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Activiteitenagenda
November
Dinsdagavond 2, Lezing, Landschapsontwikkeling
rond station Driebergen door Robert Kruijt, Arcadis
Zondagmiddag 9, Wandelexcursie de Bilt, Houdrin
ge en haar eiken. Aanmelden bij Utrechts
Landschap
Donderdag 18, Workshop, Bloembollenmand be
planten bij Abbing in Zeist
December
Dinsdagavond 14,  Kerstavond met Sonja Paauw
en Johan Bosman
Januari
Dinsdagavond 4, Lezing, De schoonheid van de
lente door Henny van der Wilt
In de pauze Presentatie Tuinreis Engeland 2022
Februari
Dinsdagavond 1, Lezing, Het heden en verleden
van Sissinghurst door Paul Machielsen
Tot 9 januari 2022,
De botanische revolutie, over de noodzaak van
kunst en tuinieren in het Centraal museum, Utrecht

Kopij
Kopij zoals artikelen, foto's, tuintips, tips voor de
activiteitenagenda, etc. voor febr.-maart nummer
kunt u voor 10 januari 2022 mailen aan: info@bilt.
groei.nl of per post sturen aan: Rubenslaan 8,
3723BP Bilthoven. 

Foto voorblad: Joke Schreuder-Borkent
Turkse muts en sierkalebassen
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   Uitnodiging ledenavonden 2 november en 4 januari

2 November 2021, Landschapsontwikkeling rond
station Driebergen-Zeist, door Robert Kruijt, Land
schapsarchitect, Arcadis
Het stationsgebied Driebergen-Zeist is grondig ver
nieuwd. Het Station en haar omgeving veranderden
van verkeersknelpunt in een compact, veilig en
duurzaam OV knooppunt. De ligging van station
Driebergen-Zeist, midden in een reeks landgoederen,
was de aanleiding het stationsgebied vorm te geven
als een stationslandgoed. Het ontwerp is gebaseerd
op de Engelse landschapsstijl. Het station wordt
daardoor naast een compact OV knooppunt, een
aangename ruimte in een groene omgeving.
De herontwikkeling is aangegrepen om het groene
karakter van het gebied verder te versterken. Samen
met de Triodos Bank, Stichting Landgoed De Reehorst
en andere partijen in het gebied hebben de Arcadis
Landschapsarchitecten ‘De Reehorst principles’ op
gesteld. Het leidende principe: natuur, cultuur en
economie ontwikkelen zich in evenwicht met elkaar.
Door de nieuwe invulling van het gebied verbetert ook
de bereikbaarheid van omliggende bedrijven.
Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in het stati
onslandgoed Driebergen-Zeist. Dit komt tot uiting in
de materiaalkeuze maar ook in de relatie met de
omliggende landgoederen. Arcadis Landschapsar
chitecten maakten een integraal ruimtelijk ontwerp
waarin weg, spoor, station en bankgebouw op zorg
vuldige wijze ingebed zijn tussen de historische land
goederen en vele monumentale bomen. Op het
landgoed kunnen bezoekers langs schilderachtige
plekken zoals het amfitheater en de spiegelvijver
wandelen. Ook de begane grond van het Triodos
gebouw met restaurant en vergadercentrum, is
openbaar toegankelijk.
Het plan voorziet ook in een Natuurnetwerk Nederland
(NNN)-compensatiegebied aansluitend op de visie
“Natuur verbinden en behouden”. Hierdoor ontstaat
een verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en het
Kromme Rijngebied. Daarnaast vormen de vele
nieuwe robuuste boomgroepen rond station, bussta
tion en wegen een poort naar de Utrechtse Heuvelrug.

4 Januari 2022, De schoonheid van de lente, door
Henny van der Wilt, hovenier op kasteel Sypesteyn
in Loosdrecht.
In januari verschijnen de eerste sneeuwklokken en
daarmee begint het stinzenplantenfeest.  Stinzen
planten zijn niet inheems, maar zijn ingevoerd vanwe
ge hun sierwaarde , het zijn veelal bol-en knolgewas
sen. Zij gedijen het beste op losse kalkrijke kleigrond,
die we vooral vinden bv. langs de Vecht en in Friesland
rondom de state of stinzen. Ook op oude kerkhoven,
buitenplaatsen en kastelen zijn ze vaak te vinden.
Winterakoniet, crocus, sterhyacint, wilde bostulp,
lenteklokje en de voorjaarshelmbloem behoren onder
deze groep bijzondere verwilderingsbollen. 
In februari gaat de bosuil broeden, we volgen het wel
en wee van deze uilskuikens. Zij wonen in een nestkast,
vijf meter van mijn slaapkamer. ’s Nachts is het een
herrie van jewelste. De hele nacht zijn de ouders actief
met voeren en overdag zijn ze in ruste. 
In maart breekt het werk in tuin en park los. Alle oude
stengels worden weggeknipt en daaronder komt alles
tot leven. De kerstrozen, schijnhazelaar, kornoelje en
katsoera komen in bloei. 
April is de bloesemtijd en feest in de Betuwe. Het uit
bundige feest begint dan echt! In het vechtplassen
gebied bloeien de dotters, krentenbomen en worden
de vele zangvogels wakker. We gaan met een bootje
de trekgaten op en verwonderen ons om de rijke flora
en fauna. 
Mei is wel de meest rijke maand van veranderingen
in de natuur, vaak niet bij te benen. Iedere dag ge
nieten!!!, want het is zo weer voorbij die prachtige
mei. 
 

Aanvang lezingen 20.00 uur, locatie; De Hooghlaan 2, Bilthoven. Entree voor leden gratis, niet-leden beta
len € 5,00 incl. koffie/thee.
Vanaf heden wordt u verzocht alleen de Hoofdingang te gebruiken en vandaar of met de trap of met de
lift naar de zaal op de 1e etage. De buitentrap mag niet gebruikt worden, aleen voor nood. U mag op het
terrein alleen parkeren op plekken zonder nummer(bord) en verder langs de De Hooghlaan.

3



Workshop Bollenmand be
planten bij Abbing
Op donderdag 18 november van 10.00-12.00 bij
kwekerij Abbing in Zeist is er een workshop Bloembol
lenmand beplanten onder leiding van Wilna Kuipers,
tuinontwerper en medewerker van Abbing's Buiten
hof. Bij voldoende aanmeldingen zal er ook een
middaggroep van 13.30-15.30 zijn. Graag aangeven
of u voorkeur heeft voor de ochtend of middag!
U leert hoe u een mand met bollen kunt opmaken
met behulp van zgn. lasagnebeplanting: laag na
laag kiest u een aantal bloembollen, die in het voor
jaar opeenvolgend een lange tijd na elkaar zullen
bloeien. Als u wilt mag u uw eigen pot of mand
meebrengen, maar natuurlijk biedt Abbing ook een
ruime keuzemogelijkheid aan potten en manden.De
bloembollen kunt u zelf ter plekke uitzoeken in de
tuinmarkt van Abbing. De prijzen variëren van € 1,99
to € 8,99 per zakje. Wilna Kuipers kan u bij het maken
van een goede keuze adviseren. Als kers op de taart
kunt u uw creatie afwerken met de langbloeiende
winterviooltjes. In het voorjaar kunt u deze een keer
kortknippen, waarna de bollen er doorheen zullen
groeien. Zo bent u verzekerd van een maandenlange
groei en bloei.
Aan het eind van de workshop bekijken we wat u al
lemaal gekozen hebt en tellen we alles op. De kosten
voor de workshop, gebruik van potgrond en planten
voeding zijn € 10,00 per persoon. De kosten van
bloembollen en eventueel aangeschafte pot of
mand tellen we daarbij.
Aanmelding kan met invullen van het aanmeldings
formulier op de website óf sturen van een email naar
info@bilt.groei.nl  met naam, voornaam, telefoon, of
u met eigen vervoer naar Abbing kunt komen of
graag wilt meerijden en of u voorkeur heeft voor de
ochtend of middag. Indien u geen email/ internet
heeft kunt u de secretaris Joke Schreuder bellen:
030-2291041.
Kwekerij Abbing zorgt voor voldoende ruimte in de kas
om allemaal apart op > 1,5 m afstand van elkaar te
kunnen werken. Er zal plaats zijn voor 10 deelnemers
per groep. Wilt u deelnemen, meld u dan snel aan.

Tuinreis Engeland 2022
De excursiecommissie (lees Sylvia) is druk bezig om
samen met Gardentours een mooie reis naar waar
schijnlijk de Cotswolds in Engeland te plannen voor
juni 2022. Nadere bijzonderheden volgen zo spoedig
mogelijk op de website en in de Nieuwsbrief. In ieder
geval zal tijdens de ledenavond van 4 januari 2022
nadere informatie beschikbaar zijn over de reis.

In de knop
Wanneer u dit leest is onze voorzitter weer terug, maar
bij het maken van het Infoblad geniet ze nog van het
goede Franse leven….  Wij als Infoblad-redactie
nemen het daarom deze keer maar van haar over.
Het krentenboompje in de voortuin kleurt al prachtig
geel maar de eenjarigen staan nog volop te bloeien
in de bakken. Wel najaar, maar echt koud is het nog
niet. Wat onze afdeling betreft hebben we goed
nieuws wat betreft de ledenaanwas, maar we zitten
nog steeds te springen om nieuwe bestuurs- en
commissieleden. Heb je wel zin om mee te helpen,
maar wil je je niet teveel vastleggen: neem dan toch
contact met ons op want er zijn ook taken, die maar
beperkte tijdsinspanning vergen. Denk aan het be
denken van een halve dagexcursie of G&B promoten
of een leuke workshop organiseren eenmaal per jaar. 
Tot slot nodigen we jullie allemaal namens het bestuur
uit om weer met velen onze ledenavonden te bezoe
ken in de prachtige ruime zaal op de De Hooghlaan
2. Er staan weer mooie lezingen op de agenda in
november en januari en op 14 december een kerst
demonstraite door Sonja Paauw en Johan Bosman
met afsluitend een borrel met hapjes.     Elly en Joke

Ledenwerfactie 2021
In juni hebben we met steun van de landelijke
Groei&Bloei (die 5000 ledenwerfflyers speciaal voor
onze afdeling aanleverde) een flyeractie op touw
gezet om te proberen nieuwe leden aan te trekken. 
Het verheugt ons te constateren dat deze actie suc
ces heeft gehad, want leverde 2020 nog een daling
van ons ledental op (-3), dit jaar stevenen we af op
een duidelijke plus ( > + 15). Heel veel dank aan alle
leden, die ons hielpen met flyeren!
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In gesprek met Olivier Sessink
Aan de keukentafel spraken we met Olivier over
zijn passie voor tuinplanten en daaruit voortko
mend, zijn initiatief om voor de leden van onze
afdeling van G&B een Whatsapp groep te starten.
Mijn belangstelling voor tuinieren, vertelt Olivier, is
letterlijk met de paplepel ingegeven. Mijn moeder
was een gepassioneerde tuinder, in haar zelfontwor
pen tuin deed ze bijna alles zelf. Als kind hielp ik haar
daar heel graag bij, samen in de tuin werken was heel
gezellig, ik heb daar fijne herinneringen aan.
Wat ook zeker meegeholpen heeft is dat ik tijdens mijn
middelbare schoolopleiding een baantje had bij een
biologische snijbloemenkweker in Venlo. Dit baantje
leverde naast een zakcentje een grote kennis op over
planten kweken; ik heb daar heel veel geleerd.
Mijn eerste tuin had ik in Den Hoorn bij Delft. Daar
verhuisde ik samen met mijn vrouw Marin in 2007 naar
toe, met alleen een paar balkonplanten. Niet echt
groot, zo’n 5 bij 8 meter schat ik. Meteen begonnen
we die met heel veel verschillende planten vol te
zetten. Bij allerlei kwekers kochten we, een plant kon
er altijd nog wel bij. Elke vierkante centimeter werd
benut. Omdat mijn werk naar Utrecht werd verplaatst
kochten we in 2016 een huis aan de Julianalaan. De
Oleander die bij ons in Wageningen al op het balkon
stond namen we weer mee en die hebben we nog
steeds. Zowel huis als tuin hadden, zoals men dat
noemt, achterstallig onderhoud. Kortom er was veel
te doen. Het eerste jaar hadden we nodig om huis op
te knappen, daarna zijn we aan de verwaarloosde
tuin begonnen. Eerst hebben we met behulp van een
hovenier het terras en het gras aangelegd en hebben
we hem ook de verwaarloosde, maar mooie grote
struiken laten verplanten. Met de ruwe structuur van
de tuin gereed, zijn we steeds meer planten gaan
toevoegen. Eerst hebben we bij vrienden en familie
van alles verzameld om de ongeveer 800 m2 tuin te
vullen. We waren dan ook elk jaar trouwe bezoekers
van de G&B-plantjesmarkt bij WVT. Met elke nieuwe
plant waren we blij. Nu zijn we wat selectiever gewor
den, we kopen nu vooral als we wat missen of een
saaie plek hebben in de tuin.
Dit jaar kwam ik op de plantjesmarkt aan huis bij Joke
terecht en ik vertelde haar dat ik elk jaar wel planten
zaai en stek maar dat de opbrengst te klein is voor en
kraam bij WVT. Maar dat ik wel met wat vrienden en
oud-studiegenoten een Whatsapp groep heb waar
binnen we planten ruilen of weggeven. Het leuke van
de app is dat we deze ook gebruiken om elkaar te
adviseren en zo ook voorkomen dat er planten in de
GFT-kliko terecht komen.
Al pratend met Joke kwamen we op het idee om te
bekijken of zo’n plantenruil Whatsapp groep voor
onze afdeling zinvol kan zijn. G&B de Bilt, Bilthoven, e.
o. heeft veel leden en is behoorlijk actief en daarnaast
hebben we veelal vergelijkbare grond zodat de ge
kregen planten waarschijnlijk aarden.

Het idee is dat in de Whatsapp groep, stekjes, zaailin
gen, maar ook planten de overbodig zijn of wellicht
een andere omgeving nodig hebben, zonder verde
re voorwaarden aangeboden worden, om vervol
gens met de aanbieder af te spreken wanneer ze
opgehaald kunnen worden. Bovendien kan aan de
deur of in de tuin, de specifieke groei condities be
sproken worden, maar ook andere tuinproblemen
kunnen daar aan de orde komen.
 

Denk je dat zo'n Whatsapp groep iets voot jou
is, stuur dan een email aan whatsapp@bilt.groei.
nl onder vermelding van het lidnummer en het
telefoonnummer, dat toegevoegd mag worden.
Binnen enkele dagen wordt je telefoonnummer
door de beheerders toegevoegd aan de groep.
Mocht je je willen afmelden dan kun je zelf in
Whatsapp aangeven dat je de groep wilt verla
ten.
Er zijn uiteraard enkele gedragsregels voor de
groep. Zo is het niet de bedoeling dat er com
merciële uitlatingen of reclame wordt gemaakt.
Wij willen alle deelnemers vragen de regels te
lezen en zich er aan te houden. Zo blijft het voor
iedereen leuk. De gedragsregels zijn te vinden
via https://bilt.groei.nl/activiteiten/groeibloei-
whatsapp-groep/
Na een aantal maanden zullen we bij de gebrui
kers van de Whatsapp groep een enquête hou
den hoe de groep bevalt en of er aanpassingen
nodig zijn. We hopen dat de Whatsapp groep
een waardevolle toevoeging wordt voor al onze
leden.
Olivier Sessink, beheerder van de whatsapp
groep zal na de lezing op de ledenavond van 2
november de opzet verder toelichten,
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Betalings- en annulerings
voorwaarden Groei&Bloei
afdeling De Bilt Bilthoven e.o.
Iedereen die wil deelnemen aan een cursus of
excursie, wordt verzocht zich strikt te houden aan de
onderstaande voorwaarden. Alleen dan kan een
aanvraag in behandeling worden genomen. Dit is
nodig om teleurstellingen en misverstanden te voor
komen, maar ook om onze administratie beter te
kunnen stroomlijnen en duidelijkheid te bieden met
betrekking tot annulering.
1.  In de aankondiging van een cursus of een excursie
worden de kosten vermeld, alsmede de datum
waarop de cursus of de excursie plaats vindt.
2.  Aanmelding vindt plaats door opgave via email of
telefoon én overmaking van het verschuldigde be
drag naar NL 33 INGB 0000 437866 t.n.v. KMTP, afd.
De Bilt/Bilthoven. Vermeld u daabij tevens uw naam
en de datum van de cursus of de excursie. De wijze
van betaling zal altijd duidelijk in het Infoblad en op
de website worden aangegeven.
3.  Het verschuldigde bedrag dient voor aanvang van
de cursus/excursie te zijn ontvangen door de pen
ningmeester.
4.  De ontvangst van het bedrag door de penning
meester geldt als bewijs van inschrijving. De volgorde
van binnenkomst van de betalingen geldt als volgor
de van definitieve inschrijving.
5.  Indien wegens een te gering aantal inschrijvingen
de cursus of de excursie geen doorgang kan vinden,
zult u daarvan in kennis worden gesteld en zal het
volledige bedrag aan u worden teruggestort.
6.  Annuleren van een cursus of excursie kan uitslui
tend schriftelijk of per email bij de cursus- of excursie
coördinator. Bij annulering  minstens twee weken voor
aanvang van de cursus of de excursie, zal het over
gemaakte bedrag, minus de reeds gemaakte of
verplichte kosten, worden teruggestort. Bij annulerin
gen binnen twee weken voor aanvang van de cursus
of de excursie, kan helaas geen restitutie meer
plaatsvinden.
7. In geval van ziekte vlak voor een cursus of excursie
of bij andere zwaarwegende buitengewone omstan
digheden die deelname onmogelijk maken, zulks ter
beoordeling door het bestuur, zal worden getracht
een redelijke restitutie te bewerkstelligen. Hierbij
moeten de vaste en reeds gemaakte onkosten in acht
worden genomen.
8.  Indien een grote reis, b.v. een meerdaagse reis
naar het buitenland, is uitbesteed bij een touropera
tor, zal de regeling van de touroperator gelden. Af
sluiten van een annuleringsverzekering vooraf wordt
in dit geval met klem geadviseerd.
9.  Bovengenoemde betalingsvoorwaarden gelden
voor leden en niet-leden.
Deze voorwaarden zijn geldig met ingang van 1 ok
tober 2021

Kerstavond 14 december 
Dit jaar gaat Sonja Paauw samen met haar collega
Johan Bosman een aantal kerststukken maken, die
we aan het eind van de avond gaan verloten.
Lootjes voor de te verloten kerststukken zijn bij binnen
komen te koop voor € 1,00 per stuk of 6 voor € 5,00.
Locatie en tijd: 14 december in de zaal op de De
Hooghlaan 2, om 20.00 uur (Hoofdingang gebrui
ken).
Toegang voor leden gratis, introducé's  welkom, zij
betalen € 5,00 
Daarna willen we graag het jaar samen met u allen
afsluiten met een hapje en een drankje in onze
nieuwe locatie voor de ledenavonden. 
Vorig jaar kon een kerstdemonstratie in de zaal van
wege corona niet plaatsvinden en deed Sonja Paauw
de demonstratie van tevoren buiten in de tuin bij haar
thuis en kon iedereen op 15 december (of later) de
film vanuit de eigen stoel bekijken. Voor wie hem nog
eens wil bekijken: zie https://bilt.groei.nl/terugblikken/
kerstedemonstratie-2020 
Bijgaande foto's zijn gemaakt tijdens de filmopname
in november 2020 bij Sonja in de tuin.
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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
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KWEKERIJABBING.NL

BUITENHOF.SHOP

Centraal Museum Utrecht:
de botanische revolutie tot 9
januari 2022
Over de noodzaak van kunst en tuinieren
De tuin als een plek van hoop en weerstand.
In deze tijd van klimaatcrisis staat de relatie tussen
mens en natuur op scherp. 
Steeds meer kunstenaars richten hun pijlen op de tuin:
zij stellen kritische vragen over de manier waarop de
natuur wordt bedwongen en uitgebuit. Zij roepen op
onze relatie met de natuur radicaal anders vorm te
geven. 
Het is tijd voor een botanische revolutie!
Meer informatie op https://www.centraalmuseum.
nl/nl/tentoonstellingen/de-botanische-revolutie

Welkom Nieuwe leden!
Hr. W. MONNA
Mw. D. BEIJER-VAN KEULEN
Mw. P. WELLEN-LEEUWENBERG
Mw. M. DIJKSTRA-KLOOTWIJK
Mw. A. VAN DEN BOS

Festival Gardenista 22 t/m 26 mei 2022
Wil je de komende maanden op de hoogte blijven
van het programma, meld je dan aan voor de
nieuwsbrief of volg Gardenista op Facebook of Inst
agram.
 
 
 

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Prins hendriklaan 12, 3721 AS Bilthoven
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