
100-jarig Jubileum afd. De Bilt, Bilthoven, Huis ter Heide e.o.

Wandelen op Madeira ~~ Algemene Leden Vergadering ~~ Wilde planten in de tuin

Afdeling De Bilt, Bilthoven e.o.
Nr. 3 * Februari / Maart 2023 * 33e jaargang



Activiteitenagenda
Februari
Dinsdagavond 7, Lezing, Wandelen op Madei
ra, door Henny van der Wilt
Maart
Dinsdagavond 7, Lezing: Wilde planten in de tuin, 
door Martin Stevens
Zaterdag 25, zondag 26, Voorjaarsweekend:Tuin
plezier, Botaniche tuinen Utrecht
April
Dinsdagavond 4, Lezing: De eetbare tuin, door Vera
Greutink
Zaterdag 15, Plantjesmarkt, Bilthoven
Woensdag 19, Ochtendexcursie: Groot Sandbrink,
Leusden zuid
Mei
Dinsdag 2, Lezing: Onze op Engeland geïnspireerde
pluktuin, door Marieke Nolsen
Zaterdag 27, Open tuinen, afd. De Bilt, Bilthoven
Juni
Dinsdag 6, Avondexcursie: Rondleiding door de
moestuin Vollenhove, door Heleen Eilander
Zaterdag 10, Ochtendbijeenkomst in de Jumelage
tuin: Feestelijke ingebruiname van de jumelagebank
Zaterdag 10 t/m zondag 18, Nationale tuinweek
Donderdag 15 t/m zaterdag 17 juni, 3-daagse
tuinreis: Belgische Eifel
Zaterdag 24, Open tuinen, afd. De Bilt, Bilthoven Colofon

Voorzitter:
Mw. E. van de Vrugt
ellenvandevrugt@gmail.com
Secretaris, Penningmeester, Website:
Mw. J.W. Schreuder-Borkent 
Prins Hendriklaan 12, 3721 AS Bilthoven
info@bilt.groei.nl  030-2291041
Vicevoorzitter, Excursies:
Mw. S.A.M. Bontan 
sylbontan@gmail.com 0346-282298
Bestuurslid, Ledenadministratie en Open tuinen:
Mw. A.J.M. Couwenbergh 
ajmcouwenbergh@outlook.com 030- 2430440
Bestuurslid, Redactie Infoblad en Lezingen:
Mw. E. van de Wiel-Van Kemenade 
ellyvdwiel@gmail.com 030 2282157
Bestuurslid en Barcommissie:
Mw. J. van Spengen 030-6700253
Commissieleden
Open tuinen, Mw. R. van de Staaij, 030 2292431,
Excursies, Mw. S, van Leeuwen, 06 19475958
Whatsapp-groep:
Groei & Bloei De Bilt, Beheerder: Olivier Sessink
aanmelden via whatsapp@bilt.groei.nl 
Emailadres: info@bilt.groei.nl
Website: www.bilt.groei.nl
Bank: NL33INGB0000437866 ten name van 
KMTP Afd. De Bilt Bilthoven e.o. te Bilthoven 

Foto voorblad: Boomklever, Koos Dansen (lezing
oktober 2023)

Welkom Nieuwe leden!
Vanaf 15 september 2022 nieuwe leden:
M.H. Verdonk  
C. Enzing  
H C Veenstra  
E. van den Akker  
M.S. van Vliet  
A. Fazili-Meeussen  
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Aanvang lezing 20:00 uur. Lokatie: Pieter de Hooghflat, De Hooghlaan 2, 3723 GS, Bilthoven.
Graag hoofdingang gebruiken. Toegang voor leden gratis, niet-leden betalen € 5,00 incl. koffie/thee.  

7 Februari 2023. Wandelen op Madeira, door Henny
van der Wilt
Tijdens deze lezing neemt Henny ons weer mee op
een prachtige wandeling. Deze keer op het eiland
Madeira dat ook wel Jardim Atlantico, de tuin in de
Atlantische Oceaan, wordt genoemd. Het is zo groot
als de provincie Utrecht en ligt 700 km ten westen van
Marokko. Het eiland is van vulkanische oorsprong en
is zeer bergachtig. De hoogste top, die we ook beklim
men, is de Puico Ruivo met 1862 meter. Er staat daar
Boomheide van honderden jaren oud. De variatie
aan planten is enorm, mede door de grote variatie
aan biotopen. Velen planten zijn zelfs endemisch en
komen dus alleen op Madeira voor. Langs de kust en
op de kliffen groeit veel Euphorbia en Huislook. Meer
landinwaarts staan de laurierbossen die tot 1300
meter hoogte voorkomen. Zij hebben een bescherm
de status en zijn opgenomen op de werelderfgoedlijst
van de Unesco. Deze Laurissilva (laurierbossen) is het
grootst aaneengesloten bos, zo’n 10.000 ha., ter we
reld. Wij gaan op botanische tocht en ontdekken de
Madeirese-, Canarische-, en Stinkende Laurier.
Tot slot bezoeken we de botanische tuin in de hoofd
stad Funchal, op de oostflank van een berg, 300 meter
boven de stad; met een prachtig uitzicht! De tuin
bevat zo’n 2000 soorten subtropische flora, exotische
en inheemse flora. We bezoeken een prachtige
Quinta (buitenplaats van rijke handelaren uit de 17e
eeuw) de Palheiro gardens. Ook de orchideeën tuin
Boa Vista en de gerestaureerde tuin Jardim Tropical
da Quinta  zijn zeker een bezoek waard.
Het wordt een kleurrijke wandeling over een bloemrijk
eiland.

7 Maart 2023. Het belang van de biodiversiteit in
tuinen, door Martin Stevens
Tuinen en erven blijken een groot deel uit te maken
van de groene ruimte in ons land. Uit onderzoek is
gebleken dat tuinen en erven ook echt daadwerkelijk
helpen of kunnen helpen de lokale biodiversiteit in
stand te houden of zelfs uit te breiden.
Het zou natuurlijk zo moeten zijn dat de natuur de
tuinen voedt met biodiversiteit maar we zijn nu al op
het punt dat tuinen en erven, naast de natuurgebie
den, de overlevingskansen van de planten en dieren
van hier moeten bevorderen.
De biodiversiteit help je niet met een optelling van
soorten. In tuinen worden veel soorten van ver toege
past waar de dieren van hier geen baat bij hebben.
Ze herkennen ze niet, ze lusten ze niet, kortom het zijn
soorten die wij mooi of nuttig vinden maar de dieren
om ons heen hebben er geen boodschap aan. Na
tuurlijk zijn er wel soorten die het niets uitmaakt, of zelfs
suikerwater op een schoteltje of een vetbol wel prima
vinden, maar de meeste bedreigde insecten en an
dere dieren denken daar anders over.
We kunnen die soorten alleen helpen met herkenba
re zaken en dan vooral wilde planten van hier.
Bijvoorbeeld de paardenbloem die 80 soorten wilde
bijen van hier kan voeden en nog veel meer soorten
insecten en ook vogels zoals de putter die gek is op
de zaden. In tegenstelling tot de vlinderstruik die maar
een par langtongige insecten soorten kan bedienen
met wat laagwaardige nectar en maar voor 1 rups
een waardplant is, het boomblauwtje. Die ook de
klimop, vuilboom en struikheide als waardplant heeft,
geen kieskeurig type dus.

Uitnodiging ledenavond: Dinsdag 7 februari en 7 maart. De
ledenavond van 7 maart begint om 19.30 uur met de ALV !

Het verhaal wat ik uitdraag is dat wanneer men mini
maal een deel, zeg 30% inheemse beplanting toepast
in een tuin of op een erf of in een plantsoen, je al heel
veel helpt. En die planten zijn nog mooi ook. Veel van
onze oude tuinplanten hebben inheemse ouders. Je
kunt de zogenaamde cultivars toepassen maar ook
de originele. Ze zijn even mooi of mooier maar wel
lastiger in de omgang vaak. Maar die omgang kun
je leren.
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Algemene Ledenvergadering 7 maart 2023 om 19.30, zaal open vanaf 19.15 uur, 

voorafgaand aan de lezing welke start om 20.00 uur. 
 

Tijdens deze vergadering, die statutair eenmaal per jaar moet worden gehouden, zal het bestuur 

verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid in 2022 en zal de begroting voor 2023 aan de orde 

komen. LOCATIE: De Hooghlaan 2 3723 GS Bilthoven  

 

AGENDA 

1. Opening door de voorzitter 

2. Verslag ALV, 7 juni 2022* 

3. Jaarverslag van de secretaris over 2022* 

4. Financieel verslag penningmeester 2022 en Begroting voor 2023 zie Financieel verslag 2022 

en Begroting 2023 met toelichting** (per email in februari) 

5. Verslag van de kascommissie over 2022 

6. Goedkeuring financieel verslag en décharge penningmeester en bestuur 

7. Benoeming nieuw lid kascommissie: Statutair dient dhr. H. van de Wiel  

af te treden omdat zijn voorganger en hij 3 jaar zitting hadden in de kascommissie. Er 

moet daarom een nieuw lid benoemd worden voor de kascommissie. 

8. Bestuur en commissies: In 2024 treedt de secretaris/penningmeester af (na 10 jaar) en de 

voorzitter heeft aangegeven te overwegen niet voor een 2e termijn te gaan. Daarnaast zijn 

er lege plekken in de commissie Lezingen en zijn de commissies Cursussen/ workshops 

en PR/markten onbemand. Daarom is het bestuur naarstig op zoek naar nieuwe 

bestuursleden, die – na een periode van inwerken – een taak in het dagelijks bestuur of 

een van de commissies op zich willen nemen.*** 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

 

Bij agendapunt 7 zal de leden worden gevraagd, wie wil toetreden tot de kascommissie. 

De kascommissie bestaat thans uit dhr. H. van de Wiel en mw. C. Roelofsen-van Eijl en mw. C. van 

Leeuwen.  

 

Bij agendapunt 8 zal aan de leden gevraagd worden wie zich beschikbaar wil stellen als 

bestuurslid. Na een kennismakingsperiode kan daarna in onderling overleg een keuze worden 

gemaakt voor lid van het (dagelijks) bestuur of commissielid. 

 

Vergaderstukken: 

* Uw secretaris /penningmeester plaatst de Agenda en de met * aangegeven stukken vanaf eind 

februari of eerder op onze afdelingswebsite https://bilt.groei.nl/activiteiten/alv  

**Daarnaast zal zij de notulen van 7 juni 2022, het jaarverslag 2022 én het met ** aangegeven 

Financiële Jaarverslag 2022 met Begroting 2023 voorafgaande aan de ALV van 7 maart per email 

toesturen aan alle leden met een ons bekend emailadres.  

Leden zonder een ons bekend emailadres kunnen een email sturen aan de secretaris Joke Schreuder-

Borkent info@bilt.groei.nl of haar bellen 030-2291041. De stukken zullen – indien mogelijk – digitaal 

toegezonden worden of anders worden geprint en op naam klaargelegd worden op de ledenavond van 

7 maart 2023 vanaf 19.00.  

***Conform het Huishoudelijk Reglement kan een kandidaat voor bestuur of commissie door ten 

minste 5 leden tot tweemaal vierentwintig uur vóór aanvang van de Algemene Ledenvergadering 

schriftelijk bij het bestuur worden voorgesteld, vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de 

betrokken kandidaat. 

 

Voor leden, die aanwezig zijn bij de ALV, is er een gratis kop koffie/thee én een gratis lot! 
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Ochtendexcursie 19 april
Halve dagexcursie naar Groot Sandbrink in
Leusden-Zuid
In Leusden-Zuid aan de Leusbroekerweg nummer 5,
ligt Hoeve Groot Sandbrink, een rietgedekte boerderij
uit 1850 met rondom een tuin van 1 hectare groot. De
eigenaren, Aernout en Anneke van Haeften, hebben
deze tuin in diverse compartimenten ingedeeld.
Vóór de boerderij ligt een grote, rechthoekige vijver.
Er is een hoogstamboomgaard, een laantje met Pyrus
salicifolia "Pendula", verschillende door hagen omslo
ten borders, een vogelbosje en een tweede, weelde
rig begroeide, grote vijver. 
In 2006 heeft onze afdeling van Groei en Bloei een
bezoek gebracht aan deze tuin. In de tussentijd heeft
deze tuin zich natuurlijk goed ontwikkeld en voor hen
die hem al eerder bezochten zal dat verrassend zijn.
Eén van de charmes van de tuin zijn de voorjaars
bloeiers. Daarom is ons bezoek zo te gepland dat deze
hopelijk volop in bloei staan. 
We vertrekken vanaf de parkeerplaats hoek Sperwer
laan/ Kruisbeklaan in Bilthoven, uiterlijk om 10.00 uur.
De prijs: € 5 voor leden en € 6 voor niet-leden. Dit in
clusief een kopje koffie of thee en iets lekkers.
Opgave per mail naar info@bilt.groei.nl of, indien u
geen e-mail heeft, bellen met Stance van Leeuwen,
06 19 47 59 58.
Graag onder vermelding van naam en mobielnum
mer, of u lid bent van G&B en aangeven, of u rijdt dan
wel mee wilt rijden (2,50 contant voor de chauffeur),
of dat u rechtstreeks gaat.
Betaling op rekeningnummer NL33 INGB 000 0437 866
t.n.v. KMTP afd. De Bilt te Bilthoven onder vermelding
van “excursie Groot Sandbrink”.

 In de knop
Ben helemaal in de ban van het getal 100 door het
100-jarig bestaan van onze afdeling. Nu vroeg ik me
af of ik ooit de 100derste in de knop zal halen. De
voorzitter schrijft deze column dus ja als ik het goed
uitreken zou dat betekenen dat ik zo’n 20 jaar voorzit
ter zou mogen zijn. Dat wordt het dus niet.
Maar we hebben een mooie 100ste verjaardag ge
vierd op 12 januari in de Pieter de Hoogh en er was
een grote opkomst ondanks het slechte weer. Het
weer was niet zo slecht als in 1923 toen de afdeling
werd opgericht en er slecht 19 leden de vele sneeuw
en de kou hadden getrotseerd om de oprichting mee
te maken. Toen was de fiets of de benenwagen de
meest gebruikte wijze van vervoer en de meesten
woonden niet direct om de hoek bij de Uitspanning
in Bosch en Duin. Nee dan hebben wij het toch
makkelijker want ondanks de regen biedt de auto
meer beschutting en comfort dan de fiets.
Uw bestuur is druk met het voorbereiden van de ver
schillende activiteiten en zoals altijd zijn er successen
maar moeten we ook tegenslagen incasseren en
mooie ideeën laten varen. Bij veel zaken ben je af
hankelijk van de medewerking van anderen en dat
gaat de ene keer beter dan de andere keer. Gelukkig
bestaat het bestuur uit doordouwers maar ook uit
realisten zodat we op tijd ophouden aan een dood
paard te trekken. U merkt daar niets van want voor
ons en u telt alleen het eindresultaat.
Het programma stond in het bijzondere januari
nummer waar door de redactie bestaande uit Elly en
Joke veel aandacht aan is besteed. Voor februari en
maart staan er lezingen op het programma. In febru
ari de lezing over Madeira van een bij ons allen ge
liefde spreekster. Ik hoop op een grote opkomst mooi
of slecht weer maar komt allen.
Denkt u ook aan het opgeven voor de excursie naar
België. Het lijkt een mooie reis te worden met aantrek
kelijke tuinen en een goed hotel en een comfortabe
le bus, dus dat wordt een echte tuinvakantie.
Zodra het weer beter wordt komen ook de plantjes
markt, open tuinen en de excursies weer in zicht. Net
als de eerste krokussen die ik vandaag zag en dat
terwijl in mijn tuin de sneeuwklokjes nog maar net
boven de grond staan. Er is ook in de tuinwereld altijd
baas boven baas maar in dit geval stoort het me niet,
nee ik geniet van deze eerste voorjaarsbodes.
Ellen van de Vrugt
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25 en 26 maart Voorjaars
weekend Tuinplezier! 2023 
In 2023 gaan we als rayon Utrecht weer als vanouds
in maart dit jaarlijkse evenement organiseren in en
met de Botanische Tuinen Utrecht.
Het thema van dit jaar is  OERWOUD IN JE KAMER.
Van 10:00 - 16:30 uur in de Botanische Tuinen Univer
siteit Utrecht, een weekend vol lezingen, workshops,
rondleidingen, een plantenmarkt en meer.
Tijdens het Voorjaarsweekend 2023 ontvangen we je
graag in de natuurlijke habitat van kamerplanten: de
Tropische kassen van de Botanische Tuinen Universi
teit Utrecht. Al wandelend door dit ‘oerwoud’ ontdek
je vast een paar van je eigen kamerplanten.
aanwezig zijn o.a.
Norbert Peeters (plantfilosoof), lezing: Van oerwoud
tot vensterbank’
Casa Botanica, beantwoordt al je vragen over kamer
planten
Peter Jansen, workshop: ‘Stekken’
En nog veel meer! Voor verdere informatie  kijk op de
website van de Botanische tuinen Utrecht: uu.nl/a
genda/oerwoud-in-je-kamer.

Open tuinen: een terug- en
vooruitblik

Tuinreis 15 - 17 juni 2023
In de mooiste periode van het jaar voor tuinbezoeken
gaat onze 3-daagse tuinreis naar de Belgische Eifel.
Samen met Kupers tuinreizen hebben we een pro
gramma samengesteld. Onze belangrijkste wensen
daarbij waren: veel privé tuinen, korte reistijden en
een goed hotel. Dit is allemaal gelukt, we hebben een
prachtig gevarieerd programma. Via drie privé tuinen
in Zuid-Limburg en de Voerstreek gaan we naar Spa.
De tweede dag gaan we naar een tuin in het Frans
talige deel, naar een park in Durbuy en de Botanische
Tuin in Luik. Op de terugreis via een tuin in Belgisch
Limburg naar de kasteeltuinen in Arcen en vandaar
terug naar Bilthoven.

Afgelopen zomer waren in onze afdeling 10 tuinen
open, een recordaantal. Ruim 350 bezoekers hebben
deze gelegenheid aangegrepen én genoten van al
het moois en de diversiteit. Ook het komende tuinsei
zoen komen er weer een aantal zaterdagen waarop
we onze éigen tuin open kunnen stellen om andere
daarvan te laten genieten. Bij een aantal enthousias
te leden mogen we ook in 2023 hun tuin bezoeken.
Mogen we ook een kijkje in uw tuin nemen? De data
voor de open tuinen zijn: 27 mei, 24 juni en 29 juli.
Geef u dan op zodat we contact met u kunnen op
nemen. Het voorjaar komt eraan, wij kijken er naar uit.
Vriendelijke groet, Rian van der Staaij, tel.nr. 030
2292431 en Anja Couwenbergh tel.nr. 030 2430440

Op ons verzoek heeft Kupers een optie op 15 eenper
soonskamers en 10 tweepersoonskamers genomen
in het ****Radisson Blu Hotel Balmoral in Spa. De
eenpersoonskamers zijn allen al bezet en het is onze
ker of er nog extra bij te boeken zijn. De tweepersoons
kamers zijn nog te boeken.
Op onze website vindt u uitleg over het zelf boeken
van deze reis: https://bilt.groei.nl/activiteiten/
tuinreis-en-excursies-2023/standaard-titel-3 
Mocht u tegen problemen oplopen bij het boeken,
neem dan - bij voorkeur via  info@bilt.groei.nl -  con
tact op met onze secretaris Joke Schreuder. 
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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

Kopij
Kopij zoals artikelen, foto's, tuintips, tips voor de
activiteitenagenda, etc. voor het april- en meinum
mer  kunt u voor 15 maart 2023 mailen aan: info@
bilt.groei.nl of per post sturen aan:
Rubenslaan 8, 3723BP Bilthoven. 

Sonja en Bianca verrasten ons op 13 december met
een zeer geslaagde kerstdemonstratie. Hier een foto
van hen tweeën  en van 1 van de 4 prachtige, te
verloten stukken, die ze maakten. Meer foto’s op de
website

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Prins hendriklaan 12, 3721 AS Bilthoven
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