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VAT Zeist Nieuwsbrief

NUMMER 3 30 JUNI 2020

Zaterdag 22 augustus 2020 
Tentoonstelling wordt Tuintafel-Expositie! 

Door het Corona-virus, de gevolgen en de richtlijnen van het RIVM kan de 
tentoonstelling op 22 Augustus niet doorgaan. Na overleg met diverse bestuursleden 
is het idee ontstaan om op die dag een Tuintafel Expositie te houden. Ontwikkel 
weer je creatieve geest en zet een tafel voor je tuin met de producten die je verbouwt 
en kweekt, en geef uitleg over bloemen, groenten en fruit. 

Ook voor de locaties Slottuin en Molenbosch zijn op het terras voor het verenigingsgebouw 
tafels klaargezet om je producten te tonen.  

Aanvangstijd expositie: 13.00 tot 15.00 uur  

Hierna zal de Verfraaiingscommissie bekend maken welke tuinen op de  3 locaties de 
mooiste tuinen zijn.    

Beoordeling en norm:  
• Aanzien,  
• Indeling  
• Verfraaiing 

Ook moeten 3 elementen aanwezig zijn:  
• Groente  
• Fruit  
• Bloemen 

De prijzen voor de 3 mooiste tuinen worden uitgereikt door de voorzitter.  

Deze middag zal worden afgesloten met een borrel. 

Interesse? Geef je op vóór 15 juli 2020 bij de verfraaiingscommissie. 

Verfraaiingscommissie :         
Nita Volger 
Rob Broug 
Bert Dorrestein 
Jan van Geffen

Van gereedschap en 
dingen die voorbij gaan 

Op de Slottuin staat in de ‘Schuilhut’ een aantal 
handige tuingereedschappen. 
Elke VAT-tuinder kan hier gebruik van maken. 
Het is echter de bedoeling dat deze in dezelfde 
staat teruggezet worden voor de volgende 
gebruiker. 

De laatste tijd gaat daarmee nogal eens iets mis: 
het gereedschap wordt kapot of vuil teruggezet 
of erger nog: komt niet meer terug. 
 
Dit is niet de bedoeling! Het gereedschap is vaak 
geschonken door iemand met de bedoeling dat 
het voor iedereen beschikbaar is, maar op deze 
manier werkt het niet. 

Het demotiveert mensen om zoiets te schenken. 
Wie gaat dit repareren? Waarom moet iemand 
anders het schoonmaken? Het is een 
ondankbare klus! 

Laten we zuinig zijn op deze gereedschappen, 
zodat we er allemaal plezier aan kunnen 
beleven!

Oproep 

We zouden graag een tuinlid van iedere 
locatie in de verfraaiingscommissie 
vertegenwoordigd zien. Wie van de 
complexen Molenbosch en de Slottuinen 
zou mee willen doen? Geef je op bij één van 
onderstaande commissieleden. 

Nita Volger 
Rob Broug 
Bert Dorrestein 
Jan van Geffen

Opknapbeurt winkel 

Voor het opknappen van de winkel in het 
verenigingsgebouw zoeken wij nog mensen 
die hieraan mee willen werken.  
Vele handen maken licht werk!! 
Geef je op bij onderstaande personen of 
secretariaat VAT Zeist. 

Femme de Boer 
Bert Dorrestein 
Jan van Geffen

Schuilhut Slottuinen 

De bouwcommissie van de Slottuinen vraagt 
support voor o.a. het schilderen van de 
schuilhut. 

Graag opgeven bij Wim Kooijman, 
e-mailadres: wckooijman@planet.nl

mailto:wckooijman@planet.nl
mailto:wckooijman@planet.nl
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Een foto impressie van zijn tuin en een paar vragen aan hem. 

Waarom een volkstuin 
Hoe lang tuinier je al? 
Eigenlijk al heel lang als je mijn jeugd meetelt, maar op de 

Grifthoek ondertussen alweer 26 jaar. In het begin had ik een halve tuin 
van 125 m2, een eindje verder op. Op een gegeven moment kwam de 
huidige tuin vrij. Het heeft 3 jaar geduurd om deze tuin te cultiveren, 
het gras stond tot aan de knieën. Ik heb overigens hiervoor ook 
getuinierd, bij de Rijksuniversiteit Utrecht, zo heette dat toen nog. Daar 
was een enorm groot complex van tuinen dat verhuurd werd aan 
belangstellenden. De afstand werd op den duur toch lastig. Ik werkte 
bij de universiteit en het op en neer fietsen werd mij een beetje te veel. 
Ik heb 6 jaar op de wachtlijst van VAT Zeist gestaan. Ondertussen had 
ik hier al wel binding met het complex, hoor, ik bood hulp aan met de 
zelfwerkzaamheden waar dankbaar gebruik van werd gemaakt. 

Ondertussen komt Arie om de hoek met een vraag voor hulp. Het vrijwillig 
hulp bieden aan anderen op het complex gaat onveranderd door. Gerard 
doet veel aan onderhoud op de complexen in de vereniging en iedereen kan 
altijd bij hem aankloppen. ‘Gerard is een gemakkelijke naam’, zoals hijzelf 
zegt. Voor zover ik weet en beoordelen kan, zijn er geen vragen waar hij 
geen raad mee weet. Het is een vakman in hart en nieren!  

Je tuin ziet er zo mooi en aangeharkt uit, Gerard. Waar haal je je inspiratie vandaan? Bezoek je weleens voorbeeldtuinen? 
Oh ja, hoor. Tuinverenigingen ‘Ons genot’ en ‘De Pioniers’ in Utrecht is een bezoekje zeker waard! Verder ben ik nog lid van de 
Lathyrus vereniging die een jaarlijkse tentoonstelling houdt in Baarn. Ook boerderij Ravenstein is een aanrader om eens te bezoeken. 
Je kunt hier zelf Lathyrus plukken voor een bedragje, er is een prachtige moestuin en je kunt er heerlijk lunchen. Ook het kasteel dat 
er vlakbij ligt, is te bezoeken. De botanische tuin in Utrecht is ook geweldig. 

Wat is je favoriete bloem? 
Ja, dat is toch echt de Lathyrus. 

Waarom? 
Door al het werk dat je er aan hebt om een zo’n mooi mogelijke bloem te krijgen, 5 stuks op 
lange steel. Dat gaat zo maar niet. Er zit heel veel liefde en geduld in het opkweken hiervan. 
Het resultaat is zó mooi, de prachtige kleur en heerlijke geur. Weet je dat voormalig koningin 
Juliana hier ook zo van hield? Ze had 
altijd Lathyrus op de vaas staan in 
haar werkkamer. Er werkten 2 
tuinmannen die voor de Lathyrus 
zorgden. Ze wonnen jarenlang vele 
prijzen, grote bokalen. 

Wat vind je leuk aan de Grifthoek? 
De ligging. Het complex ligt erg 
prettig. Ik kan het lopend en fietsend 
bereiken.  
Ook mooi zo midden in de natuur. Als 
ik hier ‘s ochtends vroeg ben, kan ik 

zo genieten van de stilte en van de vogels die hier komen en zingen. Ik voer 
de vogels in de winter en zorg voor de nestkastjes.  

Gerard, heb je nog een tip die je met ons zou willen delen? 
Na veel nadenken ..... Ach, als we allemaal een beetje rekening houden met elkaar dan kan en blijft iedereen 
genieten van de tuin en het complex.
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In de tuin van …
Gerard 

Hörchner

Gerard is hier aan het werk met het plaatsen van het hekwerk voor de ingang.



 
 

3

Een bijzondere bloem waargenomen op de tuin van 
Manuel Nijssen 

In het voorjaar werd ik getipt over een bijzondere bloem op de tuin 
van Manuel Nijssen. Hij heeft een tuin op de Grifthoek. Ik ben 
uiteraard direct gaan kijken. De foto die ik nam laat zien wat ik 
aantrof, een digitalis met zijn kokerachtige (zygomorf) bloemen 
aan de zijkanten van de steel. Echter op de top van de steel is de 
bloem opvallend groot, open en is helemaal symmetrisch rond op 

alle vlakken (of te wel actinomorf voor de kenners). Men heeft hier 
de naam Pelorische Topbloem aangegeven. Pelorische vanwege zijn 

monstrueuze uiterlijk. Topbloem ligt voor de hand. In een kort interview 
met Manuel vertelt hij dat dit het 3e jaar is van deze verschijningsvorm bij de digitalis op 
zijn tuin. Nergens anders is hij tot nu toe op het complex waargenomen. Waarom deze vorm 
eigenlijk bij hem op de tuin voorkomt, en zelfs op meerdere plekken in zijn tuin, weet hij 
niet. Het zaad van deze bloem zou zelfs onvruchtbaar zijn. Er zijn vaklieden die al 30-40 

jaar in het tuiniersvak werkzaam zijn en nog nooit deze 
vorm zijn tegengekomen. Het was een zoektocht om iets 
meer achter deze verschijningsvorm te weten te komen. 
Er zijn uiteenlopende theorieën, vanuit verschillende 
visies, over het ontstaan hiervan. Waarschijnlijk heeft het 
te maken met bijzondere omstandigheden waardoor 
zo’n bloem kan ontstaan.  

Manuel heeft deze tuin sinds 3 jaar. Hij noemt de tuin 
een experimentele tuin. Hij tuiniert met de vraag tot 
hoever hij het menselijk ingrijpen kan terugbrengen en 
de tuin toch iets voor hem kan laten opleveren. Hij 
tuiniert biologisch dynamisch. Ondertussen ontstaat 
steeds meer een natuurlijke balans in zijn tuin, zo ziet 
hij steeds meer dierenleven verschijnen. Zou deze 
balans een gunstige omstandigheid kunnen zijn voor het 
verschijnen van deze topbloem? Hij weet het niet. Het 
blijft een mysterieuze verschijning in een prachtige 
natuurlijke tuin. Kijkt u zelf maar naar de foto’s 
hiernaast. 

Geurte Harskamp
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Onderhoud openbare paden Grifthoek 

Alles groeit en bloeit in onze tuinen. Zo ook het onkruid 
op de paden. Met name de rand op de scheiding 
tussen pad en tuin. 

Het verzoek aan u is om het stukje pad voor uw tuin onkruid 
vrij te houden. U mag dit niet mechanisch doen, zoals met 
een schoffel, maar u moet het onkruid met de hand eruit 
trekken. 

Ook het groen dat vanuit de tuin op het pad groeit moet u 
verwijderen. 

  

Ook vragen wij u het split van het openbare pad voor uw 
tuin te egaliseren. Dit kunt u eenvoudig met een hark doen. 
In het midden van het pad mag de laag split wat dunner zijn 
zodat mensen er op kunnen fietsen. 

Tuincommissie Grifthoek
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Het bestuur van VAT -Zeist  volgt de maatregelen van RIVM en AVVN.  
Oproep aan de leden om de toegangshekken dicht te houden zodat geen mensen van buitenaf op 
de tuincomplexen kunnen komen. Op deze manier blijft de hoeveelheid mensen op het complex 

beperkt en kan de 1,5 meter afstand van elkaar gehandhaafd blijven.  

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! 

Neem dan uitsluitend telefonisch contact op met  
Gerard Hörchner - telefoonnr: 030-69 50 119 

 *** NIET E-MAILEN ***

         VAT Zeist  
aanhanger lenen?

Een foto van Slottuinen 2 foto’s van Molenbosch

mailto:secretariaat.vat.zeist@gmail.com
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