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Activiteitenagenda
September
Dinsdagavond 6 september, 20:00 uur.
Ledenavond, Libellen en vlinders, vliegende
juwelen, door Evert Ruiter
Donderdagochtend 15 september, 10:00 uur.
Excursie naar Nardinclant in Laren
Oktober
Dinsdagavond 4 oktober, 20:00 uur.
Ledenavond, Van de hak op de tak,
door Hans van Horssen
Zondag 16 oktober, 14:00 uur.
Thema wandeling Utrechts Landschap,
"Bomen in de herfst" bij Beerschoten * 
November
Dinsdagavond 1 november, 20:00 uur.
Ledenavond, De geschiedenis van de
tuinarchitectuur, door Els de Weijer
Donderdagochtend 17 november Workshop
bollenmand bij Abbing
 
2023
Januari 
Dinsdagavond 10 januari, 20:00 uur.
Feestelijke start van het jubileumjaar:
Groei&Bloei, afd. De Bilt, Bilthoven e.o. 100 jaar
 
* Alle activiteiten van het Utrechts Landschap zijn
te vinden op www.utrechtslandschap.nl/agenda 

Grote foto voorblad: Jean-Jacques Schreuder

Welkom nieuwe leden!
Vanaf 1 juni 2022 nieuwe leden:
A.J. van Emmerik
P. Senior
M.E. van Weert-Timmerman
J. van den Berg
H.I. Cromjongh
Van een andere afdeling naar onze afdeling:
W. Dries
Koot Software Design
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Aanvang lezingen 20:00 uur. Lokatie: Pieter de Hooghflat, De Hooghlaanlaan 2, 3723 GS, Bilthoven.
Hoofdingang gebruiken. Entree voor leden gratis, niet leden betalen 5 euro incl. koffie/thee.

Uitnodiging ledenavond: Dinsdag 6 september, 4 oktober
en 1 november

6 September 2022. Vliegende juwelen, door Evert
Ruiter
Al op jonge leeftijd ontpopte ecoloog en fotograaf
Evert Ruiter zich als een enthousiaste natuuronderzoe
ker. Samen met zijn vader, die biologieleraar was
maakte hij vele tochten door de natuur. Alles wat
rondfladderde, op de grond kroop, groeide en
bloeide had zijn aandacht. Zo ook libellen en dagvlin
ders, dit zijn prachtige en kleurrijke insecten. Ze vallen
op vanwege grootte, vorm en kleur. Het is haast on
mogelijk ze te missen in je tuin of tijdens een wande
ling. Lastiger wordt het om ze op naam te brengen.
Alhoewel, de meeste mensen kennen de citroenvlin
der en dagpauwoog. Maar wie kent de hoogveeng
lanslibel of de zilveren maan? In deze lezing wordt u
meegenomen in de wondere wereld van deze vlie
gende juwelen.

4 Oktober 2022. Van de hak op de tak, door Hans
van Horssen
De tuin en de natuur hebben ons veel te bieden en
dat wordt door de spreker op zijn eigen wijze in beeld.
Hans springt d.m.v. vele onderwerpen wel ‘van de hak
op de tak’, maar dat maakt deze avond juist heel
dynamisch!

1 November 2022, Geschiedenis van de tuinarchi
tectuur, door Els de Weijer 
Mijn werk is mijn hobby. Of andersom. Zelfs tijdens
vakanties vind ik niets leuker dan tuinen bezoeken.
Inmiddels heb ik veel mooie, oude en bijzondere tui
nen in Europa gezien en gefotografeerd.
Van de foto’s die ik op mijn reizen heb gemaakt en
met de kennis die ik tijdens mijn opleiding kreeg bij
het vak kunstgeschiedenis heb ik deze lezing samen
gesteld.
Tijdens deze lezing neem ik u mee op een reis door
de tijd. Hoe ontstonden eeuwen gelden de eerste
tuinen, welke planten gebruikte men en hoe ontwik
kelde de tuinarchitectuur zich. We beginnen in de
oudheid, bespreken de Romeinse tuin, zien foto’s van
het prachtige Alhambra, bezoeken tuinen uit de re
naissance in Italië en baroktuinen in Frankrijk en nog
veel meer.
Ik laat zien hoe maatschappij, politiek, kunst en tuin
architectuur in de loop der eeuwen met elkaar ver
weven zijn.
We eindigen bij een hedendaagse kunstenaar die al
deze elementen in zijn werk terug laat komen.

Om maar wat te noemen: er worden beelden ge
toond van de Hollandse natuur, frisse voorjaarsfoto’s
en kleurrijke herfstbeelden. Daarnaast vertelt Hans
over de schoonheid van bladvormen, bladcontras
ten, varens en schaduwplanten.
Sfeervolle natuurbeelden worden afgewisseld met
prachtige plantenfoto’s. Tijdens zijn lezing worden ook
enkele korte video’s getoond.
Hoe divers wilt u het hebben?!
Laat u verrassen door zijn manier van kijken naar tuin
en natuur!
Hans heeft een eigen tuinontwerpbureau en is daar
naast tuinfotograaf.
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In de knop
Alweer eind augustus maar we hebben een geweldi
ge zomer gehad voor de mens. De natuur heeft fors
te leiden onder een gebrek aan water en dat is in de
tuin goed te zien. Gelukkig herstellen sommige vaste
planten goed na een regenbuitje maar mijn horten
sia’s en asters zijn niet meer bekomen van de hitte.
Ze hangen niet meer slap maar zien er gewoon niet
uit! Maar gelukkig zijn er ook planten zoals de Helian
tus en de wijnruit, die zich niets lijken aan te trekken
van de warmte en de droogte en tot mijn verbazing
geeft de platgroeiende bonte Euonymus, die in het
klare zand staat onder een Taxus ook geen krimp!

Opening Jumelagetuin
Op 3 juni, een zonovergoten vrijdag ontmoetten
mensen uit Coesfeld en de Bilt elkaar om een ge
meenschappelijk project af te sluiten en het resultaat
feestelijk te openen. Na de openingswoorden van de
voorzitter van het jumelage comité Tine Rigter, werd
een toepasselijk gedicht van  Ida Gerhardt voorge
dragen door de heer Giphart:
Verwachting
Smeltwater uit de bergen, raak mij aan:
de sterren kenteren en de nieuwe maan
voorzegt de lente. Winterlang verstoken
van u, smeltwater aan de sneeuw ontloken, wacht ik
u, om in bloemen op te staan.
Vervolgens openden Heinz Öhmann, oud-burgemee
ser van Coesfeld, en burgemeester Sjoerd Potters de
tuin en onthulden een kunstwerk dat Öhmann aan
de Bilt heeft geschonken. Tot slot verklaarde de bur
gemeester de tuin voor geopend en konden de
aanwezigen een wandeling maken, het kunstwerk
bewonderen of rusten na alle mooie woorden op de
door de afdeling Groei&Bloei geschonken bank.
De stedenband die beide gemeenten 45 jaar gele
den zijn aangegaan, heeft door de jaren heen veel
burgers en verenigingen met elkaar in contact ge
bracht. In de Coronaperiode kwam dit vrijwel tot stil
stand. De oud burgemeester van Coesfeld bedacht
samen met het jumelagecomité's van Coesfeld en de
Bilt een project waarbij de samenwerkingsgedachte
tussen de twee gemeenten ook in Coronatijd kon
worden vorm gegeven. Wat is er niet mooier en ver
bindend dan groen! Het tuinproject was geboren.

Gelukkig lijkt de jumelagetuin de dans ontsnapt te zijn
door de goede zorg van het tuinteam en vooral van
Yvonne en Jan, Martine en Joke, die zodra het nodig
was, de tuinspuit uitrollen om de nieuwe tuin van
water te voorzien. De tuin ziet er daarom ook goed uit.
Het was een van onze activiteiten van 2022 en samen
met de excursies en de open tuinen iets om met veel
plezier op terug te kijken.
Vooruitkijkend komt het najaar alweer in zicht. De le
zingen, die Elly voor ons op de rol heeft staan voor
september en verder beloven prettige en leerzame
avonden te worden in de Pieter de Hoogh-zaal. Ook
staat er nog een workshop bollenmand gepland en
zo mogelijk wat PR-activiteiten. Uw bestuur is ook al
druk in de weer met 2023, waarin we met elkaar het
100-jarig bestaan van onze afdeling vieren. De oprich
tingsvergadering vond plaats op 29 januari 1923 in
de Uitspanning in Bosch en Duin en de naam van de
afdeling was afdeling Huis ter Heide van de Neder
landsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkun
de. Er waren 19 leden aanwezig tijdens de oprichtings
vergadering maar de afdeling telde op dat moment
al 87 leden. U begrijpt uw bestuur is in de archieven
gedoken en dat levert erg leuke dingen op waarvan
wij u in de loop van 2023 graag deelgenoot maken.
Om een extra kleurig tintje te geven aan het 100-jarig
bestaan hebben we gekozen voor meerdere acties
door het jaar heen. Ons normale activiteitenprogram
ma is hiervoor het uitgangspunt. U kunt dus uitkijken
zoals altijd maar een leuk en gezellig jaar.
Maar eerst het interessante en gezellige najaar en nu
hopen dat geen infectieziekte als Corona of Apen
pokken roet in het eten gooit, we duimen ervoor en
zien u graag op de eerste lezing na de zomer, op 6
september in de Pieter de Hooghflat. Tot dan!
Ellen van de Vrugt
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Jumelagetuin
Beste leden van Groei&Bloei.
We hopen dat u al een bezoek heeft gebracht aan
de Jumelagetuin bij ons gemeentehuis Jagtlust.
Ondanks de droogte de afgelopen maanden heeft
de tuin zich al aardig ontwikkeld. Maar er zijn meer
planten nodig en we zijn nog op zoek naar een
aantal planten die mogelijk bij u in de tuin staan
en die u kunt stekken/scheuren.
 
Specifiek zijn we op zoek naar;
* witte Vinca,
* zo donker mogelijke Heuchera die wel in de volle
zon kan staan,
* mooie grassen die nu nog niet in de tuin staan,
of Miscanthus sin. Malepartus,
* herfstanemoon Anemone Honrine Jobert (wit)
* hoge Achillea,
* allerlei bloembollen voor het voorjaar.
Heeft u planten voor ons neem dan contact op met
de secretaris van G&B Joke Schreuder. Maar ga er
vooral eens kijken in de tuin en wilt u ook een bij
drage leveren aan deze tuin u bent van harte
welkom.
De werkgroep Jumelagetuin van G&B

Excursie 15 september 
Ochtendexcursie naar Nardinclant in Laren
Helaas kon de Floriade niet doorgaan, daarom deze
extra excursie naar Laren in het Gooi.
Vanaf het terras bij het herenhuis, kijkt men uit op een
aflopende tuin met veel kleurige plantvakken, een
vijver en kuipplanten.
Het basisontwerp van de tuin is van Leonard Springer
(1915) met veel symmetrie. In de tuin bevindt zich de
oudste pergola van Nederland. Er is een ijskelder,
berceaus, trappen en een rotstuin. Er zijn oude ele
menten die Brits en Italiaans aandoen.De tuin ziet er
ondanks de droogte van deze zomer nog goed uit.
We gaan carpoolen vanaf Sperwerlaan/Kruisbe
klaan in Bilthoven, vertrek 10.00 uur
Inclusief: Koffie met iets lekkers en een tuin-historica
gids geeft een rondleiding.
Prijs: lid €4,50 niet-lid: €5,50 overmaken naar NL33ING
B0000437866 t.n.v. Laren. Opgeven per email naar
info@bilt.groei.nl geef ook aan of u rijdt of wilt meerij
den. (€2,50 contant voor chauffeur). Graag ook ver
melden als u rechtstreeks gaat.

Floriade 2022
Op 3 mei jl. hadden wij het geluk dat Niek Roozen,
landschapsarchitect, bij ons (bij hoge uitzondering!)
een lezing hield over de Floriade Expo met als centraal
thema het Groene Stad Concept. Helaas hebben we
de excursie naar de Floriade met Utrecht en Zeist
moeten afgelasten door gebrek aan deelnemers.
Daarom heb ik op eigen gelegenheid een bezoek
gebracht aan de Floriade Expo en heb ik plannen
voor een volgend bezoek, omdat er zoveel te bekijken
valt. In het Urban District bijvoorbeeld de deelname
van Qatar, China, Italie, Frankrijk, gemeentes Amster
dam en Almere, het Natural Paviljoen, etc.: teveel om
op te noemen. Graag was ik nog naar Utopia Island
en Green Island gegaan: dat wordt dus een volgend
keer.
Ik zou zeggen: ga zelf kijken en laat je inspireren door
alle noviteiten en de lay-out voor een geweldig groen
stadsdeel in wording, de mogelijkheden van herge
bruik van materialen of de toepassing van nieuwe
materialen. Als er iets is in deze weinig vrolijk stemmen
de tijden om blij van te worden, laat het dan niet af
weten om diverse redenen. De bewegwijzering is
goed, het vervoer van parkeerplaats kan met de
shuttle bus of met de kabelbaan en na treinreis ver
voer over het water.
Ik zou zeggen: ga met eigen ogen (en zintuigen)
kijken!!!
Coby van Spengen

Verslag "Open Tuin" zaterdagen
Maar liefst 9 Groei en Bloei leden van onze afdeling
deden deze zomer mee met één van de vier “open
tuin” zaterdagen. Op 4 juni, bezochten ruim 50 men
sen 3 tuinen in Bilthoven. Deze grote belangstelling
was mede te danken aan de redacties van onze
plaatselijke bladen die een leuk artikel hadden ge
plaatst. In de andere 7 “open tuinen” op 9 juli, 30 juli
en 6 augustus kwamen gemiddeld 30 mensen, in de
Jumulage tuin bovendien 4 jonge mannen uit Coe
sfeld op de fiets. Kortom een groot succes, met dank
aan de leden.
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Op naar The Dower house, met een gevarieerd tuin,
veel rozen, verschillende waterpartijen. We waren de
eerste bezoekers na de Corona. Er was een doolhof,
simpel door het gras in banen te maaien, echt ver
dwalen kon niet. Na lekkere fruitwatertjes onder de
bomen naar het hotel.
Zaterdag 18 juni. Na een rustig ontbijt op weg
naar Ashwood Nurseries, deze tuin is bekend in het
VK vanwege de planten specialiteiten. In de folder
staat dat het leuk is als een van de oprichters je
rondleidt door de privétuin, dat geluk hadden we.
Gewapend met paraplu’s en G&B-poncho’s gingen
in we in de regen op pad met John en zijn gardener
Nigel. De samenspraak van deze twee heren was
grappig, John deed een heel verhaal, Nigel een “dro
ge” opmerking erna. Uit hun verhalen sprak heel veel
liefde voor het tuinieren. De tuin was gevarieerd en
heel goed onderhouden. Nieuwe planten op plekken
waar uitgebloeide planten hadden gestaan. De tuin
ligt mooi in een bocht van een rivier. Er was ook
een ”tuincentrum” waar planten en andere gezellig
heden gekocht konden worden. Door een “uitgeval
len” tuin bezoeken we Banberry een plaatsje op de
route waar we lunchen. Daarna op weg naar
de Deepwood Stud Farm, de -al oudere- eigenaren,
fokten paarden, veel mest, dus prachtige rozen die
apart stonden in een showtuin. Het enthousiasme en
vriendelijkheid hier was groot. Deze locatie was iets
minder maar dit hadden we toch niet willen missen.
Na een dik uur rijden zijn we bij het laatste hotel.
Zondag 19 juni. We vertrekken weer stipt op tijd naar
de laatste tuin van deze reis Great Comp. Aan deze
tuin is vanaf 1957 gewerkt, de toen verwaarloosde tuin
is veranderd in o.a. een bostuin, borders met heel veel
verschillende salvia’s, rozen, rododendrons. Je had
er een verrassend zicht tot aan een bos, waar zeeuws
knoopje en helleborus groeien. In de tuin staan
banken die herinneren aan mensen die er begraven
zijn. De eigenaar Roderick Cameron en zijn vrouw zijn
er ook begraven. Hier koffie en een brownie en een
lunchpakketje voor tijdens de oversteek. Na 35 minu
ten weer in Europa om half 4 en op weg naar
de Boschhoeve in Breda waar ons een heerlijk maal
wachtte. Mooi op tijd in de Bilt waar een deels ont
vangstcomité klaar stond. Dit was weer een mooie
gevarieerde reis, voor elk wat wils, veel gezien, veel
genoten, met dank aan de reisleiding.
Heleen Blaauwendraad
 

Verlag van de Groei& Bloei
reis naar Shropshire.
Woensdag 15 juni. De bus staat klaar, iedereen is op
tijd dus om 5 over half acht rijden we. Onze reisleidster
is Ellen Oswald, de chauffeur heet Arjan. Na een
rustpauze is in België bij Jabbeke, zijn we rond half
twee bij de tunnel, 2x douane. We mogen erop, 14.00
staan als eerste op de “trein” om 14.20 komt hij in
beweging, 14.55 aan de “overkant” en dan is het
Engelse tijd dus een uur eerder. Rond 15.00 komen
we aan bij Sissinghurst schitterend weer, prachtige
tuin, heel prettig dat we een avond bij Groei& Bloei
daar over hadden maar in het echt….een aantal
hebben de bekende toren beklommen voor het uit
zicht. Door naar het hotel, een lange dag, mede door
het extra uur.
Donderdag 16 juni. Na een heerlijk ontbijt, de koffers
in de bus en op tijd op weg naar Boxford House, deze
(grote) tuin is gedurende de afgelopen 10 jaar
vormgegeven. Er is een wilde bloemenweide met
gemaaide paden er zijn heel veel rozen en borders
met mooie blad/bloem/kleurcombinaties. Vóór het
huis is het ook heel mooi, een echt wow-effect. Onder
de schaduw van een enorme kastanje krijgen we
water, thee en koffie met de keuze uit diverse Engelse
koekjes. In de bus gehoord: Als dit de enige tuin was
vandaag was het al goed. Na anderhalf uur bereiken
we Packwood House Garden. Een oud huis in een
tuin uit de 16e-17e eeuw. Het gerenoveerde huis was
ook open. De tuin met ruim 100 oude taxusbomen en
een golvende taxushaag was heel bijzonder, anders
dan een tuin met borders. Achterin een “berg” met
een bijzonder uitzicht op het huis tussen twee recht
geschoren taxusbomen. Op naar Stone House Cot
tage Garden, deze tuin was “pas” in 1974 aangelegd,
de eigenaars hadden naast een druk gezinsleven ook
nog tijd om daarna allerlei muurtjes en torentjes te
bouwen die inmiddels begroeid zijn, daardoor zijn er
heel mooie hoekjes met bijzondere heesters en klim
planten. Om kwart voor 6 naar het hotel voor twee
nachten.
Vrijdag 17 juni. Op tijdvertrekken we om 8.30 naar
het stadje Ludlow, het kasteel daar dateert uit 1086.
Er is vandaag een “Farmers” markt, groeten en fruit
en veel creatieve artikelen, ook mooi Engels aarde
werk. Een aantal van ons heeft ook de Parish Church
of St. Laurence uit de 12e eeuw bezocht, kleurig glas
in lood en prachtig houtsnijwerk. De doopvont is nog
ouder, uit de 11e eeuw. Op naar ons lunch adres: The
Crown Munslow Inn, via trappetjes kom je in een
ruime achtertuin, heerlijke sandwiches: handig je
hebt 2 sneden brood maar wel vier verschillende
smaken en een heerlijke Eton Mess toe. Op weg
naar Preen Manor Garden, waar je met de bus niet
zo makkelijk komt maar als je er dan bent….het ligt
hoger en je hebt een schitterend uitzicht. Er zijn mooie
hoekjes, prachtige doorkijkjes, strakke vijvers, je kunt
er fijn rondlopen en hier weer thee met wat lekkers.
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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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Kopij
Kopij zoals artikelen, foto's, tuintips, tips voor de
activiteitenagenda, etc. voor het september- en
oktoberrnummer  kunt u voor 10 november  2022
mailen aan: info@bilt.groei.nl of per post sturen
aan:
Rubenslaan 8, 3723BP Bilthoven. 

KWEKERIJABBING.NL

BUITENHOF.SHOP

Verslag dagtocht 2 juli
Met 37 deelnemers vertrok de bus op 2 juli naar 4
tuinen in Zuid Holland: de ‘Heesterhof’, Kwekerij  ‘Sun
siter’  met aansluitende lunch in de ‘Pluktuin’ en in de
middag het ‘Labyrinth’ en de ‘Hoofven’.
Met dank aan de - opnieuw - prima organisatie en
begeleiding door Sylvia is het weer een heel mooie
dagtocht geworden.
Henny van Soest is de maker van de foto's, Voor meer
foto’s:  https://bilt.groei.nl/fotos/standaard-titel

Workshop Bollenmand 
Op donderdag 17 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 bij aanmel
den aangeven of u voorkeur heeft voor de ochtend
of middag!
Aanmelden door 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

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Prins hendriklaan 12, 3721 AS Bilthoven
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