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september 2019

Tuinenpark Ons Buiten
Pal Maleterstraat 64
3573PH Utrecht

AGENDA

19 september - Wijklezing
Luchtkwaliteit
1 9.30 uur

19 oktober - Oogstfeest

23 november - Algemene
Ledenvergadering
16.00 uur

12 december - Lezing, Zorg in de
wijk

VERENIGING
voor alle officiële communicatie
met het bestuur. e-mail:
secretariaat@onsbuitenutrecht.nl

COLOFON
redactie@onsbuitenutrecht.nl
Jaap Tichler & Vivian Vijn

WILLEM PAKT HET
KROOSPROBLEEM AAN

Met het droogpak in het water en
scheppen maar! Willem draait er
zijn hand niet voor om! Mooi
klusje tijdens het algemeen werk:
het uit het water scheppen van
overmatig kroos.

AAN EEN RAMP ONTSNAPT!

Dankzij doortastend optreden van Els en Ben zijn we op zondag 8
september aan een ramp ontsnapt. Achter de loods bij het hooihok en de
insectenmuur was brand ontstaan bij een blok vermolmd hout. Aangezien
daar geen elektra- of gas aansluitingen zijn blijft de oorzaak onduidelijk.
Aannemelijk is dat een argeloos weggegooide smeulende sigaret de
oorzaak is van deze ‘bijna’ ramp. Door oplettend- en doortastendheid van
medetuinders zijn wij aan een mogelijke ramp ontsnapt. Als dit een paar
minuten later was ontdekt had de hooischuur vlam gevat en had het vuur
eenvoudig over kunnen slaan naar de grote-loods. Ben Nouwens heeft
gelijk een poederblusser op de smeulhaard leeg gespoten.
Wellicht een goede tip om smeulende sigaretten niet zomaar weg te
gooien. Wij zouden als vereniging niet de eerste zijn die door zo’n
argeloos weggegooide sigaret met enorme problemen- schade- en kosten
worden opgezadeld. Laten we hier met z’n allen alert op blijven.

brandhaard

Willem



Blok 4

zaterdag
zaterdag

datum

19 okt.
9 nov.

tijd

14.00 - 17.00
10.00 - 1 3.00

ALGEMEEN WERK
SCHEMA
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UILEN OP HET PARK

Sinds een paar weken horen we ’s avonds en in de nacht regelmatig een
paartje bosuilen op ons park. Ze trekken rond tussen de drie tuinenparken
van de Pioniers, de Driehoek en Ons Buiten. We hopen ze te verleiden om
zich in ons park te vestigen met een mooie uilenkast die we onlangs
hebben gekocht bij de Vogelbescherming in Zeist. De boom is al gekozen,
maar de kast moet nog opgehangen worden. En dat is geen klein klusje,
want de kast is zwaar en moet een meter of vijf omhoog getakeld worden.
Zijn er vrijwilligers die bij dit klusje willen helpen? Stuur een bericht naar
leorene.lentz@gmail.com.

uilenkast



WIE WIL ER MET MIJ HAKSELEN?

We zoeken een hakselaar. Iemand die het leuk vindt om samen met Han van Dobben de takken uit de takkenbak
met de hakselmachine te hakselen. Het eindproduct vindt altijd gretig aftrek. Wil je in plaats van algemeen werk
deze klus oppakken, samen met Han, laat dit dat dan aan hem weten!
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Han van Dobben



WOEKERENDE ZEGGE

De hangende zegge of Carex agastachys (een Aziatische soort) is een veel voorkomende plant op ons park. De
plant houdt van een vochtige plaats in de halfschaduw en vindt dus een prima onderkomen in onze tuinen.
Volgens Google-bronnen zou deze plant niet woekeren. Maar wie de waterkanten op Ons Buiten bekijkt, ziet
meteen dat daar de laatste jaren erg veel hangende zegges verschijnen. Het lijkt er op dat hij zich invasief
gedraagt.
Op bijgaande foto’s kun je zien hoe de plant zich ontwikkelt. In een paarjaar tijd kan een mini-zaailing uitgroeien
tot een gigantische pol van wel een meter doorsnee en 90cm hoog. Om te voorkomen dat deze van oorsprong
inheemse planten andere sierplanten (en de rozen in de haag) verdringen kan het geen kwaad eens kritisch naar
hun standplaats en aantal te kijken.
De geadviseerde aanpak van de Groencommissie luidt: verwijder de zegges uit de rozenhagen en houdt het aantal
zegges langs de slootkant beperkt. Probeer de nieuwe zaailingen te ontdekken en tijdig te wieden, want een grote
pol die op de verkeerde plek staat is alleen met heel veel kracht en doorzettingsvermogen te verwijderen. Om te
voorkomen dat de planten zich ongebreideld uitzaaien (via het water worden veel zaden verspreid) kun je de
slappe hangende bloemaren na de bloei verwijderen voordat er zaad gevormd is.
Succes met het beheren van dit cyper(super?)gras!
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Zegge na vijfjaar

Zegge zaailing

Zegge na twee jaar



GLADDE PADEN AANGEPAKT

Vrijwilligers helpen massaal mee met
voorbereiding
Goed nieuws! De subsidieaanvraag bij de AVVN voor
de bestrijding van de gladheid op de paden is
gehonoreerd. Gelukkig maar, want op sommige
plekken is het door de gladheid onveilig. Daarom is er
door een groepje vrijwilligers een pilot-project
uitgevoerd. De pilot hield in dat onkruid op het pad
werd verwijderd, de randen van het pad werden
opgevuld met ternair zand en vervolgens heel fijn split
(grind) werd verdeeld over het pad. We hebben kunnen
constateren dat het goed werkt.

Wat gaat er nu met de paden gebeuren?
• Onkruidvrij maken van zijkanten paden en op de
paden
• Opruwen van de paden
• Ternair zand op zijkanten van de paden aanbrengen
• Fijn split verdelen over de paden

Zaterdag 5 oktober hebben maar liefst 26 leden gehoor
gegeven aan de oproep om te komen helpen om de
paden voor te bereiden op het werk dat de aannemer
gaat doen. Er is tussen en voor de rozenhagen op de
paden onkruid gewied en los geschoffeld. De zijkanten
van de paden zijn waar nodig opgevuld met ternair
zand.
Alle vrijwilligers die hebben geholpen: hartelijk dank!

FFlliittssnniieeuuwwss

goed padslecht pad




