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Activiteitenkalender
In verband met het carona virus zal in een later
stadium een beslissing worden genomen over
wel/ niet doorgaan van de activiteiten.
Uw webmaster zal haar uiterste best doen onze
afdelingswebsite up-to-date te houden, zodat u
daar altijd verdere informatie kunt vinden over
het wel/ niet doorgaan van een activiteit.
 
Juli
Zaterdag 4, Dagexcursie: Bezoek aan 4 tuinen
op de Veluwe

September
Dinsdag 1, Lezing:, Théo van Rysselberghe,
Désirée Konink
Vrijdag 4, Ochtendexcursie: Tuin Albertine van
Schelvenen, Terschuur

Oktober
Dinsdag 6, Lezing: Besdragende planten, Frans
van der Graaf

November
Dinsdag 3, Lezing: Landschapsontwikkeling
station Driebergen, Robert, Kruijt
 
actuele informatie vindt u op onze website

Foto voorblad: Citrusplant van G. van Maarseveen.
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In knop
Wat een schitterend weer hebben we dit voorjaar,
heerlijk maar o wat is de tuin droog! Zou haast van
mijn geloof vallen en de sproeier aanzetten. Ik merk
wel dat de struiken het voor de broek krijgen, mijn
Aucuba is voor de helft dood gegaan en ook de
Azalea en de Hulst hebben het moeilijk. Maar in Co-
rona tijd met al zijn beperkingen is de tuin toch een
zegen. Heerlijk in de buitenlucht slechts met bijen,
hommels, vogels en andere kleine dieren om je heen.
Naast de tuin had ik, nu ik thuis moest blijven, ook
genoeg tijd voor mijn redacteurschap van het Online
museum de Bilt, https://onlinemuseumdebilt.nl. Ik
neem aan dat de meeste van u het online museum
kennen en zo niet het is de moeite waard om er eens
een kijkje te nemen en de app te downloaden zodat
je al fietsend door de gemeente kan zien wat er zoal
in het museum staat. Mijn werk voor het museum is
simpel. Ik zoek zaken uit die betrekking hebben op
onze gemeente en schrijf er een korte post over. Zo
kwam ik in een oude krant uit 1936 een artikel tegen
over het nationale park in Bilthoven. Dat intrigeerde
me en ik ben aan het zoeken gegaan. Het bleek te
gaan om een voorbeeld park van 4 ha gelegen aan
de Soestdijkseweg. Het terrein was eigendom van de
firma Kramer uit Rotterdam. Het park is aangelegd
onder het toeziend oog van de landschapsarchitect
O. Schulz, bekend van de aanleg van het Kloosterpark
en zijn bemoeiing met Bilthoven Noord. De drijvende
kracht achter het idee was een bekende Boskoper J.
H. Straaten van Nes, die in Bilthoven een proeve wilde
tonen die de weg moest vrijmaken voor een echt
Nationaal Park op de Veluwe van zo’n 6000 ha om te
tonen wat de Nederlandse Boomkwekerij te bieden
heeft.
Het idee werd vooral ingegeven om de vele struiken
en bomen, die de boomkwekers in “voorraad” hadden
en die zij door de crisis tijd niet hadden kunnen ver-
kopen, een goede bestemming te geven.
Koningin Wilhelmina en prinses Juliana bezochten het
park en ook de minister van Defensie de heer L.N.
Deckers kwam langs.

Maar waar lagen de 4 ha van de firma Kramer? En is
er nog iets van over? Op dit moment tast ik in het
duister. Ik heb een ideetje maar dat moet eerst verder
nagetrokken worden. Maar mocht er onder u iemand
zijn die hier meer van weet, ik hou me aanbevolen
voor meer informatie. Ik zoek door zeker als straks de
archieven weer open gaan en ja als alles weer open
gaat, ook de zaal van de Koperwiek dan zien we elkaar
weer snel.
Op dit moment is het nog afwachten en wordt het een
heel andere Groei en Bloei zomer dan andere jaren.
Maar we houden moed, afstand en blijven hopelijk
gezond.
Ellen vd Vrugt

Tuinen virtueel bekijken
Als we deze zomer niet op reis kunnen om tuinen te
bezoeken, dan moeten de tuinen ons maar
bezoeken. Voor u hebben we een aantal links naar
website in ons infoblad opgenomen om toch via het
wereldwijde web tuinen te bezoeken.
- De Keukenhof via www.keukenhof.nl of de link
https://keukenhof.nl/nl/keukenhof-virtueel-
open/
- Botanische tuinen Utrecht
  https://www.youtube.com/watch?v=bHf3Z9-spmk
- Vlindertuin via https://www.uu.nl/botanischetuinen
- Nationale bomenmuseum Gimborn te Doorn
- https://www.youtube.com/watch?v=3Nt1hzMFOBY-
&feature=youtu.be
- Japanse tuin Clingendael https://www.youtube.
com/watch v=nejgkNxIyhs&feature=youtu.be
- Tuinen uit de regio uit de serie onze tuin.  
 https://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/rtvutrecht/
onze-tuin/
 
In Engeland:
- Sissighurst
www.nationaltrust.org.uk/sissinghurst-castle-garden/features/
sissinghurst-castle-virtual-tours
- Minterne garden
https://www.youtube.com/watch?v=OPzHGpOwYgI
- Leanardslee Lakes & Gardens
https://www.youtube.com/watch?v=64IzRGgR7cI
- Beth Chatto Gardens
https://www.youtube.com/watch?v=Gx_eN-lfR2I

Belgie:
- Beervelde mei 2.0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=123&v=
uKWDIgXPE4s&feature=emb_logo

Gaat u ook eens kijken op onze eigen G&B website
met praktische video’s en veel tuin informatie.
www.groei.nl
En natuurlijk onze eigen afdeling www.bilt.groei.nl
waar u al het laatste nieuws kunt terug vinden.
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Open Tuinen
Dit zomerseizoen is alles anders. Zo ook het bezich-
tigen van de tuin bij leden van onze afdeling.
Om U toch in de gelegenheid te stellen hebben we als
bestuur besloten om "onze" tuinen open te stellen. 
Helaas moeten we dit doen op afspraak.
Wilt U komen bel vooraf even of het uitkomt.
                               U bent van harte welkom
 
Ellen v.d. Vrugt                          Tel. 06 333 63 130
Joke Schreuder                   Tel. 030-22 91 041 
(moestuin in Kloosterpark, graag bellen voor 11.00 uur
of na 20.00 uur)
Sylvia Bontan                            Tel. 0346-28 22 98
Elly v.d. Wiel                              Tel.030-22 82 157
Aart Verhoef                              Tel. 030-22 90 467
Anja Couwenbergh                    Tel. 030-2 430 440
Gerard Maarseveen                   Tel. 0346- 21 33 85
 
Mochten er de komende tijd nog meer tuinen te be-
zichtigen zijn dan laten we U dat weten via de websi-
te van onze afdeling.   info@bilt.groei.nl
 
 
 
Tuin van Elly v.d. Wiel

Tuin van Ellen Vrugt

Tuin van Sylvia Bontan
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Tuin van Joke Schreuder

Tuin van Anja Couwenbergh 

Tuin van Aart Verhoef
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Tuin van Gerard van Maarseveen

Mochten er de komende tijd nog meer tuinen te be-
zichtigen zijn dan laten we U dat weten via de websi-
te van onze afdeling.   info@bilt.groei.nl
Wilt U zich nog aanmelden om U tuin open te stellen
dan kunt U telefonisch contact met ons opnemen.
030-2 430 440 of 030- 229 2431
 
Een goede zomer toegewenst namens de open tuinen
commissie 
Rian v.d. Staaij en Anja Couwenbergh
 

In gesprek met Gerard van Maarseveen
Aan de tuintafel op ruim 1,5 meter afstand vertelde
Gerard over een bijzonder aandenken uit het begin
van zijn loopbaan in de tuinplantenwereld. Maar eerst:
bijna iedereen in onze club kent Gerard. Al meer dan
50 jaar lid van Groei & Bloei maar hij is vooral bij de
leden zeer geliefd door de vele hand- en spandiensten
binnen de afdeling en bovenal zijn zeer uitgebreide
plantenkennis. Bovendien stelt hij bijna jaarlijks zijn
prachtige tuin open, een bloemenzee, die jaar na jaar
mooier wordt. In de voortuin staat een plant die wel
heel bijzonder is. Gerard vertelt daarover.
“Toen ik in 1969 op de “Kwekerij Midden Nederland”
bij de familie Emmelot, in Groenekan, begon te wer-
ken, kweekten we daar ook Citrus planten. In 1970
kreeg ik van daar een stek van een minisinaasappel
mee, ik woonde nog thuis, en hield hem als kamer-
plant. Later toen ik zelfstandig ging wonen stond hij
op mijn balkon maar in de winter moest hij naar binnen
op een koele plek, dat werd de slaapkamer. De plant
werd steeds groter en nadat ik naar mijn huidige wo-
ning verhuisde, alweer 40 jaar geleden, staat hij hier.
In de winter in de garage, waar voldoende licht is en
in het voorjaar gaat hij de tuin in. Eerst half april maar
jaar na jaar kon ik hem steeds vroeger in het voorjaar
in de tuin zetten en deze zachte winter heb ik hem het
hele jaar buiten laten staan. De boom is ondertussen
zo’n 2 meter hoog en hij heeft een stamomvang van
15 cm. Op de foto kan je zien dat hij veel kleine
vruchten draagt. Natuurlijk verzorg ik hem ook goed,
meestal elke winter naar binnen maar koel liefst zo’n
8 graden Celsius, wel vochtig houden. In het vroege
voorjaar naar buiten, hij moet genoeg water en voed-
sel krijgen met een paar keer wat extra stikstof en
magnesium. Hij kan in het voorjaar gesnoeid worden
en moet wel een plekje in de volle zon”.

Genieten van elkaars tuin en/ of de tuin-
passie delen.
Nu we elkaar nauwelijks kunnen ontmoeten en onze
passie ‘tuinieren’ niet kunnen delen, heeft het bestuur
tijdens een online bestuursvergadering besproken om
toch via beeld onze passie te delen.
Maak daarom nu van uw eigen tuin, balkon of groen
een foto en deel deze met ons op de website Groei&-
Bloei afdeling De Bilt! Alles mag: overzichtsfoto’s,
doorkijkjes, close-ups alleen in landscape afbeelding.
U kunt meedoen door het formulier op onder het kopje
‘Open Tuinen’ en via het formulier uploaden en te
versturen.
Maximaal 3 foto’s per tuin.
Ga naar het formulier op https://bilt.groei.nl/
activiteiten/open-tuinen-2020/
Uploaden, versturen en veel kijk plezier!
PS: de foto(‘s) versturen naar info@bilt.groei.nl mag
ook.

Bustocht zaterdag 4 juli rond de Veluwe
Door de uitbraak van het Corona-virus hebben we
meerdere van onze activiteiten moeten aanpassen of
moeten afgelasten. We bekijken elke activiteit apart
met de regels die de overheid ons allen stelt. Van de
dagtocht 4 juli is het op dit ogenblijk nog niet zeker of
deze wel of niet verantwoord kan plaats vinden. We
denken dan o.a. aan minder deelnemers om genoeg
afstand te kunnen houden en zelf een lunchpakket
meenemen. Maar dit kan alleen als we ons er allemaal
goed aan de regels houden en de busonderneming
weer mag gaan rijden! Houdt daarom vanaf half juni
onze website hierover goed in de gaten. Deelnemers
die zich al opgegeven hebben zal ik t.z.t. telefonisch
benaderen over de beslissing.
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Winter

Herfst

Zomer
Lente

Van de tuinen van nu kan de echte  

liefhebber het jaar rond plezier hebben
‘t Vaarderhoogt heeft zich volledig gespecialiseerd in alles wat de natuur 

ons in de verschillende seizoenen te bieden heeft en staat bekend als 

het 4-seizoenen tuincenrum. Met de grootste keus in de wijde regio en 

met uitstekende adviezen voor de meest succesvolle tuin. Wanneer u het 

terrein betreedt ziet u direct dat u niet met een “gewoon” tuincentrum te 

maken heeft, maar met echte liefhebbers ... net als u!

Welkom!

Dorresteinweg 72b Soest, tel. 035 - 6012883  

www.vaarderhoogt.nl

Excursie 4 september 2020.
Op het jaarprogramma staat dat we op vrijdag 4
september a.s. een halve dag excursie organiseren
naar de tuin van Arnout en Albertine van Schelven in
Terschuur. Aansluitend  brengen we een bezoek aan
de Kwekerij Klein Hof, ook in Terschuur.  Het zou heel
fijn zijn als we in dit vreemde jaar kunnen gaan genie-
ten van iets moois!

Kopij
Kopij zoals artikelen, foto's, tuintips, recepten,
uitjes, etc. voor het sept/okt 2020 nummer kunt u
voor 11 aug 2020 mailen aan: info@bilt.groei.nl of
per post sturen aan: Parklaan 41, 3722 BC Bilthoven
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James Wattstraat 2a, 3261 MB  Oud Beijerland 

Tel.: 088 - 007 13 00, E-mail: info@gardentours.nl

Website: www.gardentours.nl

Wilt u ook zo graag tuininspiratie op doen voor uw eigen 
tuin? Garden Tours brengt u naar de mooiste tuinen ter 
wereld die voor anderen gesloten blijven. Comfortabel 
vervoer, deskundige reisleiding en overnachting in luxe 
hotels, wij bieden u een onvergetelijke beleving!

KWEKERIJABBING.NL

BUITENHOF.SHOP

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Parklaan 41, 3722 BC Bilthoven
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