bekend zijn dat een ontwikkelaar bezig is met het ontwikkelen van bouwplannen voor
het gebied vóór onze ingang aan de Pal Maleterstraat. Allerlei personen en instellingen uit de buurt houden zich
hier mee bezig; zo ook het bestuur van Ons Buiten. In het regelmatig overleg hierover, onder aanvoering van
buurtoverleg “Voordorp aan zet” zijn Henny en Leo deelnemer.
Grootste kritiekpunt op dit moment is de hoogte en omvang van de gebouwen die de ontwikkelaar hier neer wil
zetten.
Op dit moment wordt geïnventariseerd wat de afzonderlijke deelnemers aan het overleg wel en niet zouden willen
accepteren. Het bestuur is daarover aan het nadenken. Maar we zijn ons ook aan het voorbereiden op de situatie dat
we echt bezwaar willen gaan maken. Om die reden is onder meer contact gezocht met onze bevriende
tuinvereniging De Pioniers. Zij worden geconfronteerd met een bouwplan dat al veel concreter is. In de
bezwarenronde die daar nu speelt hebben ze contact gezocht met een advocaat/rechtskundige hulp. De komende
weken gaan we onderzoeken of wij Ons Buiten, mocht het zover komen, zich ook door deze persoon wil laten
vertegenwoordigen. Ook wordt besproken of het AVVN ons kan ondersteunen en de kosten die er natuurlijk mee
gemoeid zijn kan en wil vergoeden.
We houden jullie op de hoogte.

Tuinders in het nieuws

Dat er onder ons medetuinders zijn die ook buiten de tuin van zich doen spreken is logisch; soms echter komt een
lid van Ons Buiten op totaal onverwachte wijze te voorschijn. Zo stond afgelopen zaterdag 13 maart Sophia (tuin
55) met een groot stuk in de NRC. Nu weten we weer wat meer van haar geschiedenis, gedachten en achtergrond.
Niets blijft geheim! Een informatief stuk over haar verblijf op Bali van 1985 tot 2000, over haar schilderkunst en
of (en hoe) je daar van kunt leven, en nog veel meer. Erg leuk! Naar het artikel over Sophia.
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AFSLUITING FIETSPAD KÖGLLAAN
Door Leo Lentz
In een vorige aflevering van Flitsnieuws berichtten we over een nieuw gemaal dat de pomp zal vervangen. De
werkzaamheden gaan nu snel beginnen.
Vanaf 15 maart wordt het fietspad afgesloten dat tussen het spoor en ons tuinenpark loopt. Dit is een deel van de
Kögllaan. Naar verwachting zal dit tot eind april duren. In die periode werkt het Waterschap HDSR aan het nieuwe
gemaal voor de afwatering van de sloten in Ons Buiten.
Het tuinenpark lag er al lang toen Voordorp nog gebouwd moest worden. En aangezien voor de nieuwe wijk de
grond is opgehoogd, ligt ons park nu op het laagste punt in het hele gebied. Dit betekent dat het water uit de sloten
met een pomp of gemaal afgevoerd moet worden. De pomp die dit werk nu doet is verouderd.
Er komt dus een nieuw gemaal en dat is een flinke klus, waar het Waterschap zes weken voor uit trekt. In die
periode kunnen wandelaars, fietsers en hardlopers geen gebruik maken van dit pad. Het pad wordt met hekken
afgesloten vanaf de R.A. Kartinistraat aan de noordkant tot de hoek van het park aan de zuidkant. Het pad over het
dijkje met de knotwilgen, dat aan de zuidkant van het park loopt, blijft wel open. Ook vanaf de salamandertuin
wordt het werkgebied afgesloten, maar de beide toegangen tot het park blijven bereikbaar.
Fietsers en wandelaars worden met borden omgeleid.

