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 Van het bestuur  

 

Herontwikkeling WA-Hoeve  
 
Twee bestuursleden en een lid van Eigen Oogst hebben 
deelgenomen aan de informatiebijeenkomst over de 
herontwikkeling van de WA-Hoeve op 12 januari. Hoewel 
onze tuin geen direct onderdeel uitmaakt van deze fase 
van herontwikkeling is het toch goed om op de hoogte te 
zijn van veranderingen in de omgeving. De deelname was 
aanleiding om ook verder alert te blijven, de 
bestemmingsplannen te bestuderen en naar 
herontwikkelingsplannen te kijken vanuit inhoudelijke 
aspecten van het visiedocument van Eigen Oogst. Met 
name ten aanzien van natuurlijke en cultuurhistorische 
aspecten. De bestemmingsplannen liggen tot 16 februari 
ter inzage bij de gemeente Zeist. Het bestuur komt er 
spoedig op terug en staat open voor opmerkingen. 
                 Illustratie: Jetty Liezenberg 
 
Zie daarvoor deze link. En de hiernavolgende: Ontwerpbestemmingsplan WA-hoeve Historische 
middenas;  Ontwerpbestemmingsplan WA-hoeve noordelijk en zuidelijk ontwikkelveld; 
Ontwerpbeeldkwaliteitsplan hele gebied WA-Hoeve 

 

 Mooi initiatief 

 

Boeken voor de zadenbieb 

 
Henk Klein Baltink en ondergetekende zijn bezig met de ontwikkeling van 
een zadenbieb in Den Dolder, standplaats Pelita. Het idee is dat iedereen 
kosteloos drie zakjes biologisch zaad (groente, bloemen, kruiden) per 
keer mag meenemen. De enige spelregel is dat van de nazaten het zaad 
weer wordt teruggebracht naar de bieb.  
 
Op de landelijke website kun je er meer over lezen. Klik op deze link. Eén 
van de redenen om dit te faciliteren is om inwoners van Den Dolder te 
stimuleren meer zelf te gaan kweken. En met gratis zaadjes maken we dat 
wellicht laagdrempeliger en avontuurlijker.  
 
We hebben twee vragen: 
1. Heb je biologische zaadjes die je ter beschikking wilt stellen aan de zadenbieb? Ik kom ze graag bij je 
ophalen.  
2. In de Windhoos staan in de kast een heleboel tuinboeken. Graag zouden wij een aantal van deze boeken 
willen neerleggen bij de zadenbieb in Pelita zodat (aanstaande) kwekers hun licht kunnen opsteken. Onze 
vraag is of er tuinleden zijn die er bezwaar tegen hebben als we boeken (vooralsnog tijdelijk) weghalen uit 
de Windhoos. Mocht dat zo zijn, wil je dat voor 1 februari laten weten? 

 
Kirsten Vonk (06-21292037 of kirsten@vonkmaaktvuur.nl) 
 

https://www.zeist.nl/projecten/projectenoverzicht/wa-hoeve-den-dolder
https://www.zeist.nl/verhuizen-en-verbouwen/bestemmingsplannen/wa-hoeve-historische-middenas
https://www.zeist.nl/verhuizen-en-verbouwen/bestemmingsplannen/wa-hoeve-historische-middenas
https://www.zeist.nl/verhuizen-en-verbouwen/bestemmingsplannen/wa-hoeve-noordelijke-en-zuidelijk-ontwikkelveld
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0355.BPWAHoeveHistMidAs-OW01/b_NL.IMRO.0355.BPWAHoeveHistMidAs-OW01_tb2.pdf
https://zadenbibliotheeknederland.nl/
mailto:kirsten@vonkmaaktvuur.nl


 

 

 
 
 

     Tip 

 

Archief nieuwsbrieven TVEO 
 
Wist je dat de nieuwsbrieven van onze vereniging terug te vinden zijn op de website? De pagina die wordt 
bijgehouden door Henk Klein Baltink, is niet in het menu gelinkt, maar is voor leden wel te bereiken via 
deze link. 

 

Retourtje Den Dolder 
 

Pieter Veraart en Kees Kort van Rozenhuis Producties hebben op eigen initiatief een korte documentaire over 
de Willem Arntz Hoeve in Den Dolder gemaakt. Doel van de documentaire Retourtje Den Dolder is in kort bestek 
de geschiedenis te belichten van het terrein van de WA-Hoeve en het unieke karakter van de prachtige 
gebouwen en de situering hiervan in het landschap. Zie deze link.  

 

     Tuinplattegrond 

 

Ken je buurvrouw/man bij naam 

Bij deze nieuwsbrief hoort een geactualiseerde versie van de tuinplattegrond 
met bij elk perceeltje de voornaam van de gebruiker. De plattegrond wordt 
separaat met deze nieuwsbrief meegezonden voor wie deze wil afdrukken. 
Met dank aan samensteller Henk Klein Baltink.  
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https://www.tveo.nl/archief%20nieuwsbrieven/&%20quot
https://www.youtube.com/watch?v=rTD1ORubo-U&t=889s

