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Van de keurmeester  

De keuringen zijn gedaan. We zitten nog even buiten 
na te praten en te genieten van een kop koffie. Het is 
een prachtige zomeravond vrijdag 23 augustus. 
Binnen staan meer dan 80 in zendingen van vele 
volkstuin bezitters. Er zijn drie volkstuinen lid van de 
vereniging en het zou goed zijn dat er  
van alle drie veel inzendingen zouden komen. De 
meeste zendingen zijn toch van de tuinders waar de 

tentoonstelling wordt gehouden. Het is 
weer een prachtig om te zien wat er 
in een seizoen allemaal gekweekt 

wordt. Van snijbiet tot sjalot en 
zinnia’s en ook dahlia’s in veel 

vormen. Aardappels in mooie 
gewone soorten maar ook de Zwarte 

aardappel, truffel aardappel luisterend 
naar de mooie  

naam Vitelotte Noir' / 'Negresse' of 'Trufe de Chine' 
was van de partij. Of hij lekker is weet ik niet of je 
hem moet schillen ook niet. Dat lijkt me een hels 
karwij. Ook de sojaboon werd tentoongesteld. 
Misschien wel een uitdaging hem 
komend jaar te gaan kweken. 

Opviel ook op de “Kousenband” 
boon. Een lange peul. Wordt 
eigenlijk gekweekt in tropische 
gebieden van de aarde. De 
warme zomer heeft hier dan 
ook goed zijn best gedaan. 

Ze lagen in wat in een mand verstopt. 

Jammer want het gaat toch om de lengte. 

Ook tomaten te kust en te keur en waren goed van 
kwaliteit. Er waren vanwege de mooie zomer 
natuurlijk ook veel vruchten. Met als gevolg dat vele 
vriezers vol zitten met tomatensoep. Zo komt Jan 
splinter toch door de winter. 

Heerlijke druiven want ook daar was het een 
geweldige zomer voor. Een bakje met grote bramen 
kreeg grote aandacht. Moet van de doorn loze zijn 
werd mij verteld. Zo mochten we in alle groepen een  

drietal prijzen uitdelen. 
Zeker niet makkelijk. Het 
één is bijzonder en het 
ander weer leuk opgemaakt. 

Dat was zeker het stukje dat 
over bijen ging en waarbij 
je het hele arsenaal wat er 
allemaal mogelijk is met het 

”Imker zijn” kon je zien. Geweldig  
ook waren de leuke inzendingen van kinderen. 
Uiteraard bijgestaan door opa. Heel goed de jeugd 
al vroeg met het volkstuingebeuren kennis te laten 
maken. 

Wat ook een vermelding waard is zijn de twee mooie 
werkstukken. Men neme een Fietsvelg. Omwikkelen 
dat met touw. Maken er dan een geweldige 
compositie van. 

Tevreden reed ik naar huis. Na toch een tomaat die 
mij op weg maar de auto werd aangeboden 

door een tuinbezitter te hebben geproefd. 
Ook hij tot laat in de avond druk met zijn 

tuin. Genieten van alles wat er groeit 
en bloeit. 

    Cees

Paden Grifthoek 

Beste tuinders van de Grifthoek. Zoals besloten in de 
Algemene Vergadering van dit jaar worden de paden 

vernieuwd op ons complex. Daar zijn we erg blij mee, 
het gaat er mooi uitzien.  

Vanaf 1 november wordt hiermee gestart.  

Binnenkort ontvangt u een e-mail van de 
Tuincommissie over de werkzaamheden en de 

aanpak.  
Houdt u de mail of post in de gaten?
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Foto-impressie van de aflopen tentoonstelling 2019
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            Invasieve exoten 

     In Nederland, ook in Zeist, 
komen er veel planten en 
dieren voor die hier 
oorspronkelijk niet waren, de 
zogenaamde invasieve exoten. 

Rondom b.v. de moestuinen bij 
het Slot is al één en ander 
gesignaleerd, zoals de 
reuzenspringbalsemien, de 
reuzenberenklauw en de 
Japanse duizendknoop. 
De reuzenspringbalsemien 

verspreidt zich heel 
makkelijk via zaad 
en verdringt 
daarmee de 
inheemse (van 

nature hier 
voorkomende) planten. 
De reuzenberenklauw 
geeft, als je met het 
sap uit de steel en 
daarna met zonlicht 
in aanraking komt, 
ernstige 
brandwonden, zgn. 
fototoxiciteit: reactie op 
de combinatie van het sap en 
zonlicht op je huid. 
De Japanse duizendknoop geeft 

weer andere 
problemen. Deze 
mooie tuinplant 
werd tot voor 
kort in 

tuincentra 
verkocht, maar 

blijkt een echte ‘plaag’-plant. 
Door zijn sterke 
wortelstokvorming breidt hij 
ondergronds snel uit en 
verdringt andere, inheemse,       
    planten. 

In 2018 is via Samen Duurzaam 
Zeist de exotenbrigade 
opgericht. 
Deze brigade heeft contact met 
o.a. de groenbeheerders van de 
gemeente Zeist, die een kaart 
bijhouden waar de Japanse 
duizendknoop en 
reuzenberenklauw zich in de 
gemeente bevinden. 
De gemeente Zeist heeft 
gelukkig het beleid om géén 
chemische 
bestrijdingsmiddelen te 
gebruiken. Inmiddels is er door 
het hoofd groenbeheer een 
plan van aanpak ingediend bij 
de gemeenteraad voor o.a. de 
financiële goedkeuring. 

Deze zomer werden de 
bloemen en stelen van de, 

mooie maar gevaarlijke, 
reuzenberenklauw al door 
de gemeente zoveel 
mogelijk weggehaald 

zodat ze geen gevaar meer 
voor de inwoners op konden 

leveren. 

De Japanse duizendknoop, die 
op veel plekken in Zeist te 
vinden is, gaat aangepakt 
worden nadat er toestemming 
verkregen is, maar wordt nu al 
geprobeerd in toom te houden. 
Iedere locatie vraagt ook een 
specifieke aanpak. Bij bomen 
groeien de wortels tussen de 
boomwortels in en onder de 
boom door naar de andere kant 
en kun je niet zomaar 60 cm 
grond afgraven (de meest 
effectieve methode). 

Een andere complicerende 
factor is dat de plant voorkomt  
in privé-tuinen, 
gemeentegrond, grond van het 
Utrechts Landschap, 
Staatsbosbeheer, ProRail etc. 
Ondergronds houden de 
wortels daar natuurlijk geen  
rekening mee maar met de 
aanpak moet er nog heel wat 
overlegd worden. 

De genoemde planten rondom 
de moestuin bij het Slot zijn al 
zo goed mogelijk aangepakt en 
blijf ik in de gaten houden. 
Er zijn nog veel meer ‘plaag’-
planten en -dieren, zoals b.v. de 
Amerikaanse rivierkreeft, die 
ook in de Grift en bij het Slot 
aanwezig zijn, maar op dit 
moment zijn we vooral met 
bovengenoemde planten bezig. 

Mocht je nieuwe locaties zien, 
informatie willen hebben etc. 
dan kun je altijd een e-mail 
sturen naar 
exoten@samenduurzaamzeist.nl 
of  j.huisman1119@gmail.com 
of mij aanspreken als ik op de 
Slottuin ben. 

Greet Huisman 
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https://omzeist.nl/samen+duurzaam+zeist+home/agenda/1367797.aspx
mailto:exoten@samenduurzaamzeist.nl
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mailto:%20j.huisman1119@gmail.com


 

4

VAT ZEIST NIEUWSBRIEF 5 OKTOBER 2019

Molenbosch 

De Jaarlijkse borrel vond afgelopen september plaats 
op het Molenbosch complex. Het weer speelde mee, 
het was een mooie aangename dag. Het zonnedoek 
dat eigenlijk tegen de regen of te sterke zonnestralen 

geplaatst was, markeerde nu een gezellige 
ontmoetingsplaats waar een drankje en allerlei 

heerlijkheden klaar stond. De opkomst was 
goed en de sfeer gezellig. De foto’s 

laten iets van deze sfeer zien. 
Dank jullie wel,  

Molenboschers! 

De Vogelvrienden Zeist 

Sinds 2016 maakt de vogelvereniging 
gebruik van ons verenigingsgebouw 

‘De Grifthoek’ .   
Ieder najaar wordt een bijzondere 

tentoonstelling gehouden waarbij een keuring 
plaats vindt van de ingebrachte vogels. De 
tentoonstelling is open voor belangstellenden.  
Hieronder vindt u de data en tijden: 

Donderdag 14 november 

19.30 uur - Opening + Uitreiking prijzen 
                      hierna geopend tot 22.00 uur 

Vrijdag 15 november 

10.30 – 22.00 uur   - Tentoonstelling 
20.00 uur                 - Trekking Grote Verloting 

Zaterdag 16 november 

10.30 – 14.30 uur   - Tentoonstelling 
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Aardappels op de tuin van 2018 

Omdat ik in de afgelopen jaren steeds minder goede ervaring had met Doré, heb ik voor het eerst het vroege 
aardappelsoort Accent gepoot. Dit soort beviel goed. Dit jaar ook Accent gepoot.  
Aangezien op de tuin nog ruimte over was, heb ik  in een supermarkt zakjes Charlotte, Linda, Maris Peer, Krone 
en Hansa met 8 poters gekocht. Voorts heb ik de tuin bemest met oude stalmest, gedroogde mestkorrels, kalium 
en de grond omgespit. De aardappels werden gepoot op 9 april. 

                      

  

        

De weersgesteldheid/grondsoort en b.v. bemesting zullen veel invloed hebben op de oogst van de aardappels. 
Ook de smaak e.d. is persoonsgebonden. Er zijn veel soorten aardappels met veel ervaringen. 

Wout Marchal  (Slottuin) 

Foto links de groei uit 
de supermarkt 

foto rechts de groei 
van  Accent

foto Charlotte  
Als eerste Charlotte 7 juli gerooid 
(blad vergeelde)  4 pollen gaven 6 
kilo en daarna op 16 juli 3 pollen 
4,1 kilo. Goede 
consumptieaardappel, iets kruimig. 
(bak 35x25 cm)

foto  Accent 
De Accent gerooid tussen 
20 juli en 28 juli (totaal 45 
kilo)

foto Linda 
Linda totaal 8 pollen waarvan 3 
pollen gerooid op 4 aug geeft  3,5 
kilo, 3 pollen op 7 aug geeft 2,3 kilo 
en op 14 aug. 2 pollen geeft  3,5 kilo. 
Vooral de laatste waren erg grote en 
wrattige aardappels. Wat kruimig en 
goed van smaak.

foto  Maris Peer 
Maris Peer gerooid op 28 
juli 7 pollen geeft 7,1 kilo. 
Bleke en niet zo 
smakelijke aardappel. In 
verband met veel bruine 
plekken in de aardappels. 
groot deel  weggegooid.

foto van Krone 
Krone gerooid op 2 aug en geeft 
weinig opbrengst (2,5 kg van 7 
pollen) Groeiden slecht en is 
aardappel is vast en klef de smaak 
is wel goed.

foto  Hansa 
Hansa gerooid op 1 aug. 8 
pollen geeft  9,7 kilo met 
veel kleinere aardappels 
en wat aantasting van de 
knollen. De aardappels 
groeiden ver van de poter.

Op de tuin van…?
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Inleveren kopij 

Heeft u een leuk artikel voor de VAT Zeist Nieuwsbrief?  
Wilt u uw kennis en ervaring delen met anderen?  

Dan zien wij graag uw kopij tegemoet in onze mailbox van  
het Secretariaat van VAT Zeist. E-mailadres: 

secretariaat.vat.zeist@gmail.com.  
Graag foto’s of plaatjes apart meesturen! 
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VAT Zeist  
aanhanger lenen?

Neem dan alleen telefonisch contact op met 
Gerard Hörchner - Telefoonnr: 030-69 50 119 

 *** NIET E-MAILEN ***

Bezoek Nationaal Bomenmuseum 

Nog net niet koud genoeg om een jasje erbij aan te trekken reden we vroeg in de morgen in het karretje over het 
bomenmuseum in Doorn. Aangelegd door de heer Gimborn, die zijn centjes heeft verdiend door gewoon inkt te maken 
en nog leuk te verkopen ook. Ik kon me de tijd niet herinneren het park met een bezoek te hebben vereerd. Mijn eerste 
indruk was dan ook “weinig veranderd”. Wel een geweldig nieuwe aantree, die in de laatste jaren is gerealiseerd. Aan de 
bomen en struiken wanneer zij op jaren komen is verandering niet altijd goed te zien.  

 De Picea’s omorika leken wel nog verder op weg te zijn naar de mooie blauwe hemel. Over het geweldig onderhouden 
park en schone paden snoefden wij voort met een kriebelig zonnetje af en toe tussen de bladeren door. De heer Gimborn 
had eigenlijk voorkeur voor coniferen en die staan er dan ook heel veel en vooral ook goed op lengte.  Alles kwam op 
me over zoals ik een tiental jaren geleden ook het park bezocht met de bedoeling bomen en coniferen te fotograferen 
om te gebruiken voor de website van een collega.  De eerste coniferen zijn al geplant daar in de jaren rond 1920 en ze 
staan er nog steeds trots en fier, al hebben de stormen in de loop van der jaren wel voor wat nadelig effect gezorgd. Veel 
vrijwilligers helpen om het park in zijn mooie staat te houden. Wat mij nu wel opviel was de naamgeving. Op iedere 
struik en boom een plaatje met de naam erop vermeld. Geweldig, zeker voor de echte 
liefhebber.   
Waar we deze keer op zoeken gingen waren vruchten.  Het najaar is daar natuurlijk 
dan uitermate geschikt voor. 

Het viel zeker niet mee. Of de droogte dat deel aan was weet ik niet maar uiteindelijk 
konden we een leuke verzameling vastleggen al waren er weinig bessen bij. Maar we 
vonden bolsters en grote peulen en mooie vruchten van de kardinaalsmutsen. Die 
vielen steeds geweldig op. Ook De heide in een wat lager gelegen gedeelte was nu 
even een blikvanger. Zo zetten we na ruim twee uur onze elektrische kar weer op zijn 
plaats. Zeer tevreden en met een leuk aantal foto’s.   

Cees
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