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Tuinenpark Ons Buiten
Pal Maleterstraat 64
3573PH Utrecht

AGENDA

In verband met het coronavirus zijn
alle activiteiten uitgesteld.

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

COLOFON
redactie@onsbuitenutrecht.nl
Jaap Tichler & Viola Hubrecht

NIEUW!

Is het jullie al opgevallen? Op de toegangspoort van Ons Buiten is een
nieuw toegangsbord geplaatst. Op dit bord staan naast de plattegrond van
Ons Buiten, ook praktische zaken en enige historische informatie. Dit bord
is er gekomen dankzij subsidie van de gemeente Utrecht.

GEBRUIK CLUBGEBOUW NA 1 JUNI

Het bestuur heeft besloten dat ’t Buitenhuis na 1 juni weer gebruikt kan
worden voor vergaderingen en hobbyclubs. We eisen wel dat iedereen de
1 ,5 meter regel in acht neemt en na gebruik een schoonmaakronde doet
waarbij de deurknoppen, armleuningen van stoelen en handvatten van
koffie en theepotten met desinfecterende vloeistof worden afgenomen. Het
reinigingsmiddel en de keukenrollen liggen in de keuken.
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Blok2
maandag

Blok3
zaterdag
maandag
zaterdag
zaterdag
zondag

Blok 4
maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

inhalen: za.

datum
1 5 jun.

27 jun.
1 3 jul.
25 jul.
8 aug.
23 aug.

7 sep.
1 9 sep.
3 okt.
1 7 okt.
7 nov.

21 nov.

tijd
18.30 - 21 .30

08.30 - 11 .30
18.30 - 21 .00
8.30 - 11 .30

10.00 - 1 3.00
13.00 - 16.00

18.00 - 21 .00
8.30 - 11 .30

10.00 - 1 3.00
14.00 - 17.00
10.00 - 1 3.00

10.00 - 1 3.00

ALGEMEEN WERK

NIEUWE HAKSELAAR
Sinds donderdag 7 mei beschikken we over een nieuwe GTM hakselaar en
twee Makita snoerloze heggenscharen. Allemaal Mercedessen in hun
soort. De oude hakselaar was helemaal op en stond regelmatig stil omdat
er een defect was. Een aantal heggenscharen was eveneens aan vervanging
toe en we kregen nu bij aanschaf extra accu’s. Samen met een behoorlijke
inruilprijs voor de oude hakselaar hadden we een goede deal. En…. kijk
maar eens op de foto wie er zo blij is!

LENEN EN
TERUGBRENGEN

Breng kruiwagens, trappen en
gereedschap terug.

Het gebeurt weer regelmatig dat
we ‘s avonds kruiwagens en
trappen in de tuinen zien staan. Dat
is niet wat we met z’n allen
afgesproken hebben. Het
gereedschap is er in de eerste plaats
voor het algemeen werk. Breng de
kruiwagens, trappen en het
geleende gereedschap daarom aan
het einde van de dag terug naar de
loods en herinner je buurman
daaraan als je ziet dat hij of zij dat
vergeten is!

FOTOWEDSRTIJD

Tot 15 mei mei konden onze leden foto’s inleveren voor de fotowedstrijd.
We ontvingen er 15! Vanaf zaterdag 6 juni kunnen deze foto’s door de
leden van Ons Buiten op het beeldscherm in ’t Buitenhuis beoordeeld
worden. Beoordeling is mogelijk tot en met 20 juni aanstaande. De criteria
zijn: Welke past het beste in het interieur van het gebouw en weerspiegelt
ons tuinenpark. De winnende foto wordt afgedrukt op canvas en komt een
jaar lang in ons clubgebouw te hangen. Daarna mag de fotograaf hiervoor
een andere bestemming zoeken.

Han met een nieuwe, rode, GTM
professional (hakselaar).
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ROZENHAGEN

door Mascha Jonasse (groencommissie)
De rozenhagen langs de tuingrenzen vormen sinds
de inrichting van het “nieuwe Ons Buiten ”in 1963
een verbindend en karakteristiek element op het
park. Op sommige plaatsen is in de loop der jaren
echter zoveel schaduw ontstaan van boomkronen
dat rozenhagen kwijnen en soms zelfs verdwijnen.
Daarom heeft de Groencommissie het onderwerp
Rozenhagen voor dit jaar op de agenda gezet. In
maart heeft een inventarisatie van de padgrenzen
langs de tuinen plaatsgevonden en daarbij is de
volgende codering gebruikt:
1 . Goede omstandigheden qua licht en ruimte en

conditie rozenhagen goed;
2. In principe goede ligging, maar rozenplanten

moeten aangevuld worden;
3. Slechte omstandigheden qua licht voor rozen;

alternatief bieden.

Vervolgens zijn de cijfers vervangen door
kleurcodes en ingetekend op de plattegrond van Ons
Buiten (1=groen, 2=oranje en 3 = rood).

Dit levert het volgende beeld op: 54 tuinen zijn
groen gekleurd, 28 oranje, 1 2 rood, 3 tuinen
groen/rood en 1 tuin oranje/rood.

Beheerplan
In 2017 hebben we een beheerplan laten opstellen. Dit
plan, opgesteld door Paul van Kan, geeft aan wat we in
ons tuinenpark aan het groen moeten doen om de
identiteit te behouden en de kwaliteit te verbeteren.
Over het streefbeeld van paden en hagen staat in het
beheersplan het volgende: “De meest lichte paden
blijven omzoomd met rozenhagen, maar elders zorgen
hagen van beuk voor afwisseling. Per pad is een keuze
gemaakt voor rozen of een ander type haag.”

Rozenhagen aanvullen
Uit de inventarisatie blijkt dat het streefbeeld bij
verreweg het grootste deel van de tuinen in orde is of
uitgevoerd kan worden. In het najaar volgt er een actie
om de rozenhagen weer aan te vullen en te verbeteren.
Dat doen we door wortelgoed van rozen aan te bieden
en die individueel of samen te planten.

Een alternatief
Voor de plekken waar geen rozenhaag mogelijk lijkt
wordt nagedacht over een alternatief. Te denken valt
aan haagjes van veldesdoorn, stinkend nieskruid,
varens, sneeuwbes, boomstammetjes, enz.). Het gaat
om het tweede deel van Monnikskaplaan en het tweede
deel van de Ridderspoorlaan (de buitenzijde). Ideeën
hierover zijn welkom bij Mascha Jonasse.

Wordt vervolgd!
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Een fietsmandje in de salamandertuin.

Roel Westenbrink staat weer tot zijn middel
in de salamandervijver. De constructie die
bedacht was om kroos te verwijderen was
nog niet helemaal naar (zijn) wens. Roel
heeft nu de balk verlegd, en heeft als
‘kroosvanger’ een fietsmandje op een
bezemsteel bevestigd. Roel demonstreert. Hij
haalt de kroosvanger tevoorschijn en met een
soepele zwiep en een lach op zijn gezicht
schept Roel het kroos uit de vijver. Echte
schoonheid zit in de eenvoud.

DE FLUIT

Tijdens de laatste ALV van 2018 zijn alle tuinders verrast met
een fluitje. Dit was een idee van Sylvia van Leeuwen en bedoeld
om mede tuinders te alarmeren bij brand, beroving, bedreiging,
verwonding of ander acuut gevaar. Nu er vrij onlangs weer een
insluiper is gesignaleerd brengen we de fluit nog een keer onder
de aandacht. Heb je nog geen fluit of ben je hem kwijt? Haal
hem dan in de winkel. De fluit zit op een kaart met adviezen en
telefoonnummers.

Volop tuinplezier in de kindertuintjes
Met dank aan Ans Hobbelink

In de kindertuintjes zijn nu meer dan vijftig
mensen actief. Vrijwilligers en
ouders/verzorgers helpen de kinderen van de
twaalf tuintjes de natuur en hun groene
vingers te ontdekken. Soms geldt dit laatste
ook voor ouders. Kinderen ontdekken dat
een tomaat niet in de fabriek gemaakt wordt
en je zorgzaamheid, geduld en
doorzettingsvermogen nodig hebt om groene
dingen te laten groeien. En soms blijkt dat je
die groene dingen kunt eten en juist
lekkerder zijn als je ze zelf hebt zien groeien.

In deze Coronatijd met onderwijs op afstand,
zoveel mogelijk thuis en handen kapot
wassen is een kindertuintje een waar
cadeauje. Buiten zijn en bewegen is goed en
fijner gebleken dan binnen zitten. De
temperatuur is ‘boffen’ en de droogte vraagt
extra zorg. Maar wat hebben de kinderen met
een kindertuintje een gelukkie! Want daar
kon en daar kan je gewoon naar toe. Er even
tussen uit om water te geven, of nieuwe
plantjes te zetten. De eerste aardbei eten,
eigen sla en spinazie mee naar huis te
nemen, ontdekken dat dat lekkerder is. Het
lijkt wel een wonder! En natuurlijk is een
bezoek aan de kindertuin ook altijd een
mooie kans om even te kijken naar de
ontwikkeling en het humeur van de dieren.
En als je dan thuis bent . . . toch weer even de
handen wassen.
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DOMWEG GELUKKIG
MET DE DOMPELPOMP
door Nico Bosma (bouwcommissie)
Dompelpomp: een woord als een klein
gedicht. Je hangt hem in de plomp en
je hebt plezier van het vroege voorjaar
tot het natte najaar. Indachtig de droge
periodes die we achter de rug hebben
en wellicht in de toekomst weer
beleven, is zo’n pompje goed te
gebruiken voor het bevloeien van de
tuin of voor een kunstmatig bronnetje.

Wat heb je nodig:
• 1 dompelpompje;
• een klein zonnepaneel
(minimaal 40 x 40);

• een 12-volts accu;
• een lange slang;
• elektriciteitsdraad;
• een schakelaar.

Tips
• Hou het pompje weg van de

modderige bodem van de sloot. Er
zijn dompelpompjes met een
ingebouwd filter, maar ook dan kan
verstopping optreden door het
aanzuigen van modder en andere
viezigheid. Een waszakje of een
nylonkous, al dan niet met naad,
om het pompje kan verstopping
voorkomen.

• Gebruik een stevige slang om aan

BAMBOE GEDOE

Verbod of inperken?
Van de groencommissie
Ondanks de adviezen van de groencommissie en het bestuur zijn er nog steeds (of weer) tuinen met woekerend
bamboe. Een aantal jaren geleden is aan de leden dringend verzocht om de op hun tuin aanwezige bamboe met
wortel en al uit te roeien of in te dammen met een wortelbegrenzer. De meeste leden hebben aan dit advies gehoor
gegeven en veel bamboeclusters zijn verdwenen, ingedamd of worden onder controle gehouden door scheuten af
te steken. Omdat we dit graag zo willen houden brengen we de bestaande regels nog een keer onder de aandacht.

Regels voor bamboe op Ons Buiten
Woekerende bamboe soorten, soorten met ondergronds kruipende stengels (rhizomen) zoals Phyllostachys en
Pseudosasa moeten voorzien worden van geschikte wortelbegrenzer, bij nieuwe aanplant is dat een verplichting.

het pompje te koppelen en het water naar en door de tuin te leiden.
In sommige goedkope slangen ontstaan makkelijk knikken.

• Tenzij je zelf handig bent, schakel een elektricien in voor de
koppeling van zonnepaneel aan accu en accu aan pompje. Leg een
schakelaar aan in het huisje tussen accu en pomp om de pomp aan
en uit te zetten. Dat kan een gewone schakelaar zijn. Een
tijdschakelaar is ook mogelijk.

• Heb je eenmaal een zonnepaneel en een accu, dan is de verleiding
groot om daar ook een paar lampjes en/of een schoon-water-
dompelpompje voor in de keuken aan te koppelen.

De kosten
Op internet zijn diverse aanbiedingen te vinden voor dompelpompjes.
Zoek op 12 V dompelpomp en je vindt pompjes vanaf € 20. Zoek op
kleine zonnepanelen 12 V en je vindt diverse zonnepanelen, vanaf ca. €
30. Een 12V-accu heb je voor € 10 tot € 60.

Technische vragen
Heb je technische vragen hierover stel deze dan aan Ben Nouwen. Ben
is zaterdag in en om de winkel te vinden.

een dompelpomp
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Bij bestaande bamboe pollen zal een begrenzer in de richting van
de tuingrenzen (paden en buren) nodig zijn. Begrenzing MOET
van beton, plaatstaal of polyethyleen zijn, 1 /2 m diep ingegraven
en 10 cm boven de grond uitstekend. Worteldoek en vijverfolie
worden gemakkelijk door de rhizomen doorboord, en plastic
golfplaat verzwakt op den duur. Overlappende delen moeten
goed op elkaar gelast of geschroefd worden, anders kruipen de
rhizonen er tussendoor. Een keuze voor polvormende bamboes
voorkomt dus veel problemen!

Voorkeur voor soorten bamboe
De Fargesia soorten behoren tot deze polvormende groep. Deze
bamboes hebben vrij dunne halmen en fijn blad. Omdat de plant
in omvang beperkt blijft en oppervlakkig wortelt, zijn Fargesia-
bamboes geschikt voor onze tuinen. Enkele bruikbare cultivars
voor ons park zijn: Jiuzhaizou en Rufa. Echter na een aantal
jaren worden deze pollen misschien ook wat te groot of te breed
in omvang.

Snoei
Bamboeplanten zijn uitstekend te snoeien, zowel in hoogte als
uit te dunnen. Dit beperkt ook enigszins de uitbreidingsdrang.
Zonder onderhoud kunnen deze bijzondere planten een niet meer
te beheersen probleem gaan opleveren!

BamboeHET SCHRIJVERTJE
door Nico Bosma
Je hebt hem vast wel eens op een van de sloten van Ons Buiten gezien: het schrijvertje/slootschrijvertje of
schaatsertje (Gyrinus substriatus). Een waterkevertje, dat zomaar over het water loopt, mits de
oppervlaktespanning van het water voldoende is, wat alleen het geval is als het water schoon is. Een intrigerend
beestje. Mij doet hij denken aan een kapelaan, die, gehuld in zijn zwarte soutane, zich voorzichtig op het ijs
waagt, wat korte krampachtige slagen op zijn Friese doorlopers maakt, regelmatig stopt en om zich heen loert.
Bang als hij is dat anderen lachen om zijn gestuntel.
Dat beeld is natuurlijk beïnvloed door Guido Gezelle, zelf priester, die het beestje bezingt in een gedicht, als ”het
krinkelende winkelende waterding, met het zwarte kabotseken aan”. Zijn fascinatie voor het schrijvertje wekt
natuurlijk geen verbazing: De vergelijking met de over het water wandelende Jezus is snel gemaakt. In het
gedicht vraagt hij zich af wat het “schrijverke” schrijft, oppert een aantal mogelijkheden, waarna het schrijverke
zelf onthult dat hij en zijn soortgenoten telkens weer de naam van god schrijven, zij het in een onzichtbare hand.
Een originele manier om de natuur te zien als godsbewijs (al zou ik zelf niet zo ver willen gaan). Onderstaand de
eerste regels van Het Schrijverke, een gedicht van Guido Gezelle uit 1 857

O krinklende winklende waterding,
Met 't zwarte kabotseken aan,

Wat zien ik toch geren uw kopke flink
Al schrijven op 't waterke gaan!

Gij leeft en gij roert en gij loopt zoo snel,
Al zie 'k u noch arrem noch been;

Gij wendt en gij weet uwen weg zoo wel,
Al zie 'k u geen ooge, geen één.



FFlliittssnniieeuuwwss
WONDERLIJKE WAARNEMINGEN

Een heel populaire boom
door Leo Lentz
In het najaar hebben een paar dapperen hoog op een ladder een uilenkast bevestigd aan de stam van een
moerascipres aan de Monnikskaplaan. Een paar weken terug wezen de eerste tekenen op activiteit: uit het gat in
de kast hingen een paar groene takjes, als een soort vlag, misschien om concurrenten op afstand te houden? Maar
welk dier deed dat? Bij een eerste inspectie zagen we twee eekhoorns in de boom, een grote en een kleine. Een
eekhoorn in een uilenkast? Op internet vonden we een filmpje met een eekhoorn die takken naar een uilenkast
sleept.
Een paar avonden hebben we rond schemertijd gepost in de buurt van de boom. De eerste avond hoorden we
vreemde geluiden rond de kast, die we slecht konden identificeren. Servaas, de bewoner van de tuin met de
uilenkast, meldde dat hij ’s avonds wel eens zachtjes en op een tamelijk lage toonhoogte hoorde oeh-oeh-oehen.
Maar een paar dagen stak de eekhoorn weer zijn kopje naar buiten.
Nog weer enkele avonden later, tijdens de schemering, hoorden we weer een ander en veel hoger, geluid. Dit keer
waren het twee uilen, cirkels draaiend rond elkaar. Enkele dagen daarna, tijdens een nieuw bezoek, hoorden we in
de avond een duidelijk uilengeluid en zagen op een van de takken boven de uilenkast een uil zitten, die kort
daarop wegvloog. Het geluid leek het meest op een vrouwtjes ransuil. Er lijkt dus wel degelijk een territorium van
een uilenpaar rond de uilenkast te zijn.
Maar daarmee zijn we er nog niet, want de laatste vondst deden we zeer recent: twee meter boven de uilenkast
heeft een grote bonte specht een flink gat uitgehakt. Daar zit vermoedelijk een nest met jonge spechten.
Kortom, het is druk in en om de boom, het bruist van het leven daar rond de uilenkast. Wij volgen de
ontwikkelingen vol spanning en houden je op de hoogte.

In de Moerascipres houdt zich schuil, een ransuil.




