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Van de redactie
Op mooie nazomeravonden eet ik
regelmatig op mijn tuin. Zo tegen half
acht hoor ik ze aankomen. Schreeuwend. Een zwerm felgroene parkieten
die de appels bij Pieternel komen
opeten. Iedere avond. Dat zijn niet de
enige bijzondere dieren die ik tegenkwam. Toen ik een steen optilde, vond
ik daar en nestje salamanders. Ik legde
de steen snel terug. Onder een andere
steen krioelde een mierenvolk. Daar
bleef ik even kijken. Wat een chaos.
Of toch niet? Een klein blaadje wordt
vakkundig vervoerd. Mieren ontmoeten elkaar en gaan weer ieder hun
eigen kant op. Hebben ze iets afgesproken? Hoe werkt dat in de mierenwereld? Hoe leven ze met elkaar? Is er
een bestuur?

Bestuursstokje overdragen
In deze nieuwsbrief is er speciale
aandacht voor de organisatie van ons
Tuinenpark. Het huidige bestuur wil
over ruim een half jaar het stokje overdragen. Om jullie allemaal wat meer
inzicht te geven in wat besturen
inhoudt, heb ik Wiljo, Peter, Willem en
Mia geïnterviewd. Wat komt er
allemaal bij kijken? Wat is er leuk aan
besturen? Hoeveel tijd kost het?
Verder natuurwaarnemingen, zoals een
babyringslang, Gedoornd Hoornblad en
een bijzondere stalkaars bij Judith in
de tuin. We blikken natuurlijk ook
terug op het zomerfeest.

Evelien Pullens

De Pioniers op Facebook
Ben jij actief op Facebook? Wist je dat je de Pionierspagina kunt ‘liken’.
Als je dat doet, kun je elkaar via facebook op de hoogte brengen van
nieuwtjes. Je kan zelf berichten plaatsen en reageren op berichten van
anderen. Foto’s zijn natuurlijk ook leuk om er op te zetten. Neem eens
een kijkje op:
www.facebook.com/pages/ATV-De-Pioniers/243631705743333
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‘ATV De Pioniers’ is een
vereniging. Bij een vereniging
zijn alle leden verantwoordelijk voor het beleid. De leden
kiezen uit hun midden een
bestuur, wat leiding geeft aan
het reilen en zeilen van de
vereniging.
Nu is het nog zo dat het be
stuur van de Pioniers de
meeste beslissingen neemt
en ook heel veel zelf doet. In
de toekomst zullen alle leden
van het Tuinenpark een taak
hebben. Iedereen heeft dus de
verantwoordelijkheid over iets.
Samen houden we het Tuinen
park draaiend. Het bestuur zal
de verschillende werkgroepen
managen en verbinden.
Vroeger was een volkstuinen
complex een klein wereldje
waar mensen hun hobby uitoe
fenden of groentes verbouwden
om van te kunnen leven. Nu
is onze vereniging een park
in Utrecht Noordoost. Wij zijn
onderdeel van de groenvoor
zieningen van de stad en doen
aan zelfbeheer.
Vraag aan al onze leden:
• Lees eerst de nieuwsbrief
• Denk er eens over na:
Wil je misschien in het be
stuur?
• Spreek de huidige bestuurs
leden aan of stuur een mailtje
• Vraag of je bij een vergade
ring mag zijn of mee naar een
overleg
• Stel je verkiesbaar!
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Het bestuur
Momenteel bestaat het bestuur uit Wiljo Tukker, Peter
Verharen, Willem Sen en Mia Canten. Ze werken goed samen, vinden ze zelf, en het is leuk om te doen.
“Op dit park kan veel. Dat wil ik graag
uitdragen. Het is relaxed”, vertelt
Peter. Wiljo vult aan: “We zijn een
flexibel park. Beetje eigenwijs. We
staan midden in de maatschapij. ‘Jij
bent eigenlijk de burgemeester van
een klein dorp, waar geen politie is,’
zei iemand tegen mij.”
“Het kost wel veel tijd, zeker twee
dagdelen in de week”, vertellen de
bestuursleden. “Wij trekken veel naar
ons toe” vertelt Peter. “Als de nieuwe
structuur ontwikkeld is, kan die
tijdsinvestering minder worden, zodat

“Ik ben trots op een park
en ben blij dat ik daaraan
kan bijdragen”
het een volgend bestuur minder tijd en
energie zal kosten om de opgebouwde
ontwikkelingen door te zetten. De
Pioniers heeft een goede band en
invloed op beleid van gemeente,
wijkraad, buurprojecten. Op dit
netwerk zullen nieuwe bestuursleden
kunnen voortbouwen.
Voorzitster Wiljo gaat het bestuur
verlaten. Willem en Peter zullen
voorlopig blijven zitten. Mia weet het
nog niet. Er is dus ruimte voor een
aantal nieuwe bestuursleden en een
nieuwe voorzitter (m/v).
Wat doet het bestuur allemaal?
Het bestuur heeft interne en externe
taken. Omdat het tuinenpark steeds
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meer een onderdeel is van de wijk, is
het belangrijk dat er bestuursleden zijn
die goed kunnen netwerken, onderhandelen en het leuk vinden om bij
allerlei overleggen te zitten.
Voorzitter en secretaris
Wiljo als voorzitster is verantwoordelijk
voor de externe contacten. Soms gaat
Peter of één van de andere bestuursleden mee in gesprekken met de
gemeente om bijvoorbeeld subsidie
aan te vragen, naar het AVVN of
projectontwikkelaars van de Veemarkt.
Bij al die onderhandelingen is het van
belang dat je weet waar je voor staat.
Wat is de visie van je tuinenpark?
“Voor de Pioniers is het van belang dat
we flexibel blijven en iedereen op zijn
eigen manier kan blijven tuinieren op
een prettige en respectvolle manier.

“Het is fijn als ik mensen
gelukkig kan maken”
Het is van belang dat je als voorzitter
de leden vertegenwoordigt, maar je
moet ook blijven meedenken met de
andere partij. Er moeten soms compromissen gesloten worden of creatieve
oplossingen bedacht,” vult Wiljo aan.
Samen met Peter is Wiljo ook nog de
secretaris. Ze verwerken de post,
houden de ledenlijst bij, versturen
mailtjes en brieven en gaan gesprek-

Lees verder op pagina 3>>
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ken aan met tuinleden. Wiljo en Peter
hebben hier beiden evaring mee door
werk en besturen waar ze in zaten.
Penningmeester
Willem Sen is de huidige penningmeester. Hij is al eerder penningmeester geweest van een vereniging en
vindt de financiën van de Pioniers niet
zo ingewikkeld. Voorheen was hij
secretaris, maar de functie van
penningmeester ligt hem beter omdat
het concreter is. Bovendien. Taal is niet
zijn sterkste kant. Soms gaat hij mee
naar externe gesprekken. Laatst was
Willem bij de raadsvergadering waar
de stukken ingediend werden over de
volkstuinen.
Project Veemarkt
Het bestuur van de Pioniers zit regelmatig om de tafel met de projectontwikkelaars van de Veemarkt om te
onderhandelen over het parkeerterrein
en andere belangen van ons tuinen-

Project

Hostel "De

buren. We hebben ze duidelijk gemaakt dat wij geen geld hebben.
Daarom zullen zij zorgen voor een
nieuw bruggetje bij de achteringang.”
Wiljo kan dat natuurlijk niet allemaal
alleen. Ze laat zich goed informeren bij
bijvoorbeeld een oud wethouder en
een vroegere projectleider van de
Veemarkt. Die zit toevallig op ons
tuinencomplex...
Project Hostel
Wiljo en Peter hebben regelmatig
overleg met het Hostel om als goede
buren dingen met elkaar te regelen.
Als tuinenpark sta je tegenwoordig
midden in de wijk en heb je daar ook
een functie in. Tot een kleine twee jaar
geleden, zat er een “betere” groep in
het hostel. Met deze groep bewoners
wilden de Pioniers langzamerhand
activiteiten gaan ondernemen, zoals
koffie drinken met elkaar en wandelen
onder begeleiding over het park. Op
den duur zouden er kleine moestuintjes komen voor de bewoners van het
hostel, zodat ze actief bezig konden
zijn tijdens de dagbesteding op ons
terrein. Helaas is er door bezuinigingen
een “slechtere“ groep bewoners in het
hostel gekomen en zijn er daardoor
meer klachten van overlast, vooral
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“Je ontmoet heel veel mensen”
park. “We worden daar als serieuze
gesprekspartners gezien”, vertelt
Wiljo “Het is daarom heel leuk om te
overleggen. Het is wel van belang dat
je goed geïnformeerd bent in dergelijke gesprekken. Je moet weten wat
zij willen en daarin ook realistisch zijn.
Je kan niet alleen voor je eigenbelang
strijden, maar moet aan het grote
geheel kunnen overzien: woningbouw,
groen, leefomgeving, park, recreatie.
Daarbinnen moeten wij op een
prettige beschermde manier kunnen
blijven bestaan en tuinieren. Het is van
belang dat je praktisch kunt onderhandelen over zoiets als de financiering
van een nieuw bruggetje, een goede
toegangsweg, parkeerplaatsen,
groenstrook, maar dat je ook let op
een goede samenwerking met nieuwe

Veemar
k

lawaai. Daardoor zijn de gezamenlijke
activiteiten op een laag pitje gezet. Nu
probeert het bestuur goede afspraken
te maken over het geluidsoverlast. Op
burendag kwamen de medewerkers
van het Hostel een bloemetje brengen.
AVVN en OVU en Wijkmanager
De Pioniers zijn lid van de landelijke
koepel AVVN. De AVVN is tevens de
pachtbaas, in opdracht van Gemeente

“Je komt in nieuwe werelden en
je kunt invloed uitoefenen”
Utrecht. Er is een goed contact met
deze organisatie met name over het
onderhoud dat de gemeente Utrecht
nog jaarlijks pleegt in de volkstuinparken, wat door de AVVN gecoördineerd
wordt.
Ruim 25 jaar geleden heeft een zeer
weldenkende gemeenteambtenaar
bedacht dat het goed zou zijn als de
besturen van de volkstuinen in Utrecht
twee keer per jaar bij elkaar kwamen.
Daaruit ontstond het OVU, een uniek
overleg wat alleen in Utrecht bestaat.

Lees verder op pagina 4 >>
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Tuinenpar

k 'De drieh

Siertuinenc

“De samenwerking is nu
hartstikke goed. Dat is zo’n
fijn gevoel”
goed moet weten wat je wil en wat je
kan. Er is visie en beleid nodig. Als
voorzitter ben je een intensieve
netwerker. Ook met de wijkmanager
en andere mensen op het wijkbureau.

Kantinehulp
gevraagd!
Weer of geen weer, het is
altijd gezellig in de kantine
op zaterdag.
Wil jij ook eens op zaterdag
in de kantine achter de bar
staan? We kunnen extra hulp
goed gebruiken!
Loop eens binnen en meld je
aan bij de bar.
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omplex 'On

s buiten'

Bij elke bijeenkomst, infoavond voor
en over de wijk worden de Pioniers
betrokken.
Groene gemeenteraad
Utrecht heeft een bijzonder groen
college. Op zich heel fijn, maar soms
ook te dwingend; Er zijn veel groene
beleidsregels en verwachtingen, zoals
moestuinieren met de buurt, de
maatschappelijke verantwoording en
zo voort. Als bestuur moet je een
middenweg zien te vinden tussen deze
regels en het belang van prettig en fijn
kunnen blijven tuinieren. Daarom is
het belangrijk om als bestuurder goed
op de hoogte te zijn van alle groentrends en het beleid daarin en opnieuw veel goede contacten hebben.
De Pioniers hebben behoorlijk wat
expertise opgebouwd in de loop der
jaren. Initiatieven als schooltuin,
beleeftuin en natuurlijk tuinieren doen
het goed bij de gemeente en zorgen er
voor dat onze vereniging aan maatschappelijk belang doet.
Wijkagent en het drie-tuinenoverleg
Er is twee a drie keer per jaar overleg
met de andere volkstuinen in Noord
Oost; de Driehoek en Ons Buiten.
Samen met de wijkveiligheidsmanager
en de wijkagenten proberen de tuinen
het zo veilig mogelijk te houden en
gezamenlijk excessen te bestrijden. Er
is een signaalsysteem, wat bij inbraken en insluipingen in gang wordt
gezet en er bestaan afspraken met de
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Problemen op het complex
Er zijn steeds problemen die opgelost
moeten worden op het tuinenpark. Het
bestuur bemiddelt bijvoorbeeld tussen
tuinleden die ruzie met elkaar hebben.
Het zou natuurlijk veel prettiger zijn als
tuinleden de conflicten met elkaar
oplossen.
Daarnaast heb je problemen met
verwaarloosde tuinen en wanbetalers.
“We willen niet terug naar het systeem

“Ik realiseer me dat wij een
bijzonder tuinenterrein hebben,
waar veel mogelijk is. In het
bestuur kan ik dat waarmaken.”
van een rode of gele kaart” vertelt
Wiljo, “maar we hopen er in de
toekomst eerder bij te zijn als iemand
zijn tuin niet goed onderhoudt. Het
idee is om dan eerst gezamenlijk te
kijken hoe het opgelost zou kunnen
worden, door bijvoorbeeld een ervaren
tuinierder aan zo iemand te koppelen.
Soms kunnen adviezen al heel wat
helpen.” Willem belt de mensen met
verwaarloosde tuinen op.“Je zou
misschien een strenger aannamebeleid
moeten invoeren. Van de andere kant,
ik houd niet van regels”, zegt hij.
Onderhoud; Schoonmaken,
timmeren, schilderen
Schoonmaken van het verenigingsgebouw, toiletten verbouwen, organisatie
van verenigingswerk en verwaarloosde
tuinen opruimen hoeft het bestuur
natuurlijk niet zelf te doen, maar het
komt er af en toe wel op neer dat ze

Lees verder op pagina 5>>
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De gemeente en de besturen van de
parken bespreken in dat overleg
allerlei actuele zaken. De komende
jaren zal onder andere over het
nieuwe pachtcontract gesproken
worden. In 2014 loopt het oude af.
Ook hier geldt weer dat je als bestuur
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het toch doen. Peter en Willem hebben
vorig jaar de slootkanten schoongemaakt omdat veel leden dat niet op tijd
gedaan hadden. Mia en Wiljo maken de
kantine schoon en soms als de tuindienst het vergeet of het niet wil, de
toiletten.
Het is de bedoeling dat in de toekomst
die verantwoordelijkheden meer
gedeeld worden, want dat zijn eigenlijk
geen taken van het bestuur. Binnenkort
wordt de loods verbouwd. Er wordt een
rand gemetseld aan de onderkant zodat
het hout niet verrot. De verbouwing
van de keuken van het verenigingsgebouw is ook in voorbereiding. Het
bestuur neemt hierover beslissingen en
stuurt aan. Willem vindt dat het soms
niet snel genoeg gaat. “Ik ben slagvaardig. Af en toe doe ik het liever zelf.“

“Het is leuk om invloed
te hebben”
Wiljo is van mening dat er een lange
termijn visie ontwikkeld moet worden.
“Dan weet je wat er komt, wat het
moet kosten en hoe je het kunt plannen. Je kunt het werk dan ook beter
verdelen en het overvalt je niet. Nu
kosten dingen soms meer energie dan
nodig is.“ Zo vullen denkers en doeners
elkaar aan en zijn ze beiden van belang
binnen het bestuur.
Organisatie; de kantine, verkoop van
huisjes en evenementen
Mia regelt de kantine. Ze zorgt er voor
dat het verenigingsgebouw op zaterdag
open is. Dat houdt in dat ze kantinemedewerkers regelt, de inkoop organiseert
en de kas bijhoudt. Ze richt de kantine
in en is zelf meestal aanwezig. Ook de
schilderclub organiseert ze. De kantine
wordt best vaak verhuurd. Mia regelt de
afspraken daarover. Helaas heeft de
vereniging onlangs te horen gekregen,
dat er alleen voor educatieve doelein-
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den nog verhuurd mag worden.
Feestjes en dergelijke mogen niet
meer.
Peter regelt de verkoop van de huisjes.
Zaterdags zit het bestuur in de kantine
om nieuwe mensen te verwelkomen
en met leden te praten. In de kantine
ontmoeten mensen elkaar en gaan er
veel nieuwtjes over tafel. Als je niet op
zaterdag in de kantine bent, is het
soms moeilijk op de hoogte te blijven.
Met website, email en nieuwsbrief is
de communicatie sterk verbeterd. Ook
bij speciale evenementen kunnen
leden elkaar ontmoeten. Het bestuur
organiseert of moedigt anderen aan
om een activiteit te organiseren; de
Groenmoetjedoendag, het Pioniersfeest, nieuwjaarsborrel en andere
festiviteiten.
Het beheersplan
“Op de tuin hebben we veel leden met
bijzondere talenten en kwaliteiten, die
zich vaak kosteloos inzetten voor de
vereniging,” zegt Wiljo. “Zo iemand is
Paul van Kan. Ik heb met hem menigmaal mogen sparren als ik een
belangrijk gesprek met de gemeente
over de Veemarkt of het onderhoud
had. Paul is voor mij iemand met een
groot en zeer warm hart voor de
natuur en tuinieren, op een praktische
en zeer realistische manier. Doordat ik
nu een aantal jaren bezig ben met het
onderhoud en steeds meer zicht krijg
op de veranderingen waar een
tuinenpark tegenwoordig aan moet
voldoen, wil ik graag meer structuur,
zodat we niet steeds achter de feiten
aanhollen.”
Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat er een goed beheersplan voor
het park geschreven moet worden, van
waaruit de verdere verenigingsstructuur opgezet kan worden.
“Het mooie is dat de gemeente dit ook
een hele wenselijke ontwikkeling
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vindt en meedenkt hoe we een deel
van de kosten vergoed kunnen krijgen.
Dit onderzoek sluit ook aan bij het
besluit om voor het keurmerk natuurlijk tuinieren te gaan.
Paul van Kan is landschapsdeskundige
en heeft vaker zo’n plan ontwikkeld.
Hij gaat ons tuinenpark doorlichten en
in kaart brengen door het groen en de
gebouwen te inventariseren en in kaart
te brengen wat er moet gebeuren. Hij
zet op papier welke keuzes er gemaakt
kunnen worden, welke taken er liggen

“Mensen zijn dankbaar voor
wat ik doe”
en de tijdsplanning die daar bij hoort.
Dit plan zal begin volgend jaar klaar
zijn. In de toekomst is het de bedoeling dat ieder tuinlid een taak krijgt
binnen de vereniging. Je bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor je eigen
straatje. Daarnaast heb je nog een
algemene taak. Het bestuur heeft het
overzicht en controleert en verbindt.
EEN BESTUURSFUNCTIE IETS VOOR JOU? MELD JE
AAN BIJ HET BESTUUR ALS KANDIDAAT!

Huisje verbouwen?
Boom omzagen?
Als je een boom wil kappen of
iets aan je huisje wil verande
ren, overleg dan altijd met het
bestuur. Het bestuur zal veel
goedkeuren, maar er zijn wel
een aantal regels vanuit de
gemeente waaraan we ons als
Tuinenpark moeten houden.
Het bestuur weet precies wat
wel en niet kan.
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Het WCpapier
is op in de to
iletten.
Wat doe je?
n de
Je ergert je aa
?
Wat doe je

n de buren
hoge boom va

A Je hebt zelf
een rol in je hu
isje. Die neem
altijd mee;
je
B Je plast ex
pres over de ra
nd.
C Je belt het
bestuur.
D Zaterdags
ga je moppere
n in de kantin
e.

.

lad
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A Je pr
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het bestuur.
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B Je gaat naar
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D Je pr
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altijd zijn zoal

mene leden
Er is een alge
Wat doe je?

Je krijgt een mailtje over het Pioniersfeest.
Wat doe je?

A
B

A Je delete het mailtje meteen. Je houdt niet van
feestjes en leest de mailtjes van de Pioniers
eigenlijk ook niet.
B Je geeft je meteen op.
C Je schrijft het in je agenda, maar hebt het te druk
om te gaan.
D Je zoekt de feestcommissie op en vraagt of je nog
iets moet doen.

Je krijgt het schema van het vere
werk. Wat doe je?

C
D

A Je gooit het direct weg, geen tijd.
doet je best om
B Je zet de data in je agenda en
alle 4 keer te komen.
keren ‘vergeet’ je.
C Je gaat een keer en de andere
afloop koffie in
na
kt
D Je komt alle keren en drin
.
het verenigingsgebouw

gslang gezi
Je hebt de rin
Wat doe je?

vergadering
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do
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Lekker gewer
kt en je hebt
een heleboel
snoeiafval. W
at doe je erm
ee?
A Je neemt he
t stukje bij be
etje mee naar
geeft het mee
huis en
met het gft.
B Je legt het
op de houtrille
n van de tuin,
beetje meer sn
ach een
oei-afval kan
toch geen kwaa
C Je legt het
stiekem in de
d?
tuin van de bu
zijn er toch no
ren, die
oit.
D Je vraagt he
t bestuur wat
je ermee aan
moet.

nigings-

Je maakt een wandeling over het terrein

er.
en bij de vijv

A Je doet nieuwe ideeën op die je kan gebruiken
in je eigen tuin.
B Er zijn altijd mensen om mee te praten. Fijn om
eens te kunnen vertellen wat je overal van vindt.
C Je geniet van de rust en hoopt dat je een
bijzondere vogel ziet.
D Je maakt nooit een wandeling. Je gaat rechtstreeks
van het parkeerterrein naar je tuin.
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hal van
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A=5
B = 15
C = 20
D = 10
vraag
A=5
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B = 10
C =5
D = 15

2

6

vraag
A=5
B = 15
C = 10
D = 20
vraag
A=5
B = 15
C = 20
D = 10
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minder dan 70 punten

70 tot 100 punten

Solomanders

De halstarparkieten

Je ergert je vaak en hebt niet veel contact met andere
tuinleden. Misschien een idee om eens naar een ledenvergadering te gaan of op zaterdag in de kantine koffie te
drinken. Er zijn allerlei mogelijkheden om het je naar de zin
te maken bij De Pioniers. Achter de bar staan op zaterdag in
het verenigingsgebouw is echt iets voor jou.

Je doet de dingen het liefst op je eigen manier. Je houdt
niet van regels. Daarom doe je het bij de Pioniers wat je zelf
wil. In een vereniging moet je samenwerken. Dat is niet
anders. Heb je er wel eens aan gedacht om deel uit te gaan
maken van een commissie of het bestuur? Dan kun je mede
de regels bepalen.

100 tot 130 punten

130 en 160 punten

Groene mollen

Vlijtige vlerken

Jij houdt van rust en natuur. De tuin is voor jou je eigen
kleine wereldje. De werkgroep Natuurlijk Tuinieren of
meehelpen in de schooltuin is echt iets voor jou. Je kunt er
aan meewerken de Pioniers tot een nog mooier en verantwoorder stukje natuur in de stad te maken.

Jij hebt het naar je zin bij de Pioniers en beseft dat je zelf
actief moet zijn om het tuinenpark goed te laten functioneren. Het is leuk om je kwaliteiten in te zetten bij het
meebepalen van het beleid van de Pioniers. Ons tuinenpark
is echt een bijzondere plek in de stad. Zou je daar niet meer
voor willen doen?

Tips van de maand
Heb je ook van die mooie pompoenen in je tuin? Houd je van
pompoensoep, maar heb je er een hekel aan om ze te schillen?
Schillen is niet nodig! Was de pompoen. Snijd hem in stukken.
Kook de stukken gaar en pureer ze.
Doe er bouillonblokjes bij, peper en zout, een beetje kerrie,
wat prei en mosterd.

Mmmmm. Lekkere soep!
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Zaterdagmiddag 25 augustus: tuinleden druppelen de kantine
binnen met een pan eten en bord en bestek. Na een tijdje staat
er een keur aan maaltijden op de tafels: een heerlijke Thaise
kokossoep, verschillende soorten pastasalades, bijzondere
hartige taarten, prachtige broden. En er komt nog meer bij, ook
voor de barbecue buiten.

tussen in de rest op chronologische
volgorde. Ook tekenen we met elkaar
op het plein een plattegrond van de
tuin met daarin de plek van ieders
tuintje. En zo ontstaat er een prachtige
tekening op het plein. En maak je
kennis met nieuwe gezichten, die
wellicht al jaren op de tuin zitten.

Onze voorzitter Wiljo opent met een
woordje het eetfeest, waarna Evelien
op charmante wijze alle leden meeneemt in een kennismaking met
elkaar. We maken een rij met aan de
ene kant de allernieuwste tuinleden
(dat zijn Sandra, Gert en Helena) en
aan de andere kant de mensen die al
heel lang op de tuin zitten, Paul en
Conny en Gerard Huijsen. En daar

Na het eten gaat de muziek van Theo
harder en wordt er flink gedanst. De
uitsmijter is de dans van Jordi buiten
op het plein, voor we het weten
zwieren we met elkaar het plein over.
Ik vond het weer een heerlijk feest,
wie er niet was heeft echt iets gemist.
Tot volgend jaar!

Andrea Lehr

Natuurwaarnemingen
Er is regelmatig een bruine eekhoorn gezien. Alleen. Volgens
Wiljo was er een nestje op Ons Buiten. Moeder eekhoorn is
helaas gestorven. Eén van de kleintjes heeft zich vervolgens
op ons park gevestigd.
Ook salamanders en ringslangen zijn
regelmatig gezien. Op tuin 53 bijvoorbeeld en bij Joop van Ree. Op 25
september zagen we een kleine
babyringslang op het achterpad. Er
zwermt een grote zwerm halsbandparkieten op ons park. In mijn tuin zag ik
een specht, die nergens bang voor is.
Uit het verslag van Paul van Kan:

BRUINE KIKKER

Amfibieën, reptielen en vissen
Ook dit jaar zijn er veel amfibieën
gezien. De gebruikelijke soorten:
kleine watersalamander, (middelste)
groene kikker, bruine kikker en
gewone pad. Vooral in het voorjaar,
tijdens het opruimen van je tuin, kom
je ze tegen. Een tweede piek van
waarnemingen valt in augustus-sep-

HALSBANDPARKIET (BOVEN) EN BABY RINGSLANG

8

tember. Niet verwonderlijk, want dan
zijn de aantallen misschien wel
vertienvoudigd als gevolg van de
voortplanting.
Opvallend is het groot aantal mel
dingen van kleine watersalamander in
hun landbiotoop. De gekste plekken
worden door deze best kleine diertjes
uitgekozen om te schuilen of te
overwinteren. Onder de betonnen
voet van een parasol bijvoorbeeld.
En wat te denken van minstens tien
salamanders onder een stukje
kunstgras onder de den bij Henk
Hilhorst; de ultieme schuilplaats.

BRUINE EEKHOORN
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Nationaal Keurmerk ‘Natuurlijk Tuinieren’
Dit keurmerk is het bewijs dat de Pioniers natuurvriendelijk ingericht zijn. Voor de gemeente en dus voor het voortbestaan van ons tuinenpark is het van belang dat we aan
dat Keurmerk werken.
Op 19 oktober komt een adviesteam
ons tuinpark inventariseren en een
advies schrijven hoe de natuurwaarde
van het algemeen groen de komende
twee jaar verbeterd kan worden. Het
zou geweldig zijn als een groepje
enthousiastelingen daaraan mee wil
werken.
Zijn we nou verplicht om in je eigen
tuin ook natuurlijk te tuinieren? Het
antwoord is: nee. Het mag wel, graag
zelfs, maar verplicht is het niet. Het

natuurlijk tuinieren is bedoeld voor de
gemeenschappelijke gedeelten.
Het bestuur heeft lang over dit onderwerp gesproken. Natuurlijk tuinieren is
belangrijk, maar ook hier weer moet
het unieke van de Pioniers bewaakt
worden. Een ieder moet zich thuis
kunnen blijven voelen. Tijdens een
gesprek met de AVVN, die het natuurlijk tuinieren keurmerk regisseert,
werd gezegd dat ons voorterrein
absoluut niet voldoet aan de voor-

De koningskaars, u weet wel, die was
aan komen waaien en eigenlijk een
stalkaars bleek te zijn, was meer een
wezen dan een plant. Als het koud
was, of donker werd, sloot hij z’n
bladeren om het hart. Als de zon
volop scheen en het was warm, ging
hij helemaal open. Daarom was hij
ook zo moeilijk te tekenen, want hij
was voortdurend in beweging.
Drie jaar moest ik wachten. Drie jaar.
Maar dit voorjaar richtte hij zich op.
Eerst werd hij een zuil. En groeide
steeds hoger. En toen werd hij een
lantaarn. Eén met meer dan dertig
armen. En vol. Vol met kleine gele
bloemen.
Een prachtexemplaar. Zelfs Rob, die
toch veel gezien heeft in z’n leven,
was nog nooit zoiets tegengekomen.
Fier en blij schitterde hij daar, hoger
dan ik als ik op m’n tenen stond en
me helemaal uitrekte; hoger ook dan
de dakrand van het huisje.
Het was maar even. Een paar weken.
Maar wat een weken! En toen was het

waarden. Wij hebben toen aangeven
dat hoe het nu is ingericht voor ons
belangrijk is, omdat het met veel
liefde door een aantal tuinleden en
door Henk Hilhorst in het bijzonder is
ingericht en onderhouden.

Vlaaien op
de Neude

Stalkaars

Dit boekje is in de boekhandel
verkrijgbaar voor een kleine € 20,–
(Frank Stroeken, 2012). Het boekje
is plezierig leesbaar en rijk geïllustreerd met (historische) foto’s en
oude en nieuwe kaarten. Het gaat
over 2000 jaar stadslandbouw en
voedsellandschap in Utrecht en
directe omgeving. Uiteraard komen
ook de volkstuinen en wat daar zoal
mee samenhangt aan de beurt. Voor
iedereen die geïnteresseerd is in de
historie van de stad Utrecht en in
alles wat met voedselproductie te
maken heeft een leuke aanwinst.

klaar. Hoewel… Hij wordt mooi oud.
De bladeren gingen hangen en
drapeerden zich elegant rond de voet.
Bruin en gehavend nu, en wat minder
fier, doorstaat hij regens en stormen.
En hij blijft me raken. En oogst, nog
steeds, m’n bewondering.

Judith Schuil
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Buurman weet alles
Beste Buurmannen,
Ik heb laatst mijn slootkant schoongemaakt. Brandnetels, bramen en Lis
er uit. Precies dezelfde klus als vorig jaar. Ik weet niet hoe ik de slootkant
netjes moet houden. Het is er zo modderig. Ook heb ik mijn sloot schoon
gevist. Al de waterplanten er uit. Heb ik daar goed aan gedaan?

Buurvrouw

Beste Buurvrouw,
Als ik langs de slootkanten kijk,
begrijp ik je probleem erg goed.
Ik laat de bloeiende planten
staan en de rest maai ik weg.

Buurman 1

Beste Buurvrouw,
Het gemakkelijkste is het om
stoeptegels aan de slootkant te
leggen. Dan ben je van de modder
en de wildgroei af.

Buurman 2

Beste Buurvrouw,
Het is op zich goed dat je de sloot schoonmaakt. Ik wil
je alleen wijzen op het Gedoornd Hoornblad. Deze
zomer liet deze ondergedoken waterplant een ware
explosie zien en is nu overal in onze sloten in dichte
hoeveelheden aanwezig. Opvallend effect is dat
hierdoor het water veel helderder is geworden. De plant
is kosmopoliet, dat wil zeggen dat hij over de hele
wereld voorkomt. Hoe en waarom deze plant zo
plotseling en massaal onze wateren heeft ingenomen is
een raadsel. Maar het is bekend dat de plant zich
explosief kan vermeerderen in overmatig voedselrijk of
gestoord water. Zeker is dat de plant een zeer welkome
aanwinst is. De plant is in staat om in korte tijd water te
reinigen, schadelijk ammoniak op te nemen en het
water zuurstofrijk te maken. Al dat zuurstof en het
dichte woud van hoornblad is gunstig voor jonge visjes
en andere waterdieren. Laat het Gedoornd Hoornblad
dus groeien.

Buurman 3

Beste Buurvrouw,
September is de beste maand om de
sloot op te schonen, dan verstoor je
het minst. De beestjes zijn nog niet
in winterslaap. Het is wel beter om
materaal dat er uit komt even dagje
aan de kant te leggen, zodat
bijvoorbeeld salamanders niet het
onderspit delven. Planten groeien
weer uit, zeker het hoornblad. Dus
daar hoef je niet bang voor te zijn.
Wat betreft de slootkant. Wat mij
betreft krijgt iedereen van de
vereniging dezelfde slootkant. Of we
houden het drassig, of we planten
en zaaien ze in met bloemrijk
oevermengsel; kattenstaart,
wederik, moerasandoorn etcetera.
Dat moet dan om het jaar gemaaid
worden met de zeis of heggenschaar.

Buurman 4
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