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Bestuur Tuinvereniging Eigen Oogst
Bes van Pinxteren - voorzitter 
Arnold Klootwijk - penningmeester 
Sieb Knobbout - voorzitter tuincommissie 
Jeanne Bus - secretaris, ledenadministratie, tuincommissie 

Toekomst Eigen Oogst
In de vorige nieuwsbrief vroegen we wie van de leden wilde meedenken een plan op te stellen voor het behoud 
van onze tuinen op deze unieke locatie.
Zes leden meldden zich aan en wel: Ger Tielen, Blandine de Kreuk -Fokker, Janke Schinkel, Hylkia Ingenhousz, 
Kirsten Vonk  en Mary Zandvliet. Geweldig! 
Ook ons oud lid Henk Berkel (verhuisd naar het oosten van het land) wil ons blijven adviseren indien nodig. Met 
Arnold Klootwijk en ondergetekende vormen we een grote commissie, die vol enthousiasme is gestart. Met als 
doel dus: BLIJVEN OP DEZE LOKATIE!

Al snel werd een naam voor deze commissie bedacht door Ger Tielen, vrij naar Koot en Bie:  MET ZIJN ALLEN 
VOOR ONZE EIGEN OOGST. Onder deze naam zullen we u op de hoogte houden, zie elders in deze nieuwsbrief. En
zie de bijdrage van Ger Tielen aan het einde van deze nieuwsbrief.

Anne Faber
Minder leuk is het hele gebeuren rondom Anne Faber. Intens triest wat deze vrouw en familie is overkomen. Dat 
we ons misschien onveilig gaan voelen is te begrijpen.
Een kleine actie die kan bijdragen aan een veilig gevoel is het tuinhek bij binnenkomst op slot te draaien. Ook al is 
het lastig dat je altijd aan de binnenkant het hek moet openen met een sleutel.
Een idee van een tuinlid is om een Whatsapp-groep te starten met als doel elkaar te informeren als je naar de tuin
gaat. Anderen kunnen dan besluiten ook te gaan zodat ze er niet alleen zijn. Mocht je hier behoefte aan hebben, 
stuur dan een appje naar Kirsten Vonk, zij voegt je dan toe aan de Whatsapp-groep.
De veiligheid is een aandachtspunt voor een bestuursvergadering en de jaarvergadering. Mocht u suggesties 
hebben, dan horen we dat graag!

In memoriam 
Op 3 oktober jongstleden is geheel plotseling Carla Moora
overleden. Ze was nog maar net lid van onze tuin en tuinierde met
veel plezier.
Ze vertelde me dat ze oma werd en zich erop verheugde. Wellicht
had ze dan in de toekomst minder tijd voor de tuin. Helaas heeft ze
de geboorte van haar kleinkind niet mogen meemaken.
Verschillende leden waren aanwezig bij haar afscheidsdienst. Jetty
Liezenberg maakte een prachtig boeket samengesteld uit bloemen
van de tuin.
Ook legde iemand bloemen op de heg bij haar tuin. Een warm
gebaar. Ik wens haar dochter en schoonzoon heel veel sterkte bij de
komende bevalling en alle goeds voor jullie toekomst.
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Kunstroute
Voor het eerst deden we mee aan de jaarlijkse kunstroute in Den Dolder. En daaruit blijkt dat we zeer creatieve 
mensen onder onze leden hebben. 
Wat was het een mooi en gezellig weekend van 23 /24 september met een groot aantal bezoekers.
Prachtige foto's, beeldhouw- en schilderwerken waren er te zien. Alles van een grote klasse.
En bent u toevallig toen ook naar ons mooie toilet geweest? Ook daar hing namelijk een mooi schilderij. En het 
toiletpapier was bedrukt met vlinders. In stijl. 

                                                 

    

  

Dit is de laatste nieuwsbrief van het jaar. Rest me u alvast namens het bestuur goede feestdagen te wensen!
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Bes van Pinxteren

Nieuwjaarsborrel
Voor in de agenda: Zondag 7 januari is er een Nieuwjaarsborrel op de tuin waarvoor alle
leden van harte zijn uitgenodigd! Natuurlijk wordt er gezorgd voor een hapje en een
drankje maar ook komen de nieuwe tuinders hun contract tekenen en kunnen ze kennis
maken met de huidige tuinders. Het begint om 13.00 uur. Wees welkom allen!
Sieb Knobbout

Tuinen beschikbaar
Wilt u uw tuin uitbreiden van 50 naar 100 m2 of weet u iemand die bij Eigen Oogst wil gaan tuinieren? We 
hebben nog 4 tuinen à 50 m2 beschikbaar.
Bij interesse graag contact opnemen met Sieb Knobbout .

 Zaden bestellen

Eind november ligt in de Windhoos een aantal catalogi en bestellijsten van De 
Bolster Biologische Zaden. We krijgen fikse korting als we collectief bestellen. 
Op de website van Bolster (https://www.bolster.nl) kun je inspiratie opdoen voor
de zaden die je wilt hebben. Ook kun je hier de bestellijst downloaden. Je
ingevulde bestellijst kun je op zondag 7 januari inleveren tijdens de
nieuwjaarsborrel. Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dat graag. 
Groet, 
Sieb Knobbout 

Ook zijn de folders van Garantzaden binnen. Deze liggen in de Windhoos of u kunt
ze bij mij, Bes van Pinxteren, ophalen.

Tegelijkertijd kunt u ook weer bij mij Tonkinkstokken van 2-70 m à 80 eurocent per stuk bestellen. Wilt u dit aan 
de achterzijde van de aardappellijst melden. Ook deze bestellijsten vóór 7 januari inleveren op bovenstaande 
adressen.
Groet,
Bes van Pinxteren

 Toekomst Eigen Oogst

In de nieuwsbrief van afgelopen juli heeft bestuurslid Arnold Klootwijk de stand van zaken met betrekking tot het 
te ontwikkelen terrein van Altrecht toegelicht. De huur van ons tuincomplex is formeel door eigenaar Altrecht 
opgezegd per december 2020. 
Alhoewel dit niet wil zeggen dat wij dan ook daadwerkelijk het terrein moeten verlaten, hebben wij een 
commissie samengesteld om pro-actief alle mogelijkheden te bekijken om het tuincomplex te behouden.
Vooralsnog komt de commissie maandelijks bij elkaar, de eerste twee vergaderingen hebben al plaatsgevonden. 

De commissieleden hebben contact gezocht met gemeente Zeist, Reinaerde, Altrecht, de Dolderse 
Belangenvereniging  en het Utrechts Landschap om de mogelijkheden te bespreken.
Zover wij weten is het stuk grond waar huizen gebouwd gaan worden nog niet verkocht aan een 
projectontwikkelaar. Wij zien dat als een voordeel zodat wij wellicht nog invloed hebben op de verkoop van het 
tuincomplex. We hebben nog geen zicht op de vorm waarin we het complex kunnen behouden (koop, pacht, 
huur) maar we hebben dus diverse lijnen uitgezet om dit verder te onderzoeken.
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Tijdens de ledenvergadering in januari worden de actualiteiten met betrekking tot dit onderwerp verder met u 
besproken.
Als u denkt dat u een bijdrage kunt en wilt leveren aan het behoud van de moestuin, dan houden we ons van 
harte aanbevolen!

Hartelijke groet,
Ger Tielen, Blandine de Kreuk -Fokker, Janke Schinkel, Hylkia Ingenhousz, Bes van Pinxteren en Kirsten Vonk  

Met Zijn Allen Voor Onze Eigen oogst
Door Ger Tielen

Eigen Oogst is een onopvallend volkstuincomplex in Den Dolder. Het ligt devoot als een kloostertuin 
verscholen achter de oude muur aan het Boerderijlaantje. Het is daar goed toeven en boeren. Ruim 
tachtig biologische tuiniers bewerken er een stukje aarde. Ze geven en ze nemen. En wat ze nemen 
schenken ze deels weer weg aan de voedselbanken van Den Dolder en omgeving. Want hun tuinen 
produceren overvloed. 

Wij als tuiniers willen niets liever dan handhaving van de oase van natuurlijke groei en rust. Alleen de 
haan en de ezel van de buren doorbreken af en toe de stilte. 
Maar projectontwikkelaars fluisteren aan deuren en ramen van grondeigenaren en doen profijtelijke 
suggesties. De toekomst is onzeker. Het huurcontract met eigenaar Altrecht loopt over twee jaar af. De
Vereniging Eigen Oogst moet anticiperen op wat kan komen. De moestuinen van Eigen Oogst mogen 

niet verloren gaan. Dat zou zonde zijn. 

Samen met de andere pachters (de 
Cliëntenboerderij en de Molshoop) wil de 
vereniging mede ten dienste blijven staan 
van de Dolderse gemeenschap. En zeker ook 
van de nieuwe bewoners van de wijk die op 
een steenworp afstand gebouwd gaat 
worden. Waarom dus niet zelf 
projectontwikkelaar worden, maar dan een 
groene projectontwikkelaar? 

Het bestuur van Eigen Oogst verkent de 
kansen voor het behoud van de productieve 
rust van de tuinen, die liggen tussen de 

weidse weiden van Utrechts Landschap aan de ene en de monumentale boerderij en de golfbaan aan 
de andere zijde. Liever niet plaats maken voor extra parkeerplaatsen voor nog meer golfers. Liever 
geen gebouwen op deze mooie plek. Liever wel de hoge natuurlijke en cultuur-historische waarde van 
het gebied respecteren en verdiepen. Met de muur en de weiden als markering van de tuin voor de 
generaties die hier nog willen zaaien en oogsten. 

Tot op zeer hoge leeftijd omringen Dolderse leden van de Vereniging Eigen Oogst hun planten met 
liefde en zorg. Het tuinwerk in de buitenlucht in hun eigen tempo doet ze goed. De eeuwige strijd 
tegen het onkruid wordt hier gestreden met schoffel en blote handen. De traditionele tuiniers en de 
vernieuwers leren veel van elkaar. Ze wedijveren goedmoedig om de mooiste of de meest productieve 
tuin. Maar ook kinderstemmen worden hier veel gehoord als de muziek van een betere toekomst. 
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Eigen Oogst is een tuin van alle generaties en wortelt in de lokale
gemeenschap. Vrijwilligers geven er laagdrempelig leiding, bewaren er de
orde en de serene rust,  onderhouden zelf de paden en het groen. Leden
informeren en tippen elkaar. Over de heg of via het ledenbulletin dat via
internet wordt verspreid. Over zaaigoed, grondbewerking, natuurlijke
bemesting en wat dies meer zij. Bezoekers zijn altijd welkom, mits zij de tuin,
de oogst en de stilte respecteren.  

Er zijn voldoende aanknopingspunten voor een verantwoord groen gebruik
van het gebied met een hoge sociale, educatieve en biologische opbrengst
voor de omgeving. In de tuin leren mensen van alle leeftijden en gezindten
elkaar beter kennen en stellen ze zich open voor bezoekers van buiten.
Behalve leverancier van voedselbanken was Eigen Oogst dit jaar ook al een
aanlandpunt van de jaarlijkse kunstroute door Den Dolder. Er zijn ideeën en
gedachten over herinrichting, verfraaiing, rondleidingen voor scholen,
voorlichting over stadslandbouw, ruimte voor dagbesteding door cliënten
van zorginstelling Reinaerde enzovoort.  

Ik vind het mooi dat het verenigingsbestuur met behulp van een kleine werkgroep werkt aan een 
haalbaar plan voor toekomstige samenwerking met andere pachters en aan lange termijn 
investeringen in de sociale en de groene functies van het gebied. Daarom heb ik mij graag aangemeld 
voor de werkgroep. Met het plan-in-wording willen wij graag aansluiten bij het duurzaamheidsbeleid 
van de gemeente Zeist en toegevoegde waarde bieden aan de woon- en recreatieve functies van het 
gebied. Uw ideeën en medewerking zijn daarbij meer dan welkom. 

Met zijn allen voor onze eigen oogst – GT/03-10-2018
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