
Beste mensen,        Bunnik, 6-12-2018 

Afgelopen zomer hebben jullie je aangemeld voor de nieuwsbrief over onze 

toekomstige muurkas. Sindsdien hebben wij niets van ons laten horen, vooral omdat 

er weinig noemenswaardig nieuws was.  

Antieke kas 

Sinds enkele weken zijn er echter grote ontwikkelingen: we hebben namelijk een 

antieke kas kunnen kopen! Hier zijn we ontzettend blij mee. Hij staat nog lang niet 

tegen de muur, maar het is een grote stap in de goede richting.  

Ons was verteld dat er geen oude kassen meer te krijgen zijn in Nederland, daarom 

hebben we een geheel nieuwe kas (in oude stijl) laten tekenen. Door onder andere 

veel op maat gemaakt staal kwam de begroting echter boven de 100.000 euro, wat we 

veel teveel vonden en waarschijnlijk niet haalbaar.  

Nadien zijn we via via in contact gekomen met een kassenspecialist die een antieke 

kas uit België wist. Het leek te mooi om waar te zijn, maar inmiddels ligt de kas in 

onderdelen bij ons op de tuin! Hij is niet compleet, we zullen er onderdelen bij 

moeten (laten) maken, maar wel erg mooi; zie de foto’s hieronder.  

Aan de slag 

De overdekte kippenren is ingericht als werkplaats: hier gaan we deze winter alle 

2000 glaasjes en 120 stalen profielen schoonmaken. Dit werk komt goed van pas als 

winterklus wanneer er op de tuin weinig te doen is. 

Intussen gaat achter de schermen het werk ook door: de tekening wordt aangepast 

door de architect, waarna we met een definitieve begroting fondsen kunnen gaan 

werven en de vergunning voor de kas aanvragen.  

Donatie 

Van één van onze Pergola deelnemers hebben we een prachtige donatie mogen 

ontvangen van 5000 euro die we gebruiken om een deel van de reeds gekochte kas te 

financieren. We zijn ontzettend blij met zo’n mooi startbedrag.  

Wil je ook een donatie doen voor de bouw van de kas? Je kunt een bedrag naar keuze 

storten op: NL 70 TRIO 0338 830642 t.n.v. Stichting Historische Moestuinen 

Landgoed Amelisweerd o.v.v. “Donatie Antieke Kas”.  De stichting is een ANBI, dus 

giften zijn aftrekbaar.  

We hopen jullie vanaf nu geregeld op de hoogte te kunnen houden van goed nieuws. 

Met vriendelijke groeten,  

Gertjan Ankersmit en Mieke Baldé 

Tuinderij De Volle Grond 



De kas zoals hij er voorheen bij stond.  

 

2000 glazen ruitjes om te poetsen deze winter. 



 

 

Enkele dakramen 

 

 

De overdekte werkplaats met links een geïmproviseerde werkbank en in het midden 

de stalen profielen. Ook die worden allemaal schoongemaakt deze winter. 


