
  

Beste mensen,        Bunnik, 8-9-2019 

 

Het is lang geleden dat jullie iets van ons gehoord hebben over de muurkas, om 

precies te zijn was dat 6 december.  

Er was al die tijd weinig nieuws te melden, al heeft het traject niet helemáál 

stilgelegen. In deze nieuwsbrief leggen we uit wat er is gedaan en waarom het zo 

lang geduurd heeft.  

 

Aanpassen tekening 

Juni 2018 was de tekening van de architect klaar. Op basis hiervan zijn diverse 

offertes aangevraagd en is een begroting gemaakt. Deze bleek te duur uit te pakken; 

rond de 100.00 euro. De verwachting van de Stichting Historische Moestuinen 

Landgoed Amelisweerd was dat ze dit nooit bij elkaar zouden krijgen door 

fondsenwerving.  

Daarnaast konden we in het najaar eigenaar worden van een oud Belgisch kasdek. 

Deze oude kassen hadden vrijwel altijd een houten spantenconstructie.  

Om bovenstaande redenen hebben we besloten de dragende constructie van hout te 

maken in plaats van staal. Hout betekent tevens dat we meer werk zelf kunnen doen 

om de kosten te drukken.  

Gevolg was natuurlijk dat de tekening aangepast moest worden; de draagkracht van 

houten spanten is minder dan van stalen spanten. Hier is de architect een paar 

maanden mee bezig geweest, mede omdat het niet eenvoudig bleek iemand te 

vinden die de constructieberekeningen voor houten spanten kon maken.  

 

 
3-d impressie van de muurkas. Hier weliswaar nog op basis van stalen spanten, maar het geeft een 

aardige indruk. 

 



  

Begroting vertraagd 

Begin april, vlak nadat we eindelijk de aangepaste tekening ontvingen en op basis 

daarvan met de begroting aan de slag wilden gaan, brak in het huis van Gertjan -een 

monumentale boerderij- een grote brand uit. Véél schade, een verhuizing en enorm 

veel regelwerk waren het gevolg. Hierdoor is er maandenlang niets terecht gekomen 

van een begroting voor de kas.  

Inmiddels zijn we er, notabene met hulp van de aannemer die het afgebrande pand 

gaat restaureren, eindelijk aan toe gekomen een begroting te maken voor de 

muurkas. De totale begroting komt nu op 88.000 euro, niet eens heel veel minder dan 

de eerder begrote ton, maar het goede nieuws is dat we hiervan naar schatting zelf 

zo’n 33.000 euro kunnen inbrengen in de vorm van arbeid.  

 

Donaties 

Daarnaast hebben we bijna 11.000 euro aan donaties mogen ontvangen! We hoeven 

dus maar de helft van het bedrag aan fondsen te werven. Donaties zijn mede 

belangrijk omdat dit de grote fondsen laat zien dat wij zelf al ons best hebben gedaan 

om financiering te vinden én dat anderen vertrouwen hebben in ons project. We zijn 

dan ook ontzettend blij met de grote en kleine bedragen die we hebben mogen 

ontvangen. 

 

Fondsen en vergunningen 

Met een gedegen begroting kan eindelijk de Stichting aan de slag: financiering 

aanvragen bij fondsen en een vergunning aanvragen bij de gemeente Bunnik.  

Bij grotere projecten hebben we als tuinderij altijd te maken met twee gemeenten: we 

vallen onder de gemeente Bunnik, waar we dus de vergunning zullen aanvragen, 

maar de gemeente Utrecht is eigenaar van het landgoed inclusief de moestuin en 

moet dus ook overal toestemming voor geven. Toestemming van de gemeente 

Utrecht hebben we al, maar ook met “Utrecht” zullen we zeker in gesprek blijven 

gedurende het hele traject.  

 

Met vriendelijke groeten,  

Gertjan Ankersmit en Mieke Baldé 

Tuinderij De Volle Grond 

 

 



  

 
Dit is de enige bekende foto van de muurkas die op de tuin van Nieuw Amelisweerd gestaan heeft. 

Hij dateert uit ca 1916 en laat ons Tuinder Holl met zijn zoon in de druivenkas zien. De foto ontvingen 

we van de kleinzoon van tuinder Holl. 

 

 


