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LENTE IN ONS BUITEN!

Het is een prachtige tijd in Ons Buiten. Alles groeit en bloeit. Christian
legde het voor ons vast. Binnenkort staat het foto-album met meer
lentefoto’s op de website van Ons Buiten.

AGENDA

27 mei Insectenhuizen maken
13:30 uur

2 juni Exclusieve rondleiding
landgoed Vollenhove.
1 0:00 - 12:00 uur

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

COLOFON
redactie@onsbuitenutrecht.nl
Jaap Tichler & Vivian Vijn

foto's:
Christ

ian Naeth
uys
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Blok 2
zaterdag
zaterdag
maandag
zaterdag

Blok 3
maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

Blok 4
maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

datum
19 mei
26 mei
4 juni
16 juni

2 juli
1 4 juli
28 juli
11 aug.
25 aug.

10 sep.
22 sep.
6 okt.
20 okt.
1 0 nov.

tijd
10:00 - 1 3:00
10:00 - 1 3:00
18:30 - 21 :30
14:00 - 17:00

18:30 - 21 :30
10:00 - 1 3:00
8:30 - 11 :30
10:00 - 1 3:00
14:00 - 17:00

18:00 - 21 :00
8:30 - 11 :30
10:00 - 1 3:00
14:00 - 17:00
10:00 - 1 3:00

SCHEMA algemeen werk

TUINBEOORDELINGEN

Eind mei
De een vindt het fijn, de ander een gruwel: de jaarlijkse tuinkeuringen. In
mei/juni worden alle tuinen bezocht en beoordeeld. Ook het stukje pad
voor de tuin en de slootkant (indien aanwezig) wordt beoordeeld. De
tuinkeuring is voor nagenoeg alle leden niets om je zorgen over te maken.
Bij de meesten is de tuin dik in orde. De algemene ledenvergadering heeft
ingestemd met deze werkwijze omdat bij langdurige verwaarlozing het
bestuur deze beoordelingen kan gebruiken om in gesprek te gaan met
leden. Voor alle andere leden is het prettige feedback. Een 1 of 2 betekent
prima in orde. Een 1 betekent ‘goed onderhouden’ , een 2 betekent ‘er zijn
een paar aandachtspunten’ en een 3 betekent dat er wordt geconstateerd
dat het onderhoud van de tuin achteruit gaat en ingrijpen echt nodig is. De
tuinen met een beoordeling 3 worden in oktober herkeurd. Zo hebben
leden de gelegenheid om het onderhoud te verbeteren. Bij 3 jaar achtereen
een 3 als beoordeling zal het bestuur in gesprek gaan om het lidmaatschap
te beëindigen.

BOUW JE MEE AAN INSECTENHUIZEN?
Je weet natuurlijk allang dat hommels en bijen planten bestuiven en dat
lieveheersbeestjes en gaasvliegen bladluizen eten. Omdat deze (en andere)
insecten erg nuttig zijn voor de tuin en omdat het belangrijk is dat ze daar
genoeg verblijfplaatsen kunnen vinden, gaan we ze hierbij helpen. We
gaan we met een clubje enthousiastelingen insectenhuizen maken van
oude wijnkistjes en ander materiaal.
Voor wie: leden en anderen met een warm hart voor insecten
Wanneer: zondag 27 mei – 13.30 uur
Waar: ’t Buitenhuis
Je bent welkom om mee te knutselen of toe te kijken en ideeën voor thuis
op te doen. Omdat we denken voor ongeveer 10 personen materiaal te
kunnen verzamelen, vragen we jullie je op te geven op het volgende
mailadres: mjonasse@ziggo.nl.
Zelf meegebracht materiaal natuurlijk meer dan welkom. Denk aan: holle
stengels van vlinderstruik, vlier of duizendknoop, dennenappels,
bloempotscherven, schelpen, restjes wol, riet- en bamboestengels,
houtwol, schors, stro, lege blikjes, enz. En als je echt de handen uit de
mouwen wil steken, graag tangen, handboren, hamers, nijptangen, zagen
enzo ook handig. De organisatoren, Els, Erma en Mascha zorgen voor
koffie en thee en hopen dat we met elkaar een gezellige en nuttige middag
zullen hebben.

BIJEN

Bijen krijgen meer ruimte
Een vast klusje voor de imker in
mei is het geven van meer ruimte
aan de bijen in de kasten. De
redactie kwam onze imker tegen
die vertelde dat hij de bijen tien
extra ramen zou geven. “Anders
gaan ze klieren. Ze moeten wel
wat te doen hebben”, legt Peter
Luijkx uit. “Nu kunnen ze de
honingraten weer lekker vullen. Er
is genoeg eten voor ze in het park”.
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'POLDEREN' IN VOORDORP

Hoe zit het met de waterhuishouding?
Plensbuien, natte voeten; het komt vaker voor door de klimaatverandering.
Dat merken wij ook in natte tijden. Dan is menig tuin of pad een vijver.
Hoe krijgen we het overtollige water weer weg, wat doet het waterschap
eraan en wat kunnen wij zelf doen? Deze vragen stonden centraal bij het
bezoek van de gebiedsmanager van het Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden, Herman van Rooijen, aan Voordorp. Wel 25 belangstellenden,
van tuinenpark Ons Buiten en uit de buurt, kwamen af op de uitnodiging
van ons bestuurslid Leo Lentz.

Herman, die al 25 bij het waterschap werkt, gaf eerst even een lesje
geschiedenis. Waterschappen zijn de oudste bestuurslaag en bestaan sinds
1295. In west Nederland zijn monniken polders gaan graven om gewassen
te telen. En toen er ruzie ontstond over het waterpeil was de conclusie dat
je beter met elkaar kan overleggen (‘polderen’ ! ) en ontstonden er dus
waterschappen om het eens te worden over het waterbeheer en de kosten
te delen om droge voeten te houden. In de loop der jaren is het aantal
waterschappen van een paar duizend gereduceerd tot 21 .

Wat doet het waterschap?
Een waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van dijken, voor
droge voeten en voor schoon water (rioolwaterzuivering). Daarvoor is er
een ingenieus waterbeheersysteem met wel 1 500 km watergang, 192
gemalen, 1 550 stuwen en 25 sluizen in dit gebied. Om in de gaten te
houden dat het water schoon blijft zijn er 80 meetpunten, wordt er
gebaggerd, doorgespoeld en stimuleert het waterschap de aanleg van
natuurvriendelijke oevers. Dit doet het waterschap in samenwerking met
Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten, omdat iedereen wel ergens
verantwoordelijk voor is als het gaat om waterbeheer. De waterstand in
Utrecht staat altijd onder invloed van kwelwater van de Utrechtse
Heuvelrug. En onze Oude Gracht (Werelderfgoed) mag natuurlijk niet
buiten de oevers treden. Daarom baggert het waterschap. Primaire
watergangen in de polder om de tien jaar en stedelijk water met een hogere
frequentie.

Hoe zit het bij ons?
Tijdens een wandeling door de
wijk vertelt Herman hoe het in het
in Voordorp geregeld is. In het
gebied waarin tuinenpark Ons
Buiten zich bevind, in
waterschapstermen heet dat een
‘peilvak’ , is het streefpeil 1 0 cm
boven N.A.P. Zomer en winter. Bij
de nieuwe inlaat op het fietspad
langs de dierenweide zie je het
verschil tussen het waterpeil van
twee peilvakken goed: aan de ene
kant is het 55cm boven N.A.P. en
in ons vak +10cm. Inlaten hebben
als functie om water goed te laten
doorstromen. De watergang naast
het spoor is van groot belang voor
de hele wijk (en stad) om
overtollig water via Overvecht naar
de Vecht, het Amsterdam-
Rijnkanaal en de Noordzee te laten
stromen. In de wijk zijn er twee
gemalen die het werk doen. Eentje
bevind zich in Ons Buiten (in de
Heemtuin) en eentje aan de rand
van Voordorp.

Wat kunnen (of moeten) wij
doen?
Het waterschap kan niet zonder de
hulp van boeren en ook van ons.
We kunnen ervoor zorgen dat er
niet te veel bladeren in de slootjes
vallen en overhangende takken en
struiken verwijderen. Daarnaast
moeten de slootjes eens per vier
jaar gebaggerd worden, anders slipt
het dicht. We kunnen ook af en toe
de waterplanten maaien en het
kroost eraf halen en verwerken op
de composthoop.

Excursie "Hoe loopt het water in Voordorp"




