
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief nr. 1 jaargang 2011 
 
Er is heel veel gebeurd in de Springertuin. Er is een hele lange tijd geen nieuwsbrief 

verschenen, vanwege drukte, niet omdat er niets te melden was, integendeel. De laatste 

nieuwsbrief was nog in de tijd dat de Springertuin nog woest en ledig was. Dat is nu wel 

anders. De Springertuin ligt er prachtig bij dankzij het werk van vele vrijwilligers, en in 

eerste instantie in 2010, van de firma Scherrenberg, die de tuin „bouwrijp‟ heeft gemaakt 

en het ontwerp van Michiel Huls heeft uitgevoerd. 

Dit wordt dan ook een lange nieuwsbrief. Lenneke Berkhout heeft heel veel nieuws en 

weetjes aangeleverd. 

 

Wilt u reageren, heeft u vragen of een leuk nieuwtje? Laat het ons weten via 

springertuin@zuilenenvecht.nl 

 

 

De tuin heeft vorm gekregen 
 

Spitten en Mesten 

Het afgelopen jaar, na de oplevering eind 

april 2010, is er hard gewerkt in de tuin. 

Eind vorig jaar is de tuin opnieuw 

omgespit. Dit was nodig, omdat er 

ondoordringbare lagen in de grond zaten, 

waar de jonge worteltjes van planten zelf 

niet doorheen konden breken. Vervolgens 

is er 12 kuub echte Zuilense koeienmest 

en compost gestort en verwerkt. 

 

 

 

 

Romantische tuin 

Na deze grondverbetering zijn in maart tientallen taxus- en buxusplanten de grond 

ingegaan. De taxussen vormen een haag die van dit deel van de moestuin een 

romantische tuin maakt. De schitterende roze bloesem van de amandelboom laat zien 

dat het in dit deel van de tuin goed toeven wordt. De vele vaste planten die zijn 

aangeplant, zullen met het mooie weer snel bezit nemen van de kale grond. Later dit jaar 

wordt er hier nog een bank geplaatst . 

 

Omega-teken 

In het kwadrant naast de romantische tuin vormen buxusplanten het omega-teken Ω; de 

omega staat symbool voor het einde en is de schakel naar een nieuw begin. In het teken 

staat een perenboom die tuinbaas Walter den Hollander de komende jaren in de vorm 

van een piramide gaat snoeien (meer over de geschiedenis en kunst van het snoeien van 

leifruit leest u in één van de komende nieuwsbrieven). Het omegateken wordt omlijst 

door de grote, zilvergrijze bladeren van de kardoen (zie verderop in deze nieuwsbrief). 
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Sint Jansuitjes 

 

Aan de andere zijde van de romantische tuin zijn 

met bamboestokken de paden van het 16-vakken 

kwadrant uitgezet. In deze vakken komen allerlei 

bijzondere soorten groenten. De Sint Jansuitjes 

en de bieslook zijn al gepoot. Het Sint Jansuitje is 

een uiensoort die decennialang in en om Utrecht 

is geteeld. Nu is de Springertuin één van de 

weinig plekken waar u deze uien nog kunt vinden. 

Henk van Berkel van de BijenAkker 

(www.bijenakker.nl) heeft de uien aan ons 

geschonken. Sint Jansuitjes worden traditioneel 

geoogst op 24 juni, de naamdag van Sint Jan en smaken rauw heerlijk in de sla. 

Naast het 16-vakken kwadrant staan de bonenstaken van essenhout al klaar voor de 

stokbonen. Eind april worden de bonen gelegd. Aardbeienplanten zorgen voor groen blad 

naast de compostbak. 

 

Legipont-peren 

Behalve bijzondere groenten is het vele leifruit kenmerkend voor de Springertuin. Als 

groot liefhebber en kenner van hoogstam- en leifruit heeft de tuinbaas 

bijzondere soorten fruit uitgekozen voor de tuin. Langs de nieuwe 

muur staan bijvoorbeeld pruimensoorten. Acht Legipont-perenbomen 

omlijsten het lange pad tussen de kwadranten van de tuin. De 

Legipont-peer (vernoemd naar de man die hem voor het eerst 

gekweekt heeft) is een sappige vroege handpeer. Omdat de tuin 

afgelopen winter opnieuw gespit moest worden waren deze 

perenbomen tijdelijk verhuisd. Nu zijn de bomen 'ingeboet' (herplant) op de juiste plek. 

 

Pluktuin en landschappelijk deel 

 

De pluktuin is van zijn winterjas van beschermend stro ontdaan en de rode stengels van 

de pioenrozen en groene bladen van de Agapanthus groeien hard. Nog even en de eerste 

bloemen laten zich zien. 

In het landschappelijk deel is veel gesnoeid om ruimte te maken voor het hekwerk dat 

nog geplaatst moet worden. De prunus en de magnolia trekken alle aandacht. Je zou 

daardoor bijna de stinzenplanten over het hoofd zien, die in schoonheid niet onder doen 

voor de fraaie bomen. 

 

Werk in de komende weken 

 

De komende weken staat vooral het zaaien en planten van groenten op de tuinagenda. 

Met het warmere weer schiet het onkruid de grond uit, dus onkruid wieden blijft vaste 

prik. Verder moeten de paden worden aangelegd en onderhouden. De timmerman komt 

langs om een glasdek te maken op de platte bak. Daarna kunnen de meloenplanten erin! 

Beginnen uw handen te jeuken bij het lezen van deze nieuwsbrief, kom dan een handje 

helpen!  Op woensdag zijn er vanaf 9.00 uur altijd mensen aanwezig op de tuin en in het 

weekend vanaf 11.00 uur. Op de website www.zuilenenvecht.nl/springertuin vindt u 

meer informatie. 

 

Vrijwilliger in beeld: Lucas Brouns 
 

De Springertuin draait op vrijwilligers. Wie zijn deze mensen die er niet voor 

terugdeinzen om hun handen in de grond te steken? Iedere nieuwsbrief stelt één van de 

vrijwilligers zich voor. Deze keer Lucas Brouns (33 jaar), vrijwilliger van het eerste uur, 

trouwe koffiebezorger voor de vrijwilligers op de woensdagmorgen, Zuilense 

koeienmestverspreider en Gouden Peer 2010. 

http://www.bijenakker.nl/
http://www.zuilenenvecht.nl/springertuin


Hoe ben je betrokken geraakt bij de Springertuin? 

“Via de appelplukdagen. Voordat ik in Utrecht kwam wonen werkte ik veel bij boeren en 

tuinders. In Utrecht kon ik echter dat soort werk niet vinden, totdat ineens tegenover 

mijn huis deze nieuwe tuin er kwam. 

 

Wat vind je het leukst aan de Springertuin? 

“De grote verscheidenheid aan bijzondere soorten groenten en fruit. Lekkere verse 

seizoensgroenten, die je bij de supermarkt niet vindt en hier zelf mag oogsten. 

Bovendien kan Walter, de tuinbaas, je veel vertellen over alle groenten.”  

 

Wat doe je als je niet in de tuin werkt? 

“Ik redigeer websites en boeken, meestal computerboeken voor senioren en ik ben erg 

geïnteresseerd in milieujournalistiek.” 

 

Heb je nog een tip of idee voor de tuin? 

“Ik ben bezig een zonnedroger te bouwen. Een zonnedroger is een houten hetelucht-

ventilatiekast die werkt op zonnewarmte. Ik heb hiervoor in België een workshop gevolgd 

en ik wil de zonnedroger deze zomer graag uitproberen in de tuin. Op een warme 

zomerdag kan de temperatuur in de zonnedroger wel tot 90º oplopen. Je kunt er in één 

dag appelchips mee maken, maar ik wil ook proberen tomaten te drogen. Het lijkt me 

leuk, als donateurs ook fruit, groenten en kruiden komen uitproberen.” 

 

Kardoen 
 

In iedere nieuwsbrief leest u informatie over een 

vaak onbekende plant of boom. Deze keer de 

kardoen (Cynara cardunculus). Foto toevoegen 

Met zijn hoogte van wel twee meter is de kardoen 

een opvallende verschijning in de tuin. De kardoen  

is een distel en familie van de artisjok. De plant 

heeft grote, een beetje langwerpige bladeren, aan 

de onderkant wit-grijs en aan de bovenkant groen-

grijsachtig. Kardoen wordt meestal als sierplant 

gebruikt vanwege zijn blad en fraaie lichtpaarse 

bloemen. Eeuwenlang zijn de bladstelen van de 

kardoen echter ook als groente gebruikt.  

De oude Grieken en Romeinen aten al kardoen en 

in zuidelijke landen staat de kardoen nog steeds op het menu (gestoofd met kastanjes en 

walnoten bijvoorbeeld). In ons land is de kardoen in de vergetelheid geraakt, maar het is 

de moeite waard om dit najaar de kardoen een keer op tafel te zetten. Op de website 

kunt u binnenkort een recept vinden. 

 

Tuinbaas Walter aan het woord 
 

In iedere nieuwsbrief neemt tuinbaas Walter den Hollander u mee op ontdekkingsreis 

door de tuin. Deze keer gaat het over stinzenplanten. 

 
Walter zegt: ”Wie regelmatig rondkijkt in de Springertuin 

zal het niet ontgaan zijn dat in een rap tempo de winter de 

tuin uitgejaagd is. De eerste sneeuwklokjes waren al 

vroeg in het jaar te bewonderen, maar zoals een oud 

tuinmannengezegde luidt ”een paar sneeuwklokjes maakt 

nog geen voorjaar. 

In de maanden erna kwamen de voorjaarsbloemen in 

hoog tempo uit de grond.  

 



Deze aankondigers van het voorjaar noemen we stinzenplanten. Het woord stins stamt af 

van het Friese woord voor stenen huis rond 1400.”  

 

Maar wat zijn stinzenplanten eigenlijk?  

 

“Stinzenplanten zijn planten die van oorsprong niet inheems zijn, maar door het toedoen 

van de mens (geplant, gezaaid) verspreid zijn en zich kunnen handhaven op bepaalde 

plaatsen. Voorbeelden van stinzenplanten zijn: krokus, narcis, scilla, lenteklokje, 

maartsviooltje, longkruid, corydalis (holwortel), bosanemoon en blauwdruifje. Ze bloeien 

veelal in het voorjaar, voordat er blad aan de bomen en struiken gekomen is.” 

 

Waar komen ze vandaan? 

 

“De planten kwamen van heinde en verre, meestal uit Zuid-Europa en het Midden-Oosten 

We vinden deze planten dan ook vaak op specifieke stinzenmilieus, zoals buitenplaatsen, 

oude boerenhoeven, pastorietuinen, kerkhoven en stadswallen. 

 

Om deze planten te behouden moet we het hen wel naar hun zin maken. En dat doen we 

door de plant te laten bloeien,  groeien en afsterven. Dat afsterven is belangrijk. De bol 

of plant heeft dan weer genoeg reservevoedsel kunnen opnemen om volgend jaar weer 

te bloeien en heeft het zaad kunnen afwerpen. Dus de maatregel is om niet voor eind 

mei te maaien. De meeste stinzenplanten laten hun zaden vallen, wanneer het zaad er 

voor rijp is.  

Enkele planten hebben echter een leuk samenspel met dieren gevonden. Sommige 

zaden, bijvoorbeeld van het sneeuwklokje en de scilla, laten het zaad verspreiden door 

mieren. Het zaad is omgeven door een oliehoudend omhulsel wat de mieren lekker 

vinden. De mieren brengen de zaden naar het nest en eten het omhulsel er af. Dit 

omhulsel noemen we het mierenbroodje! Het zaad blijft over en is verspreid.” 

 

De meeste stinzenplanten zijn bolgewassen. Er zijn ook vaste kruidachtige planten zoals 

longkruid, voorjaarszonnebloem, maagdenpalm en zelf heesters, zoals prachtframboos 

en sneeuwbes.” 

 

Waarom zijn ze zo bijzonder? 

 

“Tuinmannen, zoals ik, zien deze groep planten graag groter groeien. We verzamelen en 

planten nog steeds andere stinzenplanten in de Springertuin. Helaas zien sommige 

bewonderaars deze planten toch liever in een vaasje en plukken de bloemen! De tuin kan 

wel een paar planten missen, maar de bedoeling is om het stinzenplanten-arsenaal uit te 

breiden. Dus vraag ik met klem om onze stinzenplanten te laten staan, zodat we 

volgend voorjaar weer kunnen genieten.” 

 

Tolerantieprijs 
 

Stichting Zuilen en Vecht is genomineerd voor de tolerantieprijs 2011 van de gemeente 

Utrecht. Nieuws om trots op te zijn. Op 5 mei wordt tijdens het bevrijdingsfestival door 

burgemeester Wolfsen de winnaar bekendgemaakt. 

 

Facebook 

 
De wetenswaardigheden over de springertuin zijn te volgen op facebook. Klik op de link:  

www.facebook.com/pages/Springertuin-Zuilen/210750778952020. Met dank aan Janine 

Bruinooge 

 

http://www.facebook.com/pages/Springertuin-Zuilen/210750778952020

