
Van het bestuur
 
Bestuur Tuinvereniging Eigen Oogst

Bes van Pinxteren - voorzitter 

Arnold Klootwijk - penningmeester 

Sieb Knobbout - voorzitter tuincommissie 

Jeanne Bus - secretaris, ledenadministratie, tuincommissie 

Dit keer schrijft onze penningmeester, Arnold Klootwijk, een overzicht over het verloop van onze contacten met 
Altrecht, onze verhuurder van het tuincomplex. Laten we hopen dat onze tuin op deze unieke locatie mag blijven 
voortbestaan.
Bes van Pinxteren
 
Toelichting op de ontwikkelingen rond
Altrecht, de verhuurder van ons
tuinencomplex. 
Bekend is dat Altrecht in de komende 10 jaar
gefaseerd het gebied van de Willem Arntsz-
Hoeve verlaat en alle panden en grond
verkoopt. Ook het gebied waarop ons
tuinencomplex ligt. 
 
Wij huren 7.500 m2 van een gebied van bijna
21.000 m2 waarvan Altrecht eigenaar is. Dit
grondgebied van Altrecht wordt begrensd door
de muur aan noord- en westkant, onze tuin aan
de zuidkant en richting het oosten loopt de
grens vanaf onze tuinen gezien door het
grasland en voor de Molshoop langs. Het gebied wordt omgeven door het eigendom van Reinaerde en Utrechts 
Landschap.
 
Het bestuur, ondersteunt door lid Henk Berkel, heeft sinds eind 2015 een aantal acties genomen.  Henk is 
vanwege een verhuizing ondertussen geen lid meer, maar blijft ons nog adviseren.

Een overzicht:
 We waren indirect aangehaakt bij de vorming van de ondertussen opgeleverde gebiedsvisie van de WA-

Hoeve. Al relatief snel bleek dat het stuk grond van onze tuinen buiten de gebiedsvisie, en daarmee 
buiten het op te stellen bestemmingsplan, zou blijven.

 Voorjaar 2016 hebben we via een brief contact gelegd met Altrecht. Zij bleken in het geheel nog niet 
bezig met ‘ons’ stuk grond en waren ook nog niet toe aan een gesprek. Afgesproken om na een halfjaar 
tot een jaar weer contact op te nemen.

 Aangezien de boerderij met dieren van Reinaerde op hetzelfde stuk grond ligt, hebben we met hen 
contact gezocht om na te gaan of we op enigerlei wijze gezamenlijk zouden kunnen optrekken richting 
Altrecht. 
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Na het eerste gesprek heeft men binnen Reinaerde het een en ander afgestemd. Tijdens het tweede 
gesprek gaf men aan niet onwelwillend tegenover het van Altrecht overnemen van het gebied te staan. 
Echter door het bijbehorende  onderhoud van de historische muur vindt men de kosten te hoog. Laatste 
bericht van Reinaerde is dat men de afstemming tussen Altrecht en ons afwacht en als iets aan de orde 
komt wat van belang is voor hen graag aanschuift. 

 Begin dit jaar hebben we ook de gemeente geïnformeerd over de situatie en gevraagd of zij iets voor ons 
kunnen betekenen. 
Eveneens welwillendheid om iets te doen, maar men vindt dat eerst tussen ons en Altrecht duidelijkheid 
moet komen.

 Afgelopen mei volgens afspraak weer contact opgenomen met Altrecht. Opnieuw was de boodschap dat 
men nog niet concreet nagedacht heeft over  het stuk grond waarop ons complex ligt. Voorgesteld is om 
over een half jaar weer contact op te nemen. 
Wel heeft men vervolgens de huur van ons tuinencomplex per einde contractdatum, 31 december 2020, 
opgezegd. Op zich, bezien vanuit Altrecht, een begrijpelijke stap, maar toch ook wel teleurstellend dat 
men geen andere benadering heeft gekozen en deze actie neemt zonder te willen overleggen.

 
Al met al nog lang geen duidelijkheid over de toekomst van ons tuinencomplex. 

Als bestuur realiseren we ons dat we onvoldoende kennis van en ervaring hebben met dit type ontwikkelingen. 
Graag willen we daarom de kennis en kunde van onze leden betrekken om mee te helpen de toekomst van de 
vereniging zeker te stellen.
We zijn in ieder geval op zoek naar leden die bijvoorbeeld bestuurlijke ervaring en /of, contacten bij Altrecht, 
Reinaerde, Zeister gemeente / politiek en/of lokale pers hebben. Wil je met je kennis en ervaring de vereniging 
helpen laat dit dan aan Bes van Pinxteren of aan ondergetekende weten.

Arnold Klootwijk

Eigen Oogst Barbecue
Voor in de agenda:  
 
ZATERDAG 2 SEPTEMBER BARBECUE EIGEN
OOGST
 
Nadere informatie en uitnodiging volgen nog. 
Wel vragen we vast wat extra man/vrouwkracht om ons te
helpen met opbouwen/afbreken. En misschien wil iemand
die al dan niet van de eigen oogst een salade wil maken.
Wil je helpen, dan kun je je opgeven bij Bes van Pinxteren 
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Kunstroute
Nog een datum voor in de agenda:
De kunstroute 2017 vindt plaats op zaterdag 23 en zondag 24 september. Eigen Oogst gaat hier tevens een rol in 
spelen. Er wordt een aparte kunsttuin ingericht en het brede pad naar die tuin wordt gebruikt om kunst tentoon 
te stellen. Heb je zelf iets dat je hiervoor wilt inzetten en aan de bezoekers wilt laten zien? Meld je dan bij Sieb 
Knobbout .

Oproep

Ontwerp logo
Graag zouden wij een logo willen hebben voor Eigen Oogst. Ben jij vormgever of ben je creatief met een 
opmaakprogramma en lijkt het je leuk om een logo voor onze vereniging te ontwerpen? Stuur dan een berichtje 
naar Kirsten Vonk. 

Tuintip

Tuinlid Oeda attendeerde ons op een leuk boek: Permacultuur in je moestuin.
Het eerste permacultuur moestuinboek, geschikt voor het Nederlandse klimaat. Een praktisch tuinierboek voor 
beginnende groene vingers en geoefende tuiniers, stap voor stap naar een moestuingeënt op permacultuur 
principes.
Permacultuur in je moestuin behandelt veel soorten fruit, groentes en kruiden. Het boek wijst je de weg naar een 
veerkrachtige samenhang in je tuin: Hoe je slimme combinaties van planten maakt die elkaar versterken, hoe je 
nuttige insecten naar je tuin lokt en hoe je de bodem in een gezonde balans brengt. Meer informatie vind je hier.

In het nieuws

Woensdag 12 juli stond onderstaand artikel in de Nieuwsbode. Een aantal tuinleden gaat in deze tuin groente 
kweken voor de Voedselbank.
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https://www.bol.com/nl/s/algemeen/zoekresultaten/Ntt/permancultuur%2Bin%2Bje%2Bmoestuin/N/0/Nty/1/search/true/searchType/qck/defaultSearchContext/media_all/sc/media_all/index.html
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