Bouw muurkas gaat van start: deskundige hulp gezocht
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Alwéér is er bijna een jaar verstreken sinds jullie voor het laatst van ons hoorden
over de historische muurkas. Er zijn grote stappen gezet en er is veel goed nieuws te
melden.
In december vorig jaar heeft een afvaardiging van het bestuur van onze stichting een
presentatie gehouden voor ambtenaren van de gemeente Bunnik en alle externe
adviseurs. Door een goed verhaal en veel mooie foto’s ter illustratie van de
meerwaarde van een kas zijn alle betrokkenen enthousiast geworden en was het
advies aan de gemeente Bunnik unaniem positief.
Uitreiking cheque
In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat we een bedrag van 1000 euro van de
Veldkeuken zouden ontvangen, ten bate van de muurkas.
Door corona liep de uitreiking vertraging op, maar op 15 juli mochten we de cheque
feestelijk in ontvangst nemen op onze eigen tuin. Hieronder een deel van een artikel
over de uitreiking zoals dat in het Bunniks Groentje heeft gestaan:
Veldkeuken schenkt cheque voor historische muurkas Tuinderij de Volle Grond
Woensdag 15 juli begon feestelijk met koffie en taart op tuinderij de Volle Grond.
René van der Veer en Juliette Borggreve van de Veldkeuken overhandigden een
cheque ter waarde van €1000,- aan de ondernemers en het bestuur van de historische
moestuin. Eind vorig jaar won het biologische horecabedrijf met hun restaurant en
bakkerij de ondernemersprijs van Bunnik. Deze werd door de BHIK (Bunnikse
Handels- en industrieKring) uitgeloofd. Dit keer stond de prijs in het teken van
creativiteit. Deel van de prijs was een cheque door Bunnikse ondernemers
bijeengebracht. De Veldkeuken mag deze schenken aan een goed doel naar keuze.
Voor de Veldkeuken lag het voor de hand om dit in de streek ten goede te laten
komen.
Historische moestuin
Met tuinderij de Volle Grond heeft de Veldkeuken al een lange samenwerking. Deze
historische moestuin op landgoed Nieuw Amelisweerd wil een oude kas
terugbrengen tegen de gerestaureerde tuinmuur waar vroeger ooit een druivenkas

stond. Deze kas maakt een langer teeltseizoen mogelijk en zo kunnen de zorgcliënten
ook langer op de moestuin werken. Ook wordt met het plaatsen van de kas weer een
deel van de geschiedenis van de moestuin terug gebracht. Voor de
landgoedeigenaren van weleer was de moestuin een pronkstuk met een grote
diversiteit aan groente, bloemen en fruit.
De Veldkeuken kijkt er naar uit om de eerste oogst uit de kas te kunnen serveren in
het restaurant!
Vergunning is verleend
Eind juli heeft de gemeente Bunnik onze officiële vergunningsaanvraag
goedgekeurd. Daar zijn wij ontzettend blij mee. Het betekent dat we binnenkort
kunnen starten met de voorbereidende activiteiten. Voor komende winter staan op
het programma: verplaatsen van de kruidentuin, graafwerkzaamheden, aanbrengen
van de fundering, het metselwerk en het aanbrengen van grondankers en technische
voorzieningen zoals elektra en water. Alle werkzaamheden die we zelf kunnen doen,
doen we zelf. De bouw van de kas is een prachtig winter project waaraan we met
veel enthousiaste vrijwilligers en cliënten kunnen werken.
Deskundige hulp gezocht
Uiteraard kunnen we lang niet alles zelf. Voor gespecialiseerde werkzaamheden
zullen we deskundige hulp inschakelen. We zijn nog op zoek maar een aantal
vakmensen die het leuk vinden om te helpen bij de bouw van een historische
muurkas in een enthousiast team op een prachtige plek.
voor deze fase zijn we actief op zoek naar
• een werkbegeleider. Iemand met project ervaring die met externe
ondersteuning het werk ter plaatse kan coördineren en de begeleiders kan
ondersteunen in de uitvoering
• timmerman. Je moet vanaf een tekening kunnen werken
• betonwerker/ijzervlechter
• metselaar
Ben je deskundig op één van deze gebieden en vind je het leuk om ons de komende
maanden te helpen bij de bouw van een historische muurkas op een historische
moestuin? Of weet je iemand in je netwerk die dit kan en wil? Laat het ons weten!
We bieden een enthousiast team en een prachtige plek. Tijdsinvestering: enkele uren
tot een dag per week. Een financiële vergoeding is mogelijk.
Met vriendelijke groeten, Gertjan en Mieke

vlnr Mieke Baldé (TVG), Juliette Borggreve (Veldkeuken) Paul Bus (BHIK)

taart en foto impressie van de muurkas met op de achtergrond de historische tuinmuur.

