De moestuin op de Hoeve
Deel 3: De periode 1991-2018
Jan Veerkamp
In deel 2 van deze reeks ar kelen over de moestuin op de
Hoeve hee u kunnen lezen dat de “Tuin(bouw)vereniging
Eigen Oogst” werd opgericht op een vergadering op 28 oktober 1991.
De vereniging “Eigen Oogst”
In de periode van 1991-1994 hee#
er regelma$g overleg plaatsgevonden door het bestuur van Eigen
Oogst met de S$ch$ng Dennendal.
Die s$ch$ng beheert nl. het gebied
dat oﬃcieel op naam staat van de
W.A. Hoeve, nu Altrecht.
Het voorste gedeelte van de moestuin, met de opstallen en hokken,
waarin verschillende dieren verblijven, en grasland, grenzend aan
onze tuinen, wordt door personeel
van Dennendal onderhouden, samen met verstandelijk beperkte
bewoners. De gesprekken over
onze tuinen en m.n. over de aanpassingen en huurovereenkomsten
vinden dus niet plaats met de direc$e van de W.A. Hoeve maar
met Dennendal.
Uit de vergaderverslagen van 1992
en 1993 wordt dat duidelijk. Vooral
de voorzi3er van Eigen Oogst de
heer Van Zeeland en de heer Koudijs hebben in die periode belangrijk werk verricht.
Bijzonder is dat in 1991 in de ontwerpstatuten wordt gesproken
over “Dolderse Tuinbouwvereniging Eigen Oogst”. Later is kennelijke besloten de naam te wijzigen
in Tuinvereniging “Eigen Oogst” te
Den Dolder. Zo staat het in de acte
die is opgesteld door notaris
J.R.M.Ruijgrok te De Bilt en die op

Volkstuinvereniging “Eigen Oogst”, Bestaande situa e 1994 (get. C. v.
Zeeland). C is het gebouw De Windhoos, dat de vereniging ter beschikking
kreeg in 1994, na het ophogen van het terrein. Dit gebouw was eerder een
varkensstal. Er is een tussenwand in geplaatst. Het voorste gedeelte func oneert als clubhuis waar soms wordt vergaderd maar vooral wordt gepraat
en koﬃe gedronken. Het achterste gedeelte is opslag van tuinmaterialen.

Ka van de ontwerpstatuten
1991. De vereniging noemde zich
Tuinbouwvereniging.
11 mei 1995 is gepasseerd.
Ontwerp indelingsplan
In een document d.d. 10 november 1993, opgesteld door de
directeur van Dennendal de heer
Van Veen, en gericht aan de
gemeente Zeist wordt geschreven over het ontwerp indelingsplan. In dit plan wordt aangegeven dat het gebied heringedeeld
moet worden. Na overleg met
Het Utrechts Landschap en de
De tuin grotendeels onderwater
omstreeks 1993. Deze wateroverlast was de reden waarom
het terrein werd opgehoogd.

direc$e van Dennendal hee# bureau Bakker en Bleeker een voorstel voor herinrich$ng geleverd. Er
zijn in die periode verschillende
alterna$even getekend en uitgewerkt. In een bespreking op 3 oktober 1994 van onze vereniging
met Dennendal wordt duidelijk dat
er van onze volkstuinen volgens de
plannen van Dennendal heel wat
terrein afgestaan moet worden
voor gebruik door Dennendal. Dat
leidt zelfs tot de vraag: “Moeten

Pla4egrond van het terrein in 2018
(bron website Eigen Oogst). Het is
verdeeld in vierkante stukken van
100m2 en stukken van 50m2. De
indeling is van 1995 na het ophogen van het terrein.
we als tuinvereniging nog wel blijven bestaan?“. Ook wordt in die
bespreking door Dennendal voorgesteld om ons gedeelte 30 cm op te
hogen waarbij de teelaarde van de
gehele tuin eerst wordt verwijderd
en later weer opgebracht. Daarna is
de van elders komen teelaarde er
bovenop gebracht. In een extra
vergadering op 8 november 1994
wordt door de leden besloten om
akkoord te gaan met de ophoging
en nieuwe indeling van ons terrein.
De ophoging was een logisch gevolg
van het feit dat we die jaren regelma$g grote wateroverlast hadden,
waardoor er bij verschillende tuinders veel oogst verloren is gegaan.
In het najaar is dus de tuin onder
handen genomen en met veel steun
van onze leden is in de periode van
half november tot half december de
ophoging tot stand gekomen en is

Een gedeelte van het opgehoogde
terrein eind 1994, ’t Boetje
(gebouwtje op de achtergrond) en
de tuinmuur met een nieuwe opening aan de kant van Dennendal.
een nieuwe indeling gemaakt. Bekend is dat op woensdag 21 december de kisten en tuinmateriaal zijn
teruggeplaatst. Er zijn percelen van
100 m2 (10x10 meter) en 50 m2
(10x5 meter).
Een nieuw bestuur
In augustus 1994 is het voltallige
bestuur afgetreden. De reden is
niet duidelijk. Op 20 september
werd $jdens een buitengewone
ledenvergadering een nieuw be-

stuur gekozen waarin Mw. A (Bes)
van Pinxteren voorzi3er was, de
heer W. Berendsen secretaris, de
heer J. van Veldhuyzen penningmeester, de heer J. Blankensteijn
commissaris algemene diensten de
heer G. van Brummelen commissaris tuincommissie en de heren J.
van Veluw en Van de Wijngaard
leden. Die func$everdeling vond
feitelijk plaats in de bestuursvergadering van 27 september.
Vermeld moet worden dat eind
1993 de Biodynamische tuin van
Luch;oto van het terrein (Google
Maps 2018)

Dennendal (BD-tuin), aan het eind
van de Boerderijlaan bij de vloeivelden, gesloten werd. Verschillende van de daardoor verdreven
tuinders zijn begin 1994 bij ons lid
geworden. De slui$ng van de BDtuin had te maken met de geplande verplaatsing van de kas naar het
voorterrein van “ons” gebied. De
kas is echter nooit geplaatst, omdat de provincie geen toestemming verleende om landschappelijke- en culturele redenen.
Periode 1995- 2000
Het bestuur hee# in de jaren tussen 1995 en 2000 met slechts enkele wisselingen gefunc$oneerd.
Belangrijk in de beginfase was dus
de aanpassing (eind 1994) van ons

bouwd worden. In hetzelfde jaar is
er een nieuwe afrastering geplaatst en door onze vereniging
betaald als dank voor de goede
samenwerking met de direc$e van
Dennendal.

Omslag van de deﬁni eve Statuten uit 1995.
terrein door ophoging. Daar
naast hebben in deze periode
andere ontwikkelingen plaatsgevonden. In het begin van 1995
zijn door een bodemonderzoekbureau tot twee maal toe grondmonsters genomen. Er is geconstateerd dat op vele plaatsen op
ons terrein, vlak onder het maaiveld een harde samengedrukte
laag voor kwam, die zowel de
afwatering als de groei van de
gewassen belemmerde. Er werd
geadviseerd de grond 2 spaden
diep om te spi3en. Dat is gebeurd door de leden, ieder op
hun eigen tuin. Belangrijk in dit
verband is dat bovendien de
zuurgraad aangepast diende te
worden met 25 kg kalk op 100
m². Alleen het loodgehalte blijkt
op sommige stukken is iets te
hoog te zijn, maar er kan ver-

Statuten worden vastgesteld
Zoals boven vermeld kreeg de
vereniging rechtsgeldigheid op 11
mei 1995. De vereniging is op dat
moment bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht
ingeschreven onder nr. 40483078.
Het gebouw de Windhoos is door
Dennendal aan de tuinvereniging
ter beschikking gesteld
Er moest wel e.e.a. verbouwd worden. De verbouwing hee#, doordat
we in 1996 geen huur aan Dennen-

Koﬃe drinken in ’t Boetje in de
eerste jaren van de vereniging.
Vlnr: de heren Wolf, Ab Blankensteijn, onbekend en Fons Smits.
dal hebben hoeven te betalen, in
1997 plaatsgevonden. Door zelfwerkzaamheid van vele leden en de
gra$s huur, voor welk geld de aanschaf van materialen mogelijk was,
kreeg de vereniging nu de beschikking over een water- en tochtdicht
gebouwtje. Door het aanbrengen
van een tussenwand kon in het

Het verwijderen van de schuur
(gebouw D zie foto Bestaande situa e 1994) die voor de De Windhoos stond. Links is nog net een
deel van gebouw De Windhoos
zichtbaar.

Soms is een enkele tuin niet bezet, maar meestal is het aantal
tuinen voldoende. De wateroverlast blij# helaas bestaan. Het is
per jaar wel verschillend. Uiteraard hee# het te maken met
regenperiodes.

achterste deel een opslagruimte
worden gerealiseerd.
Op 10 juni 1996 is eindelijk door
het Dagelijks Bestuur en de direc$evoorzi3er van Dennendal, de
heer Geenen, het contract getekend. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 10 jaar en
wel met terugwerkende kracht
vanaf 1 januari 1996. De grond
wordt kadestraal nu vermeld onder
sec$e A nr. 3676, groot 7500 m².
Dit in tegenstelling tot eerdere
berichten waarin door de W.A.
S$ch$ng ZEIOOA 3425 werd aangegeven. Ook is de hoofdwaterleiding vanaf de boerderij over het
hoofdpad naar het gedeelte van
Dennendal met “’t boetje” door
Dennendal aangelegd. De vertakkingen naar onze tuinen zijn door
onze tuincommissie verzorgd. De
rekeningen zijn door Dennendal
betaald. Tevens is er een grasmaaier gekocht voor het onderhoud
van de grasstroken.
De periode 2000-2010
In deze periode hebben in het bestuur regelma$g wisselingen van
secretariaat en penningmeesterschap plaats gevonden. Het ledenaantal bleef steeds in de buurt van
de 50 á 60.

In 2012 wordt een stuk grasland
ontgonnen en aan de tuin toegevoegd. Op de achtergrond, vóór de
muur, het stuk grasland van Dennendal waar de kas zou worden
gebouwd, wat niet door ging.

Gedeelte van de moestuin met op
de achtergrond de verwilderde
bosschages (lichtgroen blad) ontstaan omdat de kas niet werd geplaatst. Later is dat gebied schoon
gemaakt en toegevoegd aan onze
moestuin (850 m2)

In 2002 is door storm het dak
van De Windhoos ﬂink beschadigd. Enkele leden hebben de
schade hersteld. Er zou groot
onderhoud aan het dak plaats
moeten vinden. Maar dat is niet
gebeurd. Wel werd door enkele
vrijwilligers het dak verstevigd.
Tevens werd de boktor in ons
clubhuis gesignaleerd. Ook dit
probleem werd door de leden
zelf opgelost.
De S$ch$ng Dennendal is per 1
januari 2001 opgenomen in de
nieuwe S$ch$ng Reinaerde en
kantoorfunc$es werden van Den
Dolder naar Utrecht verplaatst.
In 2004 werd het duidelijk dat
Reinaerde geen bezi3er was van
ons complex. Het is eigendom
van de W.A. S$ch$ng, sinds 0101-2000 genaamd Altrecht. In
2005 ontstaan de eerste gesprekken met Altrecht. Uiteraard moet de overeenkomst
aangepast worden. Er is in 2008

een nieuw contract opgesteld. Dit
zou voor de duur van 5 jaar gelden en dus eindigen op 1 januari
2013. Door diverse oorzaken is
dit contract pas in 2011 getekend.
Er wordt regelma$g met Altrecht
gesproken over huisves$ng en
het gebruik van tuinen op het
complex door pa$ënten. Door
Altrecht wordt eind 2007 een
concept samenwerkingsplan aan
het bestuur aangeboden. Er is
toen besloten om hen 150 m²
achter De Windhoos aan te bieden. Daar is gebruik van gemaakt,
maar na verloop van $jd was de
aanblik daarvan niet bepaald
ﬂorissant. Dit komt vermoedelijk
doordat de pa$ënten onvoldoende begeleiding krijgen.
De Periode van 2011 – 2018.
In 2011, na 16 jaar voorzi3erschap, hee# Bes van Pinxteren
afscheid genomen. Ze vindt het
wel genoeg en treedt terug, maar
blij# wel lid.
De beginsitua$e voor het nieuwe
bestuur met als voorzi3er Mieke
v.d. Ploeg is door verschillende
Koﬃe drinken in De Windhoos in
2008. Vlnr Jan van Ee, Ab Blankensteijn, Bertus de Meijere en
Bertus Blankensteijn.

problemen met huurders over
geplaatste opstallen niet ideaal te
noemen. Uiteindelijk zijn bijna alle
problemen in een lange $jdsperiode opgelost. Bepaalde afspraken
in samenwerking met het bestuur
en de eigenaar Altrecht zijn gemaakt. Wij zijn huurders en hebben ons aan de opgelegde afspraken te houden. Uiteindelijk is op
20 juni 2011 een contract getekend door onze voorzi3er en de
heer Wesdorp namens Altrecht.
Gelukkig zijn nadien vele zaken
goed geregeld. Doordat het aantal
leden in 2011 ﬂink groeide van 60
naar 80 was een uitbreiding van
het complex noodzakelijk. Marinus
van den Brink hee# als bestuurder
tuinonderhoud vele verzoeken
gedaan aan fondsen om bijdragen
te ontvangen. Dit met het doel
onze tuin aan de noordkant met
850 m2 uit te breiden. Dit betekent dat ons tuinencomplex nu
een oppervlakte van 8350 m²
hee#.
Op 30 september 2015 wordt er
een buitengewone ledenvergadering gehouden. Er moet een nieuwe voorzi3er en een bestuurder
tuinonderhoud benoemd worden.
Tijdens deze vergadering wordt
Bes van Pinxteren, die dus al eerder 16 jaar voorzi3er is geweest,
bereid gevonden deze taak weer

De Windhoos met het naambord
vóór dat dit bordje werd over geschilderd. Links Bes van Pinxteren
en rechts Willem Berendsen.
op zich te nemen. En voor de
func$e bestuurder tuinonderhoud wordt Marinus van den
Brink opgevolgd door Sieb Bolhout.
Kijken naar de toekomst
Op dit ogenblik hee# de vereniging 80 leden. De komende periode wordt zeer beslissend voor het
voortbestaan van “Eigen Oogst”.
Het huurcontract loopt tot 1 januari 2021
en met de huidige ontwikkelingen bij Altrecht, die zich terug zal
trekken uit het gebied, is het op
dit moment nog onduidelijk wat
er met de moestuin gaat gebeuren. Er zijn besprekingen gaande
om het gebied van de moestuin
te behouden voor onze vereniging. Uiteraard hopen we dat dit
leidt tot een posi$eve uitkomst.
Tot slot :
In de periode van nu 27 jaar
Tuinvereniging “Eigen Oogst“ zie
je bijna elk jaar bepaalde problema$ek bij onze vereniging terugkomen. De problemen van het
onderhouden van de tuin, de
verzorging van de paden van de

Overzicht van de tuin in 2013.
tuin, de “rotzooi” op en in de composthoop en het weggooien van
het restafval. Ook vernielingen
aan hekwerk en het soms stelen
en/of vernielen van persoonlijke
eigendommen, zie je helaas in
allerlei notulen en jaarverslagen
als een regelma$ge klacht terugkomen.
Toch kun je stellen dat “Eigen
Oogst“ in al die jaren door veel
posi$eve inbreng een goede,
bloeiende en gezonde vereniging
is. Dit wordt vooral gekenmerkt
door de samenwerking op vrijwillige basis van een vaste groep tuinders om te helpen bij het snoeien
van de heggen, het bijwerken en
maaien van het gras op de hoofd-

paden en het verrijden van de
mest naar de tuinen. Ook is elke
maandag- en woensdagmorgen
een vaste groep “oudgedienden “
in De Windhoos aanwezig om gezellig een kopje koﬃe met een
versnapering te gebruiken. Ieder
jaar weer wordt er na het oogstseizoen een gezellige bijeenkomst
door het bestuur en enkele vrijwilligers georganiseerd.
Hartelijk dank aan de mensen die
mij in de loop van de $jd hebben
Werkzaamheden bij verspreiding
van de mest. De mest wordt jaarlijks gebracht door een leverancier.
Daarna wordt het door de leden
verdeeld over het terrein per kruiwagen. Man met kruiwagen: Ab
Blankensteijn

geholpen aan gegevens en foto’s
voor dit driedelige ar$kel. In het
bijzonder wil ik noemen: Hans
Gooszen, Marinus van den Brink,
Kees van Zeeland, Bes van Pinxteren, Bertus Blankensteijn, Clemens Vos en Frits Stuurman.
Bronvermeldingen :
De Dolderse Kroniek 19e jaargang nr.4 (themanummer Willem Arntszhoeve)
Jaarverslagen en documenten
v.d. tuinvereniging “Eigen
Oogst”
Documenten en foto’s van Marinus v.d Brink.
Het Utrechts Archief : Gegevens
over de W.A. S$ch$ng.
Fotoverantwoording:
Blz. 4, 5 linksboven, 6 boven, 7
links boven: Archief Eigen Oogst.
Blz. 5 rechtsboven en 6 onder:
Website Eigen Oogst.
Blz. 5 onder, 6 linksboven, 7
rechts boven en onder en 10
onder: K. van der Zee
Blz. 6 rechts boven, 8 boven en
onder, 10 boven: Marinus van
den Brink:
Blz. 9 onder: Bertus Blankensteijn

