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Van de redactie
Het groen schiet uit de grond. In mijn tuin steken kleurrijke
bloemen en planten hun kop boven de grond, maar ook veel
onkruid. Ik heb meer zevenblad dan andere jaren!
Er is altijd veel werk te doen in het
voorjaar. Een aantal mensen ken ik
niet. ‘Heb ik nieuwen schuin tegenover?’ vraag ik me af. Voorzichtig
groet ik ze. Vanuit mijn ooghoeken
loer ik naar de stijl van tuinieren.

Agenda
• 7 mei
aanvang tuindiensten
• 8 mei
Piotiptour 1 (zie ook p. 4)
• 15 mei
Piotiptour 2
• 15 mei
Vroege vogeltelling (zie ook. p. 4)
• 16 - 21 mei
Herstelwerkzaamheden aan de
paden.
• 21 mei
Algemene ledenvergadering
• 29 mei
Dag van het Park. Bomenwandeling
Park Voorveldse Polder o.l.v. Paul van
Kan. Start: 14.30 bij Hotel Mitland

• 7 juni ( bij regen op 21 juni)
Lezing: Vleermuizen en licht
• 12 juni
Groen-moet-je-doen dag (info volgt)
Atelier 109: Workshop mozaïeken
13-17 uur, Beleeftuin (zie ook. p. 5)
• 18 juni
Atelier 109: Workshop mozaïeken
13-17 uur, Beleeftuin
• 19 juni
Tour de Fruit in Tiel (zie ook. p. 4)
12.00-16.00 station Tiel
• 19 juni
Late vogeltelling (zie ook. p. 4)
• 25 juni
Atelier 109: Workshop mozaïeken
13-17 uur, Beleeftuin
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‘Wat gaan ze toch doen met al die
aarde?’ De volgende dag geef ik ze
een hand en maak ik een praatje.
Mijn buurman geeft me een goede
raad: ‘Help de nieuwe leden een
beetje op weg.’ Buurman is daar erg
goed in. Hij helpt de nieuwe achterbuurvrouwen bij het aanleggen van
het gazon en de bloementuin.
Hoe leren nieuwe leden de Pioniers
kennen? Belangrijk is natuurlijk de
hulp van ervaren leden, maar onze
website wordt ook steeds vollediger,
zodat ook daar informatie te vinden
is over afspraken, tuintips en activiteiten.
Dit voorjaar is er weer een uitgebreide planning van natuurexcursies tot
creatieve workshops. Peter Verharen,
een nieuw bestuurslid wordt voorgesteld en is een leuke uitdaging, de
slangenquiz! Want wat is dat voor
vreemde hoop daar achteraan de
Perenlaan?
Pioniers, geniet van de lente!
Evelien Pullens
redactie@depioniers.nl
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Van het bestuur
Sorry leden. Het is me dit jaar niet gelukt om alles op tijd te
plannen. Ook weleens een nieuw jaar begonnen met twee nieuwe banen, een stevige verbouwing in huis en een intensieve
opleiding. Ik had er niet op gerekend daarbovenop ook nog eens
griep en keelontstekingen te krijgen. Voor uitzieken had ik geen
tijd. Daarom zal de algemene leden vergadering dit jaar pas 21
mei plaats vinden.
Het bestuur
We zijn als bestuur volop bezig. Van
het aanpassen van de toiletten van
de dames (verhoogd toilet) tot het
opvragen van offertes voor het opknappen van de loods, het verbouwen van de keuken , maar ook het
verdere onderhoud van het complex.
De Veemarktperikelen (zie www.
utrecht.nl), de Groenmoetjedoendag,
onze buren, dagactiviteiten voor de
bewoners van het hostel. Sociale
cohesie, hoe gaan we met elkaar om
op de tuin? Natuurbeleid, ringslanghoop, beleeftuin, bomenbeleid.
Activiteiten, zoals mozaïeken op de
beleeftuin. Secretariaat reorganiseren enzovoort.
Iedere zaterdag is er een bestuurslid
aanwezig in het verenigingsgebouw.
Kom eens koffie drinken en bespreek
de ideeën en gedachten die je bij het
tuinieren en het complex hebt. Wist je
overigens dat we een leestafel hebben,
met allerlei interessant nieuws/ informatie over tuinieren, natuur, de wijken
die aan ons grenzen.
We weten het allemaal
- Niets meer op de houtwallen gooien!
Ze gaan opgeruimd worden. Neem je
tuinafval mee of composteer.
- Geen snoeren over het pad, netjes aan

de kant. Elektra verbruik is alleen voor
tuinwerkzaamheden!
- Geef adreswijzigingen en andere veranderingen door aan het secretariaat.
Willem Sen, onze secretaris houdt zijn
ledenlijst graag bij.
- Vergeet niet de contributie te betalen
voor 01-06-2011. Neem bij mogelijk
betalingsproblemen contact op met
Liesbeth Stienen, onze penningmeester. Vergeet de kopie van de U-pas
niet.
- De koffie en thee staat iedere zaterdag
vanaf 10 uur klaar in het verenigingsgebouw.
- Sluit de gasflessen veilig aan op je
kooktoestel of kacheltje. Bijvullen van
een gasfles mag en kan niet. Bij een
ongeluk betaalt de verzekering de
schade niet.
- De rubberen gasslang moet je om de 5
jaar vervangen.
- Bij de tuinwinkel zijn gasflessen te
koop. Lege gasflessen kun je daar
inleveren.

Nieuw huishoudelijk
reglement
Een aantal jaren geleden constateerde het bestuur dat de statuten
en het huishoudelijk reglement van
onze vereniging toe waren aan een
moderniseringsslag. Zoals u wellicht
nog weet: eind maart 2009 keurde
de Ledenvergadering de vernieuwde
statuten goed. Volgende stap is het
huishoudelijk reglement aanpassen, dusdanig dat het aansluit bij de
nieuwe statuten.
Een paar maanden geleden zijn
Hielke Boersma en Andrea Lehr, die
eerder aan de statuten werkten, in
samenwerking met het bestuur aan
deze klus begonnen. De planning is
om in het najaar een nieuw huishoudelijk reglement voor te leggen aan
de leden.

Andrea Lehr
Een heel fijn en mooi tuinseizoen
toegewenst!
Namens het bestuur,
Wiljo Tukker,
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Wilt u meer weten...
of heeft u suggesties voor ons?
Neem dan contact op met ons:
andrealehr7@gmail.com (tuin 5)
of hielke_b@hotmail.com
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Cursus snoeien:
een kwestie van keuzes maken
Het idee was dat we met opgestroopte mouwen in een pril lentezonnetje onze bomen en struiken zouden snoeien. De realiteit
was dat we ons in de stromende regen stonden te verbazen hoe
fruitteler Joke met veel enthousiasme en kennis van zaken ons
uitlegde welke keuzes we konden maken bij het onderhoud van
onze bomen.
De regen die over haar bruine getaande huid stroomde, deerde haar
geenszins. Dit had ze vaker meegemaakt. En ze trok ons mee in haar
liefde voor de fruitbomen.
Zondagmorgen, 27 februari.
Het eerste uur kregen we binnen
uitleg over de voorkeuren, wensen
en grillen van de diverse fruitbomen:
peren, appels, pruimen, perziken
en kiwi’s. We weten nu alles over
frambozen, bramen, bessen en de
druif of kruisbes, die je ook als boom
kunt opkweken. We stelden veel
vragen: wanneer is de beste tijd
om te snoeien (februari/maart bij
droog weer), hoe komt mijn perzikenboom weer van de krulziekte af
(spuiten met zwavel voor de bloei),

waarom komt er maar 1 appel aan
mijn boom (misschien schimmel of
te oude takken), hoe vaak moeten
we de bomen bemesten (na de
bloei want dan is de boom uitgeput).
Het duizelde ons van de informatie.
Wist je dat je zelfs ondergronds kan
snoeien?
Kern van Joke’s betoog
Waar wil je naar toe met je vruchten? Wil je je boom wat verzwakken
omdat je het klein wilt houden of
wil je juist een grote boom om in
de schaduw te kunnen zitten op een
zomerse dag, die op dat moment
nog heel ver weg lijkt.
Maar hoe doe je dat nu, dat snoeien?
We stappen dapper de regen in,
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passeren vijf eendjes
die genietend in een plas
met water zwemmen en we
gaan snoeien. Tenminste Joke snoeit.
Met haar verlengde zaag en scherpe
blik ziet ze direct wat er moet gebeuren. Ze zaagt hier een dode tak weg,
daar maakt ze ruimte voor een trap
om makkelijk de toekomstige appels
te kunnen plukken en ook zorgt ze
ervoor dat een boom voldoende licht
en ruimte krijgt. De takken zwiepen
in het rond. Beslissingen worden snel
en met verstand van zaken genomen. Iedereen krijgt advies op maat.
De kruisbes heeft het heel erg naar
haar zin heeft in de tuin. De druif ziet
er mooi uit, maar is te snel opgekweekt. De braam is oud en dient
drastisch gesnoeid te worden. Joke
kan nog weken doorpraten.
Verkleumd en tevreden praten we
tijdens de heerlijke lunch na. We
hebben het gevoel heel veel geleerd
te hebben, maar of we nu het nu ook
zelf kunnen? We gaan het proberen.
Ireen de Graaf
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Diverse activiteiten in mei en juni
De stadsvogeltelling

Wanneer
15 mei
Start: 6.00 De Pioniers (bij ingang Kögllaan) fiets mee!
Eind: 7.30 De Pioniers
vind je dit iets te vroeg? er isdie dag een 2e ronde:
Start: 7.30 De Pioniers (bij ingang Kögllaan) fiets mee!
Eind: 8.30 De Pioniers
18 juni
Start: 20.00 De Pioniers (bij ingang Kögllaan) fiets mee!
Eind: 21.30 De Pioniers met een drankje op de
beleeftuin

Dit is het vijfde jaar van de stadsvogeltellingen
(MUS), die worden gehouden door heel Nederland. Op duizenden telpunten worden 5 minuten lang alle vogels genoteerd.
Ook op en om De Pioniers worden de broedvogels geteld.
Het fluitconcert op zondagochtend is al een beleving op
zich! Wil je een keer meelopen? Stuur een mailtje naar:
paulvakan@planet.nl of een sms naar 06-38085248.
Mocht door (weer)omstandigheden de telling niet doorgaan, dan wordt dat de avond van te voren doorgegeven .
Meer weten over MUS (Meetnet Urbane Soorten)? Kijk op
www.sovon.nl/default.asp?id=367

Kosten: geen
Opgave: niet nodig, wel handig paulvankan@planet.nl

Vleermuizen en licht

Piotiptour

In 2011 staat de vleermuis in de spotlights:
het is het Jaar van de
Vleermuis. De Pioniers
heeft leden die specialist
zijn op het gebied van
vleermuizen en licht.
Hoe leven vleermuizen?
Welke soorten vliegen er
op en om onze tuinen?
Houden vleermuizen
eigenlijk wel van licht ?
Op 7 juni kom je hier van
alles over te weten. Natuurlijk gaan we als het
donker wordt met een
batdetector op ‘vleermuizenjacht’. Als het slecht
weer is, wordt de avond verzet naar 21 juni.
Voor meer informatie: www.zoogdiervereniging.nl (jaar
van de vleermuis)

Gebeuren er van die dingen op je tuin (of juist niet), waar
je maar geen raad mee weet? En je buurman of buurvrouw ook niet? Ga dan mee op één van de Piotipdagen
in mei. Met een clubje mede-tuiniers bezoeken we naar
elkaars tuinen, nemen we een kijkje in jouw tuinkeuken
en geven raad en tips.

dinsdagavond 7 juni (bij slecht weer 21 juni)

zondagochtend 8 en 15 mei

Start:
Eind:
Kosten:
Opgave:

10 uur verenigingsgebouw
circa 12.00
geen
bij Andrea Lehr, andrealehr7@gmail.com

Tour de Fruit
zondagmiddag 19 juni

Fraaie fruit-fietstocht door de Betuwe onder professionele begeleiding van Joke van den Ban langs hoogstamboomgaarden en ecologische fruitteeltbedrijven met een
lunch in de boomgaard halverwege. Joke weet alles over
hoogstamfruit, kleinfruit, ecologisch beheer, snoei en
fruitrassen, begeleidt de tocht. Heb je vragen over natuur
en landschap van de Betuwe, dan weet Paul van Kan wel
een antwoord (onderzoek landschap gemeente Tiel).

20.30
20.30
21.00

Start, verenigingsgebouw
presentatie de vleermuis in NL (Eric Jansen)
presentatie vleermuisvriendelijke verlichting
(Marinus Jan Veltman)
21.30
pauze
22.00
vleermuizen tocht met batdetector (Eric Jansen)
Kosten: geen
Opgave: niet nodig

Start:
Eind:
Kosten:

12 uur station Tiel
circa 16.00 station Tiel
€ 15/kinderen € 10 (exclusief fiets; deze kun
je huren op station Tiel)
Opgave: bij Paul van Kan paulvankan@planet.nl of
06-38085248
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Diverse activiteiten in mei en juni
Mozaïeken met Atelier 109
Net als vorig jaar opent de Beleeftuin haar poort voor
creatievelingen. Dit jaar gaan we mozaïeken met Evarien
en Heidi van Atelier 109. Breng kleur op je tuinpad!
De kosten voor deelname zijn afhankelijk van wat je wilt maken.
Waar kun je uit kiezen?
1. stoeptegel met mozaïek van
gekleurde tegeltjes (geschikt voor
buiten, vorstbestendig) € 9,2. stoeptegel met mozaïek van
kiezels. (geschikt voor buiten,
vorstbestendig) € 7,50
3. spiegel met mozaïeklijst van
gekleurde tegels (geschikt voor
binnen, niet vorstbestendig) €5,De workshops zijn in eerste instantie
bedoeld voor kinderen in de leef-

tijd van 8 tot 12 jaar, maar oudere
kinderen en volwassenen zijn ook
welkom.
Opgeven voor deze workshops kan
via emailadres: atelier109@centomani.nl. Per workshop is er ruimte
voor maximaal 10 cursisten.
Data
12 juni
18 juni
25 juni

(Groen moet je doen dag,
1e pinksterdag, van 13 tot
17 uur)
(zaterdag 13 tot 17 uur)
(zaterdag 13 tot 17 uur)

Een uitdaging:
Bij welke dieren staan slangen op het menu ?

2

Hoeveel eieren legt een vrouwtje gemiddeld?

3

Hoeveel cm is een jong slangetje, net uit het ei?

4

Wat eten ze zoal en hoeveel?

5

Wat doet een ringslang als hij zich bedreigd voelt?

6

Wat eten jonge ringslangen?

7

Hoeveel jaar kunnen ze worden?

8

In welke provincie leven de meeste ringslangen?

9

Hoe is het verschil met adder en gladde slang?

10

Waarom worden broeihopen aangelegd?

11

Zijn ringslangen gevaarlijk?

12

Hoe lang is gemiddeld een volwassen slang ?

Atelier 109 is een samenwerkingsverband tussen kunstenaar Heidi
Kloppenborg en grafisch ontwerper
Evarien Tuitert. Atelier 109 is een
écht atelier waar je kunt knutselen
en kan werken met verschillende
materialen. Je mag helemaal zelf bepalen wat je gaat doen. Weet je niet
waar je moet beginnen? Wij helpen
je op weg. Atelier 109 is gehuisvest
aan de Gruttersdijk 12 in Utrecht.
Voor meer informatie zie:
http://www.centomani.nl/atelier109

Weet je de antwoorden niet? Bernadette, Ton en
Paul wel!

Slangenquiz
1

Atelier 109, Creatief
Kinderatelier

Zij woonden de lezing bij van de Ringslangwerkgroep
Houten op Tuinenpark de Driehoek. De ringslangwerkgroep is sinds 2006 bezig met het helpen van deze zwaar
beschermde soort; één van de drie slangen die we in
Nederland kunnen tegenkomen.
In de provincie Utrecht is de ringslang de enige soort. Niet
giftig en heel schuw. Dus we hoeven niet bang te zijn. Het
is eerder een buitenkans als je er een ziet. Meestal zijn ze
al weg voor je het zelf in de gaten hebt. Met hun gespleten tong vangen ze geuren op en dus ook onze aanwezigheid.
Paul van Kan

De antwoorden op deze vragen zijn te vinden op deze
pagina: http://www.atvdepioniers.nl/index.php/
nieuws/nieuwsbrief
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Lievelingsplek
De eigen tuin tegen de avond
als het rustig wordt.

Lievelingsplant
Astilde

Portret van nieuw bestuurslid Peter Verharen, tuin 43
Voorbeeldfunctie
Luid schallend klinkt de muziek van
Andre Hazes door de tuin waar Hella
en Peter aan het werk zijn. Hun tuin
ligt vlak bij het hostel, daarom hebben ze vaak achtergrondmuziek. Ze
lijken er niet veel last van te hebben.
Er is hard gewerkt in tuin 43 het
afgelopen jaar. Vorig jaar zijn er veel
bomen afgezaagd, met hulp van
Peter Voortman en de tuindienst,
want de tuin leek bij aankoop net
een coniferenbos. Ook het huisje had
behoorlijk wat onderhoud nodig. Nu

Er is hard gewerkt in tuin 43
het afgelopen jaar
is het al zover opgeknapt dat je er
ook ’s winters heerlijk kan zitten bij
de houtkachel. Vandaag wordt door
Peter de moestuin omgespit en plant
Hella tussen de afgezaagde boomstronken de nieuwe aanplant. Het
hondje Daantje leert om niet steeds
te hoeven bewaken, maar ook rust
te nemen in het huisje of op zijn
hondenplek in de tuin.
“Je hebt toch een voorbeeldfunctie
als bestuurslid,” zegt Peter “Daarom
heb ik er last van dat het nog steeds
niet allemaal op orde is in mijn tuin.“
Peter is bekend met bestuurswerk en
vindt het leuk om te doen. Hij denkt
graag mee over hoe de Vereniging
zich zou moeten ontwikkelen. “Het is
fijn dat het een democratische organisatie is, waar de ledenvergadering

beslist.“ Peter denkt in de toekomst
contacten met de gemeente mede
te willen onderhouden en mee te
denken in het beleid ten opzichte
van de wijk en de stad. “ Het is
belangrijk dat het tuinenpark er goed
uitziet. Als je nu het terrein op kijkt
van de kant van de Sartreweg zie je
die slordige takkenhopen.” Het is fijn
dat we de laatste tijd in het bestuur
beslissingen hebben genomen over
de houtwallen, of takkenrillen, zoals
ze eigenlijk heten.
Toegankelijk
Eigenlijk denk ik dat iedereen Peter
wel kent. Hij is vaak in de kantine te
vinden omdat hij regelmatig kantinediensten draait.“ Het contact met de
mensen vind ik leuk aan mijn functie
en aan deze vereniging. Hoewel...
het zou wel fijn zijn als er wat meer
mensen de kantinecommissie komen
versterken, want het is de afgelopen
tijd wel iets te veel geweest.“ Peter
is heel actief. Hij schilderde bijvoorbeeld mee aan de damesWC’s samen
met Paul Dijkhorst van tuin 47. “Dat
schilderen is nou niet speciaal een
bestuursfunctie, maar ik vind het wel
leuk om te doen.“ zegt Peter.
“Toegankelijk en makkelijk aanspreekbaar zijn’, dat zijn volgens
mij wel kwaliteiten van me,” zegt
Peter. Hij heeft de verkoop van
huisjes als taak binnen het bestuur.
“Ons tuinenpark is heel gemelleerd.
Dat merk ik ook als ik met geïnteresseerde kopers over het terrein
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wandel. Mensen zijn vaak ook gaan
kijken bij Ons Buiten of De Driehoek.
De Pioniers spreekt dan aan door
de diversiteit in de invulling van de
tuinen. Moes- en siertuinen worden
afgewisseld, jong en oud. Sommige
tuinders zijn heel creatief in het bouwen van een eigen wereldje. En het
complex is heel open.”
Voor Peter persoonlijk is het tuinenpark een plek waar hij tot rust kan
komen. In het gewone leven kan
hij wel gestrest zijn, maar als hij in
de tuin in de aarde wroet wordt hij

Voor Peter is het tuinenpark
een plek waar hij tot rust kan
komen.
relaxed. Maar ook een boek lezen ’s
winters bij de kachel in het tuinhuisje
is heel rustgevend.
10 jaar geleden en 10 jaar vooruit
10 jaar geleden kwam Peter al als
bezoeker op de Pioniers omdat zijn
zusje er een tuin had. Hij vond het
toen al een heerlijke plek en heeft
overwogen ook lid te worden. Hella
en hij besloten toen het niet te doen,
omdat ze er geen tijd voor zouden
hebben. Later kregen ze spijt van die
keuze.
‘Hoe zal de Pioniers er in 2021 uitzien?‘ vraag ik Peter.” Ik denk dat het
dan een bloeiend complex zal zijn.“
Evelien Pullens
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Buurman weet alles
Beste buurman,

Beste Buurvrouw,

Hebt u ook gezien dat we
opnieuw weer zoveel zevenblad in de tuin hebben. Het
lijkt wel of dat het enige is
wat in onze tuinen groeit.
Zucht. Wat moeten we er toch
aan doen?

Zevenblad is het best te bestrijden door
uitputting. Plukken plukken plukken,
elke dag dat u op de tuin bent, vooral
nu! In april mei schiet het de grond uit.
Ik weet trouwens een lekker recept met
zevenblad. Zullen we samen eten dit
weekeind?

Buurvrouw

Buurman

Pesto van zevenblad
Benodigdheden
100 gr. zevenblad
50 gr. pijnboom- of zonnebloempitten
100 gr. gemalen (pecorino) kaas
3 teentjes knoflook
2 dl extra vierge olijfolie
versgemalen peper naar smaak
zeezout naar smaak
Bereiding
Was de zevenblad en dep ze goed droog. Alles fijnsnijden en in de olijfolie
doen. Het geheel pureren (met staafmixer of keukenmachine) en tot slot op
smaak brengen met zout en peper.
Vers is de pesto natuurlijk het lekkerste maar in een goed schoongewassen
(steriele) pot met deksel, onder een laagje olie, én in de koelkast is deze
pesto enige tijd houdbaar.

Tips van de maand
Voorzaaien in april of mei!
Wanneer je de zaadjes van planten in de bakjes met aarde gedaan hebt, zet ze dan in de kas of achter
het raam. Dek af met een doek of vuilniszak erover, laat dat zo een week a tien dagen staan totdat
de eerste plantjes opkomen. De grond blijft zo op een constante temperatuur en vochtigheidsgraad,
belangrijk voor de zaadjes om tot ontkieming te komen.

Voorzaaien van planten verlengt het groeiseizoen en verhoogt daardoor de opbrengst
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De plannen op het Veemarktterrein
Om wat meer inzicht te krijgen in de bouwplannen op het Veemarktterrein ben ik gaan praten met Hans de Wind. Hij is een
nieuw Pionierslid en heeft ook meegewerkt aan de ontwikkeling
van de plannen in het Veemarkt gebied.
Werk en wonen combineren
De Veemarkt wordt gesloopt en het
terrein wordt woongebied. Er komen
niet alleen huizen, maar ook een
school, een BSO en ruimte voor winkels en werkplaatsen. Hoe dat gaat
gebeuren is nog lang niet ingevuld,
maar zie www.utrecht.nl/veemarkt2punt0. Het achtergrond-idee is dat
particulieren de mogelijkheid krijgen
om zelf te bepalen hoe ze willen
bouwen en hoe ze bijvoorbeeld werk
en wonen willen combineren. Het is

Er komen niet alleen huizen,
maar ook een school, een BSO en
ruimte voor winkels en werkplaatsen.
heel lang gebruikelijk geweest om
woonwijken te bouwen met scheiding van functies zoals wonen, recreatie, groen, werken, zie Overvecht.
Werken deed je ergens anders in de
stad. De laatste jaren willen steeds
meer mensen een winkeltje, bedrijfje of praktijk bij hun huis, net als
lang geleden toen het normaal was
dat je een werkplaats bij je woonhuis had. Er zijn groepen die samen
een woonproject bedenken en daar
met meer mensen gaan wonen en
gemeenschappelijke dingen hebben zoals een tuin of een recreatieruimte. Het is nog de vraag hoe dit
idee in de praktijk gerealiseerd gaat
worden. In Utrecht heeft daar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Almere,
weinig ervaring mee. In oktober
wordt het plan voorgelegd aan de
gemeenteraad. De huidige activiteiten op het terrein zullen dit jaar
beëindigd worden, waarna de hallen
gesloopt worden. Daarna zal men

het plan verder uitwerken en de
grond verkocht kunnen worden en er
concrete bouwplannen gemaakt kunnen worden.
De Veemarkt en de Pioniers
We zijn buren. Wij zijn natuurlijk
benieuwd of deze veranderingen
invloed hebben op ons tuinenpark.
Ik vermoed dat we zeker lawaai en
ongemak zullen ervaren tijdens de
bouw. Maar als het af is, zal het misschien wel rustiger zijn dan nu. Geen
automarkt meer! Het tuinenpark ligt
dan ingebed in woonwijken. Dat
is veiliger, omdat er meer sociale
controle zal zijn.
Hans vertelt dat er een wandelpad
komt, dwars door de wijk van Sporting naar De Pioniers. Het tuinenpark
staat dus duidelijk op de kaart als
plek van ontspanning en groen.

Het bestuur heeft afspraken
gemaakt over privacy, met name
voor de tuinen die grenzen aan
de Sartreweg.
Onze ingang aan de Sarteweg wordt
anders omdat er ook huizen worden
gebouwd rondom het parkeerterrein,
maar de ingang blijft duidelijk zichtbaar en er blijft ruimte voor parkeren
en andere zaken zoals het tijdelijk
storten van grond, vertelt Hans.
Het bestuur heeft afspraken gemaakt
over privacy, met name voor de tuinen die grenzen aan de Sartreweg.
Er komt een groenstrook tussen de
sloot en de tuinen van deze mensen
De plannen liggen van 31 maart tot
11 mei ter visie. Dat zal in de Neudeflat zijn. Op de begane grond.
Evelien Pullens
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Pioniers, bedankt!
Beste mensen van de Pioniers,
Ik ben Floor van Kan, 18 jaar, zoon
van Paul van Kan en Conny Coppen,
tuin 127. Ik ben net een half jaar
in de Filippijnen geweest om onder
andere vrijwilligerswerk te doen
en dingen te kopen/te laten doen
van gedoneerd geld uit Nederland.
De Pioniers heeft hier ook gedeeltelijk aan meegewerkt, want mijn
moeder, Conny Coppen heeft gratis
de kantine kunnen gebruiken om
cursussen te geven, waarvan het
geld naar de arme mensen in de
Filippijnen is gegaan.
Dus daarvoor wil ik jullie heel erg
bedanken!
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De tuin delen met een woelmuis...
Ieder jaar weer kijk ik uit naar
de bloemetjes van het Speenkruid. En ieder jaar weer
worden ze allemaal opgegeten
door een woelmuisje.
’t Is me toch wat.
Al jaren delen we de tuin, het woelmuisje en ik. Ben ik te gast bij hem,
of hij bij mij – ’t is maar hoe je het
bekijkt. Woelratje worden ze ook wel
genoemd, maar woelmuisje klinkt
beter, vindt u niet? ’t Is ook beter,
want het ís een muisje.
Een stukje van de tuin hoef ik dan
ook nooit te wieden. Dat houdt hij
kaal, voor het uitzicht of als doorgang, of daar oogst hij… ‘k Weet het
niet precies waarom hij dat doet; het
is gewoon zo.
‘k Vind dat wel een klein beetje jam-

Takkenrillen
De takkenrillen op ons complex zijn toe aan herstel. Er
mag daarom gedurende
2011absoluut geen snoeihout
of ander groen meer worden
toegevoegd door leden. De
afgelopen jaren is er te veel
materiaal op aangebracht,
waardoor ze nu uitzakken of
te hoog worden. Bovendien is
er verkeerd materiaal op
gestort, zoals coniferen,
niet-houtig tuinafval en
wortelkluiten.
Een goede takkenril
Takkenrillen zijn op zich een prima
manier om snoeihout te verwerken. Bij een goede opbouw, dat wil
zeggen luchtig en met veel dikke
takken, zijn takkenrillen geschikt
als broedplek voor bijvoorbeeld
heggenmus en winterkoning. De
afgelopen jaren is er helaas te veel

mer, want het is net een stukje waar
ik wel wat bloemen zou willen hebben. Éénjarigen bijvoorbeeld, die ik
vóór heb gezaaid. Maar dat lukt niet,
hoe hardnekkig ik ook blijf proberen.
’t Is zijn stukje en dat laat hij (of zij,
dat kan net zo goed) weten ook.
Soms hoor ik weleens wat geritsel,
als ik heel stil ben en nauwelijks
beweeg. Soms zie ik wat bladeren
bewegen, bijvoorbeeld van de adderwortel, daar loopt ie dan onderdoor.
Zelden vang ik een glimp op. Zelden
en dan nog maar heel even. Geluksmomenten zijn dat.
Laatst was ik heel even blij verrast, want ik dacht toch echt een
Speenkruidbloemetje te zien. ‘k Liep
erop af, maar helaas, het bleek het
afgevallen bloemetje van de winterbloeiende Jasmijn te zijn.’
Vandaag echter gebeurde dat wat ik
eigenlijk al voor onmogelijk was gaan

aangevoerd, vaak ook langzaam
verterend materiaal. De bodem
verzuurt door de langzame omzetting van plantenmateriaal. Sommige rillen lijken meer op een uit
de kluiten gewassen composthoop.
Om de rillen weer netjes op te bouwen mag er daarom in 2011 geen
snoeihout op komen.
Aanzicht fraaier
De rillen liggen in het zicht en bepalen het aanzien van De Pioniers.
Dat aanzicht willen we graag mooi
houden. De functie als broedplek
kan alleen als grof hout overheerst.
In de loop van 2011 worden de rillen weer op orde gebracht door ze
strak op te bouwen tussen staken
die om de 2 m. in de grond geslagen worden. Een goed opgebouwde ril is niet meer dan 1 m. diep en
1,5 m. hoog. Op sommige plaatsen
kunnen de rillen beter weggehaald
worden. Dan komt er ruimte voor
fraai bloeiende struiken, zoals meidoorn, sleedoorn en hazelaar. Daar
profiteren dieren weer van: vogels
nestelen veilig in de doornige strui-
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houden: Drie glanzend gele bloempjes van het Speenkruid stonden te
stralen. Ik kan ze nog zó voor me
zien. Ze stonden boven het nog wat
bruinige blad van de adderwortel,
een plaats waar het woelmuisje blijkbaar net niet bij kan. Of misschien
zag hij ze wel over het hoofd…
Hoe dan ook… ze zíjn er. Toch nog.
Na al die jaren. Voor het eerst…
Geen veld, maar drie. Het lijkt niet
veel, maar het is genoeg ‘k Dacht
dat het nooit zou gaan gebeuren,
maar het gebeurde toch. Vandaag. De
legendarische drieëntwintigste maart
van het jaar tweeduizend en elf.
Judith Schuil

ken en vinden in het najaar bessen
en noten.
Wat nu?
Waar moet je nu naar toe met
snoeihout? Daarvoor zijn meerdere
oplossingen. Ten eerste kun je fijn
materiaal (niet houtig groen en
dunne twijgen) het beste op je
eigen tuin te verwerken. De composthoop is daarvoor een geschikte
plek. Grover snoeihout kun je op
een plekje uit het zicht verwerken.
Of via de gemeente afvoeren via
de takkenroute van de gemeente
Utrecht. Via het algemene nummer 030 - 2860000 kun je een
afspraak maken om het snoeiafval
gratis te laten ophalen. De regels
voor het aanbieden van snoeiafval
krijg je toegestuurd, samen met de
bevestiging van de afspraak (zie
www.utrecht.nl onder ‘takkenroute
2011’).
Kijk op de website bij Piotips voor meer
informatie:
http://www.atvdepioniers.nl/index.
php/pio-tips
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Hoop
doet leven
Als je de Perenlaan helemaal
uitloopt tot de vijver zie je
links een merkwaardig soort
composthoop achter een paar
blokken hout. Het bord dat er
voor staat maakt veel duidelijk. Het is een broeihoop voor
ringslangen die zaterdag 26
maart is aangelegd door 10
enthousiaste vrijwilligers van
De Pioniers en omgeving.
Dat gebeurde onder leiding van
Mary van der Plank van de gemeente Utrecht en Ariena Brinkman
van de Ringslangwerkgroep Houten.
In de broeihoop leggen ringslangen
zomers hun eieren die vervolgens
door de warmte die vrijkomt bij het
composteren uitgebroed worden.

tijd; ook al geen optie. De schooltuin viel bij Mary wel in de smaak.
Werkterrein van Peter Voortman en
daarom Peter gebeld… Goed dat
hij bereikbaar was , want naast de
composthoop kwamen bijenkasten,
vertelde Peter. Geen fijne combinatie.
Hij suggereerde De Komma.

Alles liep volgens plan, die zaterdag.
De bladeren en paardenmest, de
belangrijkste ingrediënten voor een
broeihoop, waren keurig een week
van te voren gebracht. We hadden
het informatiebord gekregen en de
petjes. Er waren zelfs meer vrijwilligers dan aangekondigd. Mary en
Ariena hadden de weg kunnen
vinden en waren ruim op tijd. Koffie
was geregeld. Zelfs de regen trok
weg. Er kon niets meer mis gaan
(dachten we). Maar… toen we met
Mary naar de voorkeursplek liepen,
het hooiland langs de vijver achter,
keurde ze deze plek resoluut af..
Rondom liggen beschoeide oevers
en een hoop zou toch wat minder
fraai passen in dit strakke plaatje.
Wat nu gedaan? We zochten naarstig
naar andere plekken want 10 vrijwilligers weer naar huis sturen is geen
goed plan. De Punt viel af; voor de
poel is een 1,5 m hoge hoop geen
gezicht en achter het muurtje is het
veel te donker. De beleeftuin staat
nog te veel op zijn kop de komende

En zo geschiedde. Na heel wat heen
en weer gesjouw met kruiwagens en
een fietskar groeide onze hoop. Tot
minstens de hoogte van Tom, onze
wandelende maatstaf. Als kroon op
ons werk werd het bord gepoot. Dat
bleek lastiger dan de hoop. Eerst de
plek. Niet te dicht naast Andrea haar
tuin, ook niet pontificaal voor de
hoop. Na democratische besluitvoering werd de knoop doorgehakt. Behalve deze knoop kwamen ook wat
wortels aan de beurt. En rond 4 uur
poseerden we trots voor onze hoop.
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De pers was inmiddels al vertrokken
met een verhaal voor het Utrechts
Nieuwsblad op zak.
Ieder jaar moet een broeihoop worden hersteld. Want door de compostering zakt het zaakje snel in elkaar.
Het omzetten en aanvullen gebeurt
eind maart of begin april. Dat moet
voorzichtig, zodat je meteen kan
kijken of er eieren zijn gelegd en
hoeveel, want de eischalen blijven achter. Als je dat een keer wilt
meemaken, is dit een mooie kans.
Benieuwd naar wat we volgend jaar
aantreffen ! De kans is groot dat er
eieren zijn want ieder jaar worden
er volwassen slangen gezien en de
meeste jaren ook eieren gevonden in
de composthoop van de schooltuin.
Paul van Kan

