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ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op zaterdag 26 juni van dit jaar vond de ALV weer plaats. Iets later dan 
normaal, maar wel live en in ‘t Buitenhuis. Er waren 19 leden aanwezig. 
Het was een plezierige vergadering.

Financiën
In de voorjaarsvergadering wordt altijd verslag gedaan van het afgelopen 
kalenderjaar. Een belangrijk onderdeel daarvan is het financieel verslag. De 
penningmeester doet dan verslag van de inkomsten en uitgaven, en of er 
‘onder aan de streep’ iets over blijft. Dat is ook nu gebeurd. De 
kascommissie heeft vooraf de conceptcijfers over 2020 gecontroleerd. De 
conclusie is dat het kalenderjaar 2020 met een kleine plus kan worden 
afgesloten. We zijn een financieel gezonde vereniging. Het jaarverslag 
2020 is op de ALV met algemene stemmen goedgekeurd met dank aan 
Ruud Gramsma voor zijn ondersteuning van het bestuur. 

Tuin van het jaar
De dierenweide heeft als nieuwe tuin van het jaar verkozen: tuin 78 van 
Bert! Bert krijgt de ‘wisselbeker’ in de vorm van een bordje in zijn tuin met 
daarop: tuin van het jaar.

Partnerlidmaatschap
Het voorstel van het bestuur tot aanpassing van het reglement wat betreft 
de rechten van partnerleden is niet aangenomen. De aanwezige leden staan 
wel achter de gedachte voor aanpassing van het reglement, maar de 
voorgestelde tekst roept nog vragen op. Dit onderwerp zal terugkomen in 
de najaarsvergadering (november 2021). 

Bloemetje
Ben en Els hebben een bos bloemen gekregen voor al hun trouwe werk 
voor de winkel. Hartelijk dank Ben en Els!

Blok 4

zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

inhalen: za.

datum

18 sep.
2 okt.
16 okt.
6 nov.

13 nov

tijd

9.00  12.00
10.00  13.00
14.00  17.00
10.00  13.00

10.00  13.00

ALGEMEEN WERK
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PLANTOTHEEK

Door Vivian Vijn
Tussen de kas en de minibieb staat sinds kort een Plantotheek. Enkele leden hebben hier stekjes uit eigen tuin 
neergezet. Je kunt hier planten en zaden doneren, ruilen of meenemen. Heb je iets in de tuin dat je kunt doneren, 
maar geen plantenbakjes, loop dan even langs de Plantotheek. Er staan plantenbakjes zolang de voorraad strekt. 
Naast planten en zaden zijn ook die dus heel welkom. Stekjes van kamerplanten mogen natuurlijk ook. Een rijke 
gevarieerde Plantotheek wordt gemaakt door alle tuinders. Doe vooral mee met dit mooie initiatief!
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HET BOMENBELEID

hoe zit het ook al weer
Door Henny Stekelenburg
Het is voor velen van ons onduidelijk wat de gemeentelijke en verenigingsregels zijn als het gaat om onderhoud 
van bomen en kapprocedures. Hoe zit het ook al weer.

Verantwoordelijkheden binnen onze vereniging
De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van bomen op hun tuin. Zij dragen ook de financiële 
lasten indien een boom ziek wordt en gekapt moet worden. Vellen mag alleen wanneer een vergunning is verleend 
en stevig snoeien (kandelaberen) is soms toegestaan, zo vermeldt de website van de gemeente.
De vereniging beheert een fonds waarmee kap en onderhoud van beeldbepalende elementen gedeeltelijk wordt 
ondersteund. De grote bomen op het algemene terrein van ons park worden onderhouden door de gemeente 
Utrecht.

Wat doet de gemeente
De gemeente beheert een kaart waarop alle grote bomen met nummers aangegeven zijn. Hierop staat de naam van 
de boom en zelfs het jaar van aanplant. De gemeente controleert periodiek alle genummerde bomen (dus op 
algemeen terrein én op de tuinen) op aanwezigheid en ziektes.
Vormt een boom een gevaar vanwege ziekte, dan voert de gemeente een noodkap uit. Dit betekent dat zij intern een 
kapvergunning verzorgen en met spoed de kap uitvoeren. Dit heeft geen financiële consequenties voor leden of de 
vereniging. Indien de gemeente ontdekt dat, zonder de juiste procedure belopen te hebben, een boom is gekapt 
wordt aangifte gedaan en worden tuinders en/of verenigingen beboet. Dit is recent gebeurd op tuinenpark Ons 
Genot.

Wat doet de tuinder als een boom in de tuin in slechte staat verkeerd of ziek is
    1) De tuinder doet een aanvraag voor de zieke of in slechte staat verkerende boom bij de groencommissie;
    2) De groencommissie beoordeelt en verzamelt de aanvragen;
    3) De tuinder voldoet de kosten voor de aanvraag aan de vereniging. De vereniging stuurt  als huurder van de 

gemeente  de aanvraag in en voldoet de kosten aan de gemeente.
De kosten voor een kapvergunning bedragen momenteel €604,75  voor 1 tot en met 5 bomen. Het verstrekken 
van meerdere opdrachten in één keer kan voordeliger zijn;

    4) Pas als de vergunning verleend is kan de opdracht voor kap worden verstrekt. Ook hier geldt dat het 
verstrekken van meerdere opdrachten in één keer voordeliger zal zijn. Elke tuinder draagt de kosten voor zijn 
deel;

    5) De tuinder is verplicht een nieuwe boom aan te planten als een boom ‘om’ gaat.

BERICHT VAN DE HAKSELAAR
Door Han van Dobben
Met het tuinseizoen in volle gang meldt de hakselaar heel tevreden te zijn. Het gaat de laatste tijd best goed met 
aanleveren van hout en de manier waarop het wordt opgestapeld. Maar dan toch zit er soms spul bij dat Han liever 
niet heeft. 

Dus wat vooral niet!
Afval van rozen, braam, meidoorn en sleedoorn. Dit veroorzaakt verwondingen en daarmee krijg je  haksel met 
stekels er in. Voor het gebruik is dat niet prettig.
Timmerhout, hekpaaltjes, sloophout. Hier zitten altijd spijkers of schroeven in, die beschadigen het mes in de 
machine (en ook de handen van de hakselaar!).
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EEN FEESTJE IN DE TUIN

kan dat nu wel of niet..?
Door Piet van Ommeren
Mijn jongste zoon verbleef een paar jaren geleden met enige regelmaat met een paar vrienden in mijn tuin: hup, 
oude bank naar buiten, BBQ aan, biertje erbij, wat wil je nog meer? 
Nu, de tweede coronazomer, kunnen onze kinderen en kleinkinderen (en wijzelf ook) nog steeds niet vrijuit 
uitgaan en feestvieren … dus een feestje dan maar, in de tuin?  Ach waarom niet; het is immers corona
verantwoord, want buiten en met ruimte genoeg. Zo is het, zo kan het, en zo gaat het ook. Maar heel af en toe is 
toch niet iedereen tevreden over die feestjes; omwonenden, en soms ook een tuineigenaar, ervaren incidenteel ’s 
avonds ‘overlast’; meestal van geluid zoals muziek, erg luid praten, de pizza koerier die over het park scheurt. En 
soms tref je, heel verrassend en onverwacht, na een zwoele avond lege doosjes van een hamburgerketen aan in de 
tuin. Dan is de tuin gebruikt door geheel onbekenden, zonder toestemming van de eigenaar. Ook dat komt voor.

Ons Buiten heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Onderdeel van dat reglement is het ‘Tuinreglement’, en 
dáárin staat wat een tuineigenaar geacht wordt te doen en vooral te ‘laten’. Waar het op neer komt: 

    1) Voorkom als tuinder dat jij of iemand anders in je tuin overlast veroorzaakt voor medetuinders en 
omwonenden;

    2) Ervaar je als tuinder overlast, kijk het dan even aan (meestal is het snel voorbij) en indien nodig, spreek de 
eigenaar er dan vriendelijk op aan; leg uit wat je aan overlast ervaart, en luister naar de uitleg; misschien heb 
je wel begrip voor die eenmalige, wat ongelukkige, gebeurtenis. Komen jullie er niet uit, dan kan ook jij het 
bestuur vragen om te helpen het probleem op te lossen;

    3) Ervaar je als omwonende overlast vanuit een van de tuinden, probeer dan de veroorzaker daarop aan te 
spreken en uit te leggen wat de overlast voor je betekent. Indien je de veroorzaker niet kent en de overlast bij 
herhaling optreedt, informeer dan het bestuur. 

Meer lezen? Ga dan naar de ledenpagina van Ons Buiten  en lees artikel 11, 12 en 13 van het regelement.
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ZUSTERPARK ONS BUITEN

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Door Leo Lentz
Sinds kort is ons tuinenpark een zusterpark van het nationale park Utrechtse Heuvelrug. Wat betekent dat? 
Het nationale park Utrechtse Heuvelrug begint dichterbij dan je misschien denkt. Wie Voordorp aan de noordkant 
uitfietst, komt via de Voordorpse dijk, voorbij de Hoogekampse plas al snel in dat nationale park. Natuurlijk is er 
geen harde grens tussen park en stad, maar die overgang tussen landelijk en stedelijk gebied krijgt steeds meer 
aandacht. Het idee is dat “natuur” en “stad” beter met elkaar verbonden zouden moeten worden. Dat is goed voor 
de mens, maar beslist ook voor planten en dieren. Zij kunnen op die manier makkelijker “reizen” van het ene 
gebied naar het andere. De groene stukjes van Voordorp en ons tuinenpark vormen zo’n verbinding.

Het idee van de zusterparken is dat de bewoners van de wijk, en de tuinders van het park zich er meer bewust van 
worden dat ze een schakel zijn in een groter geheel. Er zijn al meer zusterparken in Utrecht, zoals Rotsoord en de 
Cartesiushof. Zij werken als groene initiatiefnemers ieder op hun eigen manier aan een gezonde en aantrekkelijke 
leefomgeving, en zij dragen bij aan meer natuur en biodiversiteit. Zusterparken maken groene lopers, zodat er 
groene verbindingen ontstaan tussen de stad en het Nationaal Park. En het is de moeite waard te verkennen op 
welke manieren die verbinding nog versterkt kan worden. Daarom gaan bewoners in de wijk aan de slag om de 
omgeving verder te vergroenen. 

Het bestuur van ons tuinenpark ging graag in op een uitnodiging van initiatiefnemers uit de wijk om mee te doen 
als zusterpark. Dit leidt niet tot een reeks verplichtingen waardoor we nu allerlei dingen anders moeten gaan doen. 
Ons Buiten, met haar ecologische karakter, draagt nu al bij aan de doelstellingen. Ook aan onderwerpen als klimaat 
en energie is in het park al het nodige gedaan, zoals de zonnepanelen en de verlichting. Maar meer is mogelijk en 
misschien ook nodig. We zijn benieuwd of er onder de tuinders, en ook onder de omwonenden van het park, 
hierover ideeën bestaan. Iedere suggestie is welkom!

We zijn een ecologisch park en op die manier onderdeel van een groter geheel van groene lopers tussen het 
stedelijke gebied en het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug dat bij ons om de hoek ligt. Een belangrijk doel van 
de zusterparken is: bijdragen aan kennis over de natuur en draagvlak voor het Nationaal Park. Ons Buiten sluit zich 
daarbij aan. 

Ideeën en suggesties zijn welkom bij Leo Lentz, contactpersoon Zusterparken voor Ons Buiten. 
Meer informatie vind je hier:

https://www.nputrechtseheuvelrug.nl/stichtingnpuh/zusterparken/

https://www.np-utrechtseheuvelrug.nl/stichting-npuh/zusterparken/
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NIEUWE POEL IN DE SALAMANDERTUIN

Door Bert Mensink
Met zaag, hamer en grondboor hebben Roel Westenbrink en Jaap Tichler deze zomer in de Salamandertuin palen 
gezet en planken gemonteerd tussen sloot en inham. Het doel was een ‘Wilgenwater’ te maken met volop kansen 
voor natuurlijke begroeiing en de dieren die daar op af komen. Omdat in de Salamandertuin niet veel 
mogelijkheden zijn voor een vrijliggende vijver, is gekozen om de inham die hier ligt af te scheiden van de sloot. 
De bedoeling is dat er in het afgescheiden stuk water geen vissen meer kunnen komen, zodat kikkers en 
salamanders zich hier met succes kunnen voortplanten. Daarmee krijgt de naam Salamandertuin nog meer 
betekenis voor dit aparte stukje Ons Buiten. Nu wacht nog verdere afwerking met groen, en een voorziening die 
amfibieën helpt over de rand te klimmen. De vijver is uitstekend gelukt en daarmee is weer een wens uit het 
groenbeheerplan van Ons Buiten (2017) vervuld. Het gebruikte hout is Europees eiken en kastanjehout met een 
duurzaamheidskeurmerk.

Aan het werk in de salamanderpoel
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WATERPOMP

Door Henny Stekelenburg
Dit jaar hebben we hem veel minder vaak nodig vergeleken met de afgelopen jaren; de 
waterpomp. Ik beschik over een pompje dat gevoed wordt door een zonnepaneel. De 
nadelen hiervan zijn dat de pomp het alleen doet bij fel zonlicht (er zit geen batterij 
tussen) en de straal is net iets meer dan druppelen. Recent hoorde ik van de 
Bataviapomp. De Bataviapomp is een pomp gemaakt voor gebruik in een regenton 
maar je kan hem ook gemakkelijk in de sloot hangen. De pomp werkt op oplaadbare 
batterijen. Eén batterij geeft ongeveer een half uur voeding. De kracht is super. Je kan 
er echt mee sproeien. Wij kochten er een reservebatterij bij zodat we een uur kunnen 
sproeien.

NIEUWS VAN DE DIERENWEIDE
Aagje is weer beter!
Door Leo Lenz
Het jonge geitje Aagje, de dochter van Lieve, loopt weer stoer en gezond rond op de dierenweide. Dat was een paar 
weken geleden wel anders. Aagje liep volkomen gedesoriënteerd op de weide, trilde over haar hele lijf en leek niet 
te weten waar ze was of waar ze heen wilde. De dierenarts van dienst vermoedde een hersenvliesontsteking. Dat is 
vermoedelijk veroorzaakt door beschimmeld voedsel. Na een injectie met antibiotica knapte ze weer een beetje op. 
Maar, een paar dagen later werd ze weer ziek. De dierenarts is drie keer geweest om Aagje een injectie te geven. Ze 
lijkt er weer bovenop te zijn: ze eet goed en loopt weer dartel over de weide. Voor de bezoeken van de dierenarts 
krijgt de dierenweide geen subsidie. Daarom is het zo fijn dat we regelmatig donaties krijgen. Onverwachte 
onkosten kunnen we op die manier toch vergoeden. 

Voedsel meenemen?
Op de dierenweide krijgen de dieren goed, gevarieerd en genoeg te 
eten. De vrijwilligers voeren de dieren elke ochtend een per 
seizoen wisselende portie hooi en brokken, soms gemengd met 
wat verse groenten. Het is beslist niet nodig om eten mee te nemen 
naar de dierenweide of bij de supermarkt extra voer voor de dieren 
te kopen. Wij geven geen brood aan de dieren, omdat zij er net als 
Aagje vermoedelijk, ziek van kunnen worden. 

Soms kan het toch voorkomen dat je eten achter wilt laten. Doe 
dat dan in de bakken die daarvoor geplaatst zijn en voer de dieren 
niet zelf. Controleer wel eerst of het voedsel dat je achter wilt laten 
nog vers is en neem oud brood weer mee naar huis. Denk aan de 
zieke Aagje. 
Donaties zijn van harte welkom. Scan de code en help de 
dierenweide.
De vrijwilligers en de dieren van de dierenweide zijn u zeer 
dankbaar!

Batavia waterpomp
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DE TUIN VAN HET JAAR

Door Henny Stekelenburg en Paul Klein Kiskamp
Vorig jaar werd de dierenweide tot ‘tuin van het jaar’ verkozen. De traditie wil dat de winnaar van het vorige jaar 
de volgende mooiste tuin van het jaar aanwijst en het fel begeerde bordje doorgeeft. Tot mooiste tuin van het jaar 
20212022 is door de dierenweide tuin 78 van Bert Mensink verkozen. De reden: “Deze tuin is al jaren in balans 
en in harmonie. Over elk detail is nagedacht, alles staat op zijn plek. Er zit zoveel liefde in deze tuin zonder dat het 
schreeuwt. Kernwoorden zijn: Ingetogen, rust, harmonie, en balans.” Van harte gefeliciteerd Bert!

Bert Mensink in zijn tuin van het Jaar



FFlliittssnniieeuuwwss

FOTOWEDSTRIJD
Door Henny Stekelenburg
De prijswinnende foto van dit jaar is gemaakt door Marian Tang (tuin 17). Op de foto zien we een trotse merel op 
een hek tijdens een mooie lentedag. Oranje snaveltje in de lucht. Op de voorgrond doet een rozenstruik zijn best te 
groeien. Dit jaar hebben in totaal zes deelnemers twaalf foto’s ingezonden. Alle foto’s werden zonder de naam van 
de fotograaf prijs te geven getoond op het beeldscherm in het clubgebouw. Daar vond ook de stemming plaats. 
Vierendertig leden en bezoekers hebben hun stem uitgebracht. De winnende foto kreeg 10 stemmen. De merel 
word afgedrukt op canvas en krijgt een mooie plek in het clubgebouw. Daarna mag de fotograaf hiervoor een 
andere bestemming zoeken. 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!

de winnende foto


