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In het vorige nummer vertelden we over het ontstaan van de 
moestuin als onderdeel van de boerderij van de Willem Arntsz 
Hoeve tot kort na de oorlog in 1945. Nog altijd werkten er 
patiënten van de Hoeve op de moestuin. In de in dit nummer 
besproken periode kwamen daar ook patiënten bij van het 
afgesplitste deel van de Hoeve, Dennendal geheten. 

 
Na de bevrijding werd Dr. Engelhard 
als directeur in zijn functie hersteld 
en kon de W.A. Hoeve haar psychia-
trische en verstandelijk beperkte 
patiënten de goede behandelingen 
aanbieden. 
 
Ook de werkzaamheden op en 
rondom de boerderij werden weer 
volledig opgepakt. Tot ongeveer het 
midden van de 70er jaren werd de 
moestuin bewerkt door de patiën-
ten. 
 
Vrouwelijke patiënten aan het 
schoffelen op de moestuin in 1948 

De vijftiger jaren  

In het jaarverslag van 1955 werd 
over het onderdeel de moestuin on-
derstaande vermeld: “Ten gevolge 
van de gunstige weersomstandig-
heden is de oogst van de moestuin 
zeer goed geweest. De opbrengst 
van de verschillende koolsoorten 
was zelfs zo groot, dat een klein 
deel werd verkocht, terwijl wij 
vrezen dat het a.s. voorjaar nog een 
gedeelte geveild moet worden. 
Voor de koolbewaring in de schuur 
werd een heteluchtkachel aan-
geschaft.  
 

Een wens blijft nog steeds een be-
hoorlijke opslagruimte, daar de 
temperatuur in deze tochtige 
schuur zelfs met verwarming nog 
moeilijk te regelen is. Tevens werd 
in de tuin een waslokaal gebouwd. 
De groenten kunnen nu gewassen 
aan de keuken worden afgeleverd. 
De moestuinberegeningsinstallatie 
verliest sterk aan capaciteit; de 
sproeileidingen moeten hierdoor te 
vaak worden verplaatst, zodat het 
moeilijk is om op tijd alle percelen 
te beregenen. Aangekocht werd 
een snelweger en 160 groente- 
kisten”. 
 
In 1956 staat in het jaarverslag het 
volgende: “De opbrengst van de 
groentegewassen was, gezien de 
ongunstige weersomstandigheden, 
bevredigend. In de kool ontstond 
schade door duiven, terwijl de 
peulvruchten ernstig te lijden had-
den van Vlaamse gaaien. De op-
brengst van tomaten was minder 
gunstig. In de tochtige schuur is in 
de strenge winter van begin 1956 
een vrij aanzienlijk deel van de kool 
bevroren. Doordat de vorst lang 
duurde, kon een gedeelte hiervan 
nog voor de consumptie gebruikt 
worden; het overige moest echter 
worden vernietigd.  



Clemens Vos omstreeks 1990 op de 
BD-tuin van Dennendal 

De kleine beregeningsinstallatie is 
door de aankoop en ingebruik-
name van een motor en pomp ver-
beterd; bovendien kan de installatie 
nu in de moestuin gestart worden”. 
In hetzelfde onderdeel wordt nog 
speciaal vermeld dat voorman 
Westra deelgenomen heeft aan een 
excursie naar Duitsland, georgani-
seerd door de tuinbouwvoor-
lichtings-dienst. Enkele tuin-
bouwcentra werden bezocht, waar 
o.a. verschillende bedrijven coöpe-
ratief kunstmatige beregening toe-
passen en ook gezamenlijk grotere 
werktuigen exploiteren. Ook dit jaar 
zijn er weer grondmonsters geno-
men. De uitslag van de genomen 
grondmonsters is weergegeven in 
tabel 72 hieronder. 
 
Van de naoorlogse jaren zijn weinig 
jaarverslagen gearchiveerd. Het 
heeft veel moeite gekost om een 
goed inzicht te krijgen over deze pe-
riode. Er is in die jaren uiteraard wel 
getuinierd, maar door het ontbre-
ken van jaarverslagen is de op-
brengst van de tuin niet te vinden. 

Zestiger- en zeventiger jaren 

Belangrijk in de 60er en 70er jaren 
van de vorige eeuw is de ontwikke-
ling van Dennendal. Er kwam een 
afsplitsing van de zwakzinnige be-
woners van de W.A. Hoeve die in 
1969 onder toezicht kwamen van 
de nieuwe Stichting voor zwakzinni-
gen op Dennendal. Directeur 
daarvan was Carel Muller. Onder 
zijn leiding kwam de ontwikkeling 
van een biologisch- dynamische tuin 
(BD-tuin) tot stand, links naast het  

 
verlengde van de Boerderijlaan, vlak 
bij de vloeivelden. Het gaat hier dus 
niet over de moestuin, al zijn er 
raakvlakken daarmee t.a.v. het 
gebruik door patiënten.  
Na zijn vertrek in 1974 werd zijn 
visie op het gebied van tuinieren 
verder voortgezet. Het jaarverslag 
van Dennendal 1977 vermeldt 
hierover: 
“De ontwikkeling van de tuin als 
arbeids- en vrijetijdsproject voor 
pupillen zette zich dit jaar voort.  
Niet alleen, dat een twintigtal pupil-

Tabel 72: Analyse van grondonderzoek van de Moestuin in voorjaar 1956. Als interpretatie gaf het 
tuinbouwconsulent-schap aan: 

- Kalk: Het pH cijfer is in alle gevallen iets aan de lage kant. Behalve bij B92 en B94 is een kalk bemesting nog niet 
direct nodig. 

- Voedingstoffen: De meeste percelen bevatten voldoende fosfaat; evenals kali behalve op B89 en B94. Het 
magnesiumcijfer is in het algemeen te laag en het aluminiumcijfer te hoog. 



len hier een gehele of gedeeltelijke 
dagtaak heeft, ook het gebruik van 
(volks-)tuintjes door groepen nam 
dit jaar toe. Een voorzichtig begin 
werd gemaakt met het uitgeven van 
kleine perceeltjes aan niet-pupillen.  
 
In eerste instantie gaat het hier nog 
om werknemers van de W.A. 
Hoeve, maar in een later stadium 
werd ook gedacht aan niet-perso-
neelsleden. Onze gedachte hierbij 
is, dat de vrij natuurlijk verlopende 
contacten tussen pupillen en an-
dere “gebruikers” van de tuin kan 
leiden tot verrijking van de bele-
vingswereld van onze pupillen.” Er 
kwamen inderdaad tuintjes beschik-
baar voor belangstellende inwoners 
van Den Dolder. Het is duidelijk dat 
het hier een aparte tuin betreft en 
niet de moestuin. 
 

In een brief van juli 1981 van de 
Hoofdafdeling Dennendal aan B&W 
van Zeist wordt er voor gepleit op 
de bovengenoemde BD-tuin de 
mogelijkheid te bieden een zgn. 
slecht-weer-accommodatie te 
bouwen (verblijf, kantine). Er is 
inderdaad een grote kas gebouwd, 
waarin voornamelijk coniferen 
werden gestekt en gekweekt , die 
een eenvoudige behandeling nodig 
hadden. Een gedeelte van de kas 
was ook ingericht voor de patiënten 
om te recreëren. 
 
Verhuizing van de werkzaamheden 
van de Dennendalpatiënten naar de 
bestaande moestuin is niet aan de 
orde omdat de hoofdafdeling 
Psychiatrie van de W.A. Hoeve die 
voor eigen patiënten nodig meent 
te hebben. 

Verdere ontwikkeling van de 
moestuin aan de Boerderijlaan 

Het lijkt er op dat, ondanks boven-
genoemde omstandigheden, de 
bestaande moestuin in verval 
kwam. Onder het personeel van de 
W.A. Hoeve verminderde de belang-
stelling voor de moestuin, omdat 
een gedeelte van hun patiënten niet 
in staat was de oorspronkelijke 
moestuin goed te bewerken. 
 
De helft van de moestuin raakte 
eind jaren ‘60 in verval, mede door 
bovengenoemde ontwikkelingen bij 
Dennendal. De laatste boer, Bertus 
Groenesteyn, liet op een stuk gras-
land naast de Windhoos richting het 
huidige Boetje het jonge melkvee 
grazen tot eind 1989. Pas in de 90er 
jaren is door Dennendal de huidige 
kinderboerderij aangelegd.  
De bestaande moestuin kwam dus 
in verval. Daarom kregen de werk-
nemers van de Hoeve en later ook 
van Dennendal een stuk tuin aange-
boden. Ook tuinders die een stuk 
grond in de BD-tuin gebruikten 
meldden zich voor een moestuintje. 
Ook ik begon daar in 1985 met 
tuinieren. 
 
De tuin werd in die tijd onderver-
deeld in stukken van 50-100 m², 
zoals wij deze ook nu kennen. 
Vrijwilligers zorgden met elkaar 
voor het algemeen onderhoud. Er 
was geen officieel bestuur, maar 
wel een tuincommissie. Die com-
missie gaf adviezen en zorgde 
ervoor dat alle tuinders hun perce-
len goed onderhielden. Het gebouw 
De Windhoos, in het midden van 
het terrein, was en is een gezamen-
lijk verblijf waarin met elkaar koffie 
en thee gedronken werd. Ook wer-
den er afspraken over gemeen-
schappelijk onderhoud gemaakt. 
 
 
 
Op 22 december 1989 werd via het 
notariskantoor van Van Rhijn te 
Zeist door de Willem Arntsz 
Stichting een gebied, bestaande uit 
percelen bos, bouwland, grasland 

De Windhoos, het gebouw dat nu nog in het centrum van de moestuin staat 
en wordt gebruikt als keuken, koffie /thee drinkplek en opslag. Foto van 2018. 

Het bouwjaar van de Windhoos hebben we niet kunnen achterhalen, maar ligt 
waarschijnlijk tussen 1945 en 1955. In de aanwezige jaarverslagen en 
bouwtekeningen van de W.A. Hoeve staat hierover niets vermeld. Het gebouw 
is in oorsprong gebruikt als varkensstal (mondelinge mededeling van Sieb 
Knobbout), daarvan zijn binnen het gebouw nog binnenmuuraanzetten 
herkenbaar. In een later stadium is het verbouwd en aan de achterkant 
uitgebreid. Ook over de datum van de verbouwing is niets gevonden. Wel is 
bekend dat het na gebruik voor varkens dienst heeft gedaan als opslag voor 
materialen voor gebruik door de patiënten van de W.A. Hoeve , die werkzaam 
waren op de moestuin. Waarom dit gebouwtje Windhoos is genoemd is 
onbekend. 



en open terrein, aan Het Utrechts 
Landschap verkocht. De totale prijs 
van het gebied was f.896.000. 
Onder dat gebied viel de boerderij 
met alle aansluitende gebieden. 
Onze moestuin viel daar ook onder.  
De toenmalige “bestuurders” wer-
den daarmee geconfronteerd. Er 
werd besloten om in gesprek te 
gaan met B&W van Zeist, het 
bestuur van de W.A. Hoeve en Den-
nendal om advies te vragen.  
 
Wethouder Van Halteren uit Zeist 
heeft een belangrijke bijdrage gele-
verd. Na vele vergaderingen werd 
geadviseerd om als groep een ver-
eniging op te richten, zodat ze naar 
Het Utrechts Landschap toe een 
duidelijker positie zou innemen bij 
onderhandelingen. Dat heeft ertoe 
geleid dat in eerste instantie op 19 
februari 1991 een ledenvergadering 
werd gehouden waarin een interim 
bestuur werd gekozen: 
Voorzitter: dhr. C. van Zeeland,  
Secretaris: mw.. I. Bal, Penning-
meester: dhr. J.van Veldhuyzen  
en de Leden dhr G. Koudijs, dhr. J. 
van der Wijngaard en dhr. G. van 
Brummelen. 
 
Er is in die tijd regelmatig overleg 
met de W.A. Hoeve en ook met Het 
Utrechts Landschap. Het Utrechts 
Landschap had er geen probleem 
mee dat wij ons tuincomplex op hun 
gebied hebben, we mochten er blij-
ven. Vanzelfsprekend dienden de 
mondelinge toezeggingen vastge-
legd te worden.  
In een schrijven d.d. 1 oktober 1991 
werd door de Hr. P. Hijzen (een me-
dewerker van het Kadaster) 
aangegeven dat ons perceel onder 
ZEIOOA 3425 bij het kadaster ver-
meld staat als eigendom van de 
W.A. Stichting. Het was dus een ver-
rassing dat het niet bij Het Utrechts 
Landschap hoorde.  
Dit maakte eigenlijk nog duidelijker 
dat het van belang was om een 
vereniging op te richten. 

 

De vereniging “Eigen Oogst” wordt 
opgericht 

Officieel wordt op de vergadering 
van 28 oktober 1991 de Tuin- 
vereniging “Eigen Oogst“ opgericht. 
Het interim bestuur wordt door de 
aanwezige leden in zijn geheel, met 
een aanvulling van dhr. K. Sterke als 
lid, het officiële bestuur. Het be-
stuur bestaat daardoor dus uit 7 
personen. In deze oprichtingsverga-
dering worden de Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement vastge-
steld. Bovendien wordt de contri-
butie, de huur en de borgsom 
bepaald. Ook wordt een tuincom-
missie samengesteld. Deze bestaat 
uit 5 leden, die ook in het bestuur 
zitting hebben. 
Sinds 1991 zijn de contributie en de 
huur van de grond per m2 wel opge-
lopen, dat is vanzelfsprekend: was 
de contributie in 1991 f. 10,- nu is 
die € 15,-. De huurprijs van de 
grond was toen f. 0,50 , nu € 0,35 
per m2.  
 
Jan Veerkamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
In het volgende artikel zal aandacht 
worden besteed aan de ontwikke-
lingen na oprichting van de 
Vereniging. 
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