
Tuinbouw in de gemeente 
Maartensdijk 

Tot en met de 18e eeuw was de graanbouw 
ontoereikend in Nederland om de bevol
king op het platteland - ongeacht de ste
den - te voeden. Door verbeteringen in de 
scheepsbouw was het mogelijk grote hoe
veelheden graan uit de Oostzeelanden te 
importeren. 
Voor de industrie (voornamelijk de tex
tielnijverheid) waren allerlei grondstoffen 
nodig: vlas. wol. verfstoffen als meekrab, 
wouw en wede, gerst en hop en hennep. In 
de westelijke provincies gingen de boeren 
in de 18e eeuw i.p.v. graan allerlei handels
gewassen voor de industrie telen. Deze 
omschakeling ging zelfs zover, dat de boe
ren de geïmporteerde granen ook moes
ten gaan kopen. 

Bevolkingsgroei 
De toename van de bevolking heeft ook 
geleid tot het tot bloei komen van de tuin
bouw en de fruitteelt. Vroeger betrok 
iedere stedeling zijn groente uit de 
opbrengsten van de tuinen in de stad of 
onmiddellijk buiten de stadsmuur. Door 
de dichtere bebouwing in de stad ontston
den er buiten de stadsmuren kwekerijen 
die bestonden van de levering van groente 
aan mensen in de stad. De tuinbouw is dus 
eigenlijk door de verstedelijking tot bloei 
gekomen. Zowel de tuinbouw als de 
kweek van handelsgewassen zijn zeer 
arbeidsintensief. In het begin waren kwe
kerijen klein. Een kleine oppervlakte 
grond kon aan veel mensen een bestaan 
bieden. 

Siergewassen 
Binnen de zich verzelfstandigende tuin
bouw kwam een tweede verdeling tot 
stand: het kweken van voedingsproduk-
ten en van siergewassen. Begin 1900 
waren er in ons land maar vijf kwekerijen 
gericht op de teelt van vaste planten voor 
de siertuin. 

Kunstmest 
In het begin van de 18e eeuw wordt er in 
Engeland melding gemaakt van kunst
mest. Men had een vervangend middel 
voor dierlijke meststoffen uitgevonden. 

Het zou het zaad vermeerderen, de plan
ten sterker maken, onkruid, wormen en 
mossen vernietigen, vliegende insekten, 
slangen en slakken doden en bovendien 
was het makkelijk te vervoeren. 
De samenstelling van dit "wondermiddel" 
was: 12 pond keukenzout, 1 pond salpeter' 
en 20 pond fijn gezeefde kolen- of houtas. 
Het bleef een voorbarige poging. 
Het zijn vooral Franse en Duitse (Von 
Liebig) scheikundigen geweest die in de 
19e eeuw resultaten met kunstmest wisten 
te bereiken. 
Een eerste vereiste was een grondige ken
nis van de plantenfysiologie. Rond 1880 
wordt voor het eerst in Nederland melding 
gemaakt van het gebruik van kunstmest. 
Chilisalpeter, Superfosfaat en Thomas-
slakkenmeel waren de eerste toepassin
gen. 

Maartensdijk 
Dan zijn we rond de laatste eeuwwisseling 
in Maartensdijk aangeland. Aan het eind 
van de vorige eeuw concentreert zich de 
tuinbouw in deze streek nog hoofdzake
lijk rond de grote buitenplaatsen in de vier 
kernen: 
In Groenekan, Huize Voordaan. in De 
Nieuwe Wetering, Beukenburg, in De 
Achter Wetering, Persijn, in Maartens
dijk, Eijckestein, Rustenhoven en Rovè-
restein, in Hollandsche Rading, De Hoor
neboeg, (fam. De Pester, eigenlijk valt dit 
buiten de gemeentegrens, maar ingezete
nen van Maartensdijk en Holl. Rading 
waren ook hier in de tuinen werkzaam). 
Op de genoemde buitens kwamen 
groente- en sierteelt beide voor. Sommige 
van de buitens waren "self-supporting". 
Ook was er vaak een boerderij op het ter
rein aanwezig. 

Tuinarchitectuur 
Aan de tuinen bij de buitens lag meestal 
een ontwerp ten grondslag. De tuinarchi
tectuur, d.i. de kunst van het ontwerpen en 
aanleggen van tuinen, parken, ontspan-
ningsgebieden en openbare beplantingen, 
gaat terug tot de 17e eeuw. Rond 1600 
werden de hoofdlijnen vastgelegd van wat 



zich later zou ontwikkelen tot de tuin in 
"de klassieke stijl". De bronnen van inspi
ratie daartoe zijn in Italië ontstaan. 
Belangrijke aspecten hierbij waren de 
symmetrie en de maatvoering. De verhou
dingen tussen de lengte en de breedte van 
het huis met de gehele tuin staat als 4:3. 
Deze proportie stamt uit de harmonieleer 
van Pythagoras. Via de Italiaanse tuinar-
chitect Leone Battista Alberti is de idee 
van de klassieke tuin in Nederland geko
men. In 1770 wordt de Nederlandse tuin
aanleg beïnvloed door Engelse ontwerpen 
en raakt de landschappelijke tuin in de 
mode. De 17e eeuwse klassieke tuin met 
rechte en diagonale lijnen maakt plaats 
voor een ontwerp van kronkelende weg
getjes, beekjes, boomgrocpen en zelfs 
akkertjes. 
Tegen het eind van de 19e eeuw komt er 
weer een nieuwe stijl, de gemengde of 
neo-stijl. Hierbij worden de architectoni
sche lijnen van het huis in de tuin voortge
zet, terwijl de verder gelegen delen van de 
tuin een overgang naar een natuurlijk 
landschap suggereren. 

Buitens 
Wanneer we, voor zover nog mogelijk, de 
tuinen van de genoemde buitens vergelij
ken met deze drie stijlen, dan zien we dat 
de neo-stijl het meest voorkomt. Het ont
werp van de tuin rondom Eijckestein in 
Maartensdijk is een ontwerp van Leonard 
Springer. Springer wordt in de literatuur 
genoemd als een ontwerper die sterk his
torisch werd geïnspireerd en vanuit de 
neo-stijl werkte. 
De tuinen bij Beukenburg en Rusten-
hoven zijn door Copijn uit Groenekan 
ontworpen en aangelegd. In welke stijl is 
moeilijk te zeggen. Aan het ontwerp van 
de tuin bij Pcrsijn is een speciale wens van 
een van de vorige eigenaren verbonden. 
Hij wilde vanuit zijn raam een vrije door
kijk hebben op de Domtoren van Utrecht. 

Het onderhoud van de tuinen 
Het onderhoud van de tuinen en de bos
sen bij de buitens was een arbeidsinten
sieve aangelegenheid. Bij de meeste bui
tens werkte een groot aantal, in losse en 
vaste dienst, tuinlieden. Onder het tuin-
personeel viel een duidelijke hiërarchi
sche structuur waar te nemen. Aan het 
hoofd stond een tuinbaas met onder hem 
een aantal tuinlieden. Vaak had ieder van 

hen een gespecialiseerde taak m.b.t. de 
sier- of moestuin of het onderhoud van de 
bossen. 
Bekende tuinbazen waren: (Voordaan) -
Kouterik, (Persijn) - Diks, (Rustenhove) -
Drieënhuizen, (Eijckestein) - Gebhard. 
Als we de vele taakaspecten in de functie 
van een tuinbaas in aanmerking nemen, 
zouden wij tegenwoordig spreken over 
een manager. Van de eigenaar van het bui
ten kreeg hij de richtlijnen met betrekking 
tot de wensen t.a.v. de siertuin en de moes
tuin. Uit verhalen van ooggetuigen kwa
men bij de contacten tussen de tuinbaas en 
het huis bepaalde gebruiken in de 
omgangsvormen voor. Op Eijckestein 
bracht de tuinbaas, de heer Gebhard, 
dagelijks "de geschilde aardappelen" naar 
de keuken. Hij droeg voor deze routine
klus speciale klompen. 
De tuinbaas oefende ook sociale taken uit 
naar het onder hem ressorterende perso
neel en dorpsbewoners. Gebhard was de 
mede-oprichter van de school met den 
Bijbel aan de Molenweg. Van hem is 
bekend dat hij de oogst van een bepaalde 
appelboom in de boomgaard van het bui
ten gereserveerd had voor de behoeftigen 
in het dorp. Dit feit raakte bekend, toen 
hij tijdens een oogstperiode een langere 
tijd afwezig was. De eigenaar kreeg een 
soort appel uit zijn boomgaard te eten die 
hij aan de smaak niet herkende. 

Opleiding tuinpersoneel 
Het tuinpersoneel van de buitens was 
vaak van vader op zoon werkzaam. Na de 
lagere school was het gebruikelijk, dat 
zoonlief met pa meeging naar de tuin om 
het vak te leren. 
Men werd in de praktijk geschoold, maar 
slechts wanneer de werkzaamheden ge
paard gingen met liefde voor het vak, 
werd de basis voor vakmanschap gelegd. 
De functie van tuinbaas werd meestal ver
vuld door een wat oudere tuinman die de 
geschetste scholingsweg had voltooid en 
zich op theoretisch gebied autodidactisch 
had ontwikkeld. De arbeidsomstandighe
den verschilden op de buitens niet veel. 
De lonen lagen meestal gelijk en men was, 
voordat de AOW in Nederland werd inge
voerd, genoodzaakt tot op hoge leeftijd te 
blijven werken. Het volgende verhaal 
moge dit illustreren: Op een zeker 
moment werd als voorloper van de AOW 
de ouderdomsrente ingevoerd. Iedere 



werknemer van 65 jaar of ouder kreeg er 
ƒ3,- van de Staat bij. De 65-plussers voel
den zich met die ƒ 3 - per week extra 
ineens rijk. Het weekloon bedroeg in die 
tijd ƒ14.-. Toch kwam het voor. dat een 
van de heren zijn werknemers met ƒ 3 - op 
hun weekloon kortte en ƒ11,- uitbetaalde. 
Als reden hiervoor gaf hij: "Jullie hebben 
het altijd met ƒ14,- per week kunnen red
den". 

De zelfstandig werkende kwekerijen 
De kwekerijen rond de eeuwwisseling 
binnen de Maartensdijkse gemeentegren
zen zijn in twee categorieën te verdelen: 
A. bedrijven die tot het bezit van iemand 
behoren, maar waarvan de eigenaar niet 
zelf op de kwekerij meewerkte en leiding 
gaf. 
B. bedrijven waarvan de eigenaar de lei
ding had en meewerkte bij de produktie. 
Naast de bovengenoemde indeling is nog 
een verdeling te maken t.a.v. de aard van 
de produktie. 
1. kwekerijen die zowel sierteelt als voe
dingsgewassen produceerden. 
2. kwekerijen die zich alleen toelegden op 
sierteelt. 
3. kwekerijen die zich alleen toelegden op 
voedingsgewassen. 
4. bedrijven die siergewassen teelden en 
daarnaast tuinen ontwierpen, aanlegden 
en onderhielden. 
Uit een eigen inventarisatie is mij geble
ken dat er gedurende deze eeuw een 25-tal 
kwekerijen binnen de Maartensdijkse 
gemeentegrenzen geweest zijn. waarvan 
sommige nog bestaan. In dit tijdvak, 1900 
tot heden, valt ook de periode waarin het 
grondgebied waarop Tuindorp is 
gebouwd nog bij Maartensdijk hoorde. 
Kwekerijen die zowel sierteelt als voe
dingsgewassen produceren, komen in de 
periode 1900-1950 het meeste voor. Na 
1950 valt het accent bij de meeste bedrij
ven op het telen van siergewassen. 
De arbeidsintensieve werkwijze van de 
kwekerijen op de buitenplaatsen geldt 
ook voor de andere kwekerijen. 
Veel medewerkers op de kwekerijen aan 
het begin van deze eeuw hebben hun prak
tische scholing op een van de buitenplaat
sen verworven. Dit geldt ook voor som
mige medewerkende eigenaren. Ook de 
arbeidsomstandigheden op de kwekerijen 
zijn vergelijkbaar met die op de buitens. 
In de periode tussen de beide wereldoor

logen is er een aantal mensen geweest, die 
mede door de crisisomstandigheden 
geprobeerd hebben een eigen kwekerij te 
beginnen. Dit waren, tegenwoordig zou 
men ze starters noemen, mensen met een 
opleiding die niet aansloot op hetgeen zij 
probeerden te verwezenlijken. 

Opleiding personeel van de kwekerijen 
Direct na de Tweede Wereldoorlog ont
staat er een verandering t.a.v. de scholing 
van het personeel op de kwekerijen. Eén 
van de eerste opleidingsmogelijkneden in 
Maartensdijk t.b.v. de medewerkers van 
kwekerijen was de Landbouw 
Winteravond school. Daarna komen er in 
Hilversum en Bilthoven opleidingsmoge-
lijkheden in de avonduren voor bloem
schikken, bruidsboeketten maken en een 
meer theoretische opleiding t.b.v. de tuin
bouw. 

Grondbewerking en bemesting 
Voordat rond 1950 de door een benzine
motor aangedreven tuinfreesmachine in 
gebruik werd genomen, moesten die delen 
van de kwekerij die met een ploeg niet 
bereikbaar waren, met de hand omgespit 
worden. Het goed en gelijkmatig spitten 
was een kunst op zich. Een goede grond
bewerking is een van de hoofdvoorwaar
den voor een succesvolle teelt. Het spitten 
is een zeer arbeidsintensief karwei. Het 
kwam nogal eens voor. dat er 's nachts bij 
het licht van een stormlantaarn in de kas
sen moest worden gespit. 
De bemesting van de grond geschiedde 
voor de komst van kunstmest met dierlijke 
meststoffen en bladaarde. De bladaarde, 
voornamelijk beukenblad, werd betrok
ken van de buitens. Een vast begrip was, 
dat een kweker op een buiten een "blad-
sloot" kwam leeghalen. Nadat de blade
ren op de kwekerij op een hoop waren 
gelegd, moest deze met vaste tussenpozen 
drie- tot viermaal worden omgewerkt, 
voordat hij voldoende was verteerd om 
ondergewerkt te kunnen worden. De klei 
voor de teelt van anjers, cyclamen en soms 
perziken werd met schuiten uit Bunnik 
aangevoerd. De eerste kunstmest, Kali, 
werd door Hooghiemstra uit Utrecht (bij 
de oude gasfabriek) geleverd. 

De bestrijding van onkruid en ongedierte 
Buiten het feit dat de grond vroeger niet 
zo intensief werd gebruikt als thans (daar-



door kreeg zij meer rust en kon zich na een 
teelt op een natuurlijke wijze herstellen), 
kwamen er wel insekten en ziekten voor 
die een teelt konden bedreigen. 
In de periode voordat de chemische 
bestrijdingsmiddelen op de markt kwa
men, geschiedde de bestrijding van insek
ten hoofdzakelijk met de hand. 
Methoden hierbij waren: 
Tegen veenmollen: diepe glazen potten in 
de grond waar de beesten invielen en er 
door de gladheid van het glas niet meer uit 
konden. 
Tegen insekten in de kas: 's Avonds een 
vochtige hoop stro in de kas op de grond 
neerleggen. De insekten verzamelden 
zich onder het vochtige en warme stro. 
's Morgens werden de hopen stro opgetild 
en de verzamelde insekten met een bran
der vernietigd. 
Tegen luis: tabaksstelen werden in een teil 
water geweekt, waarna het water over de 
planten werd gesproeid. Onder koolplan-
ten werden kragen van asfalt gelegd, die 
de opklimmende insekten tegenhielden. 
De onkruidbestrijding deed men ook met 
de hand: hakken, schoffelen en wieden. 
Een goed vakman kon aan de hand van 
verschillende soorten onkruid de bemes
tingstoestand van de grond aflezen. 
Het voorkomen van veel kweekgras en 

hanekam tussen het onkruid duidde op 
een zure en verarmde grond. Het voorko
men van Muur betekende een rijke orga
nische samenstelling van de grond. Als er 
veel brandnetels stonden, dan was het er 
stikstofrijk enz. 

Broeikassen 
In 1872 werd de eerste verwarmde broei-
kas in Aalsmeer in gebruik genomen. 
Rechts naast het koetshuis op de foto van 
het ontwerp van de tuin bij Eijckestein 
door Leonard Springer staat een oranjerie 
ingetekend. In de 16e eeuw werden in 
Italië de eerste oranjerieën gebouwd. De 
oranjerie is bedoeld als opbergplaats in de 
winter van subtropische planten. De 
noordzijde van het gebouw is geheel van 
steen opgetrokken met aan de zuidzijde 
grote ramen. 
In het begin van de 17e eeuw kreeg de hor
tus in Leiden een oranjerie ter bescher
ming van de exotische plantencollectie. 
Begin 18e eeuw werd er bij de meeste bui
tenplaatsen ook zo'n oranjerie gebouwd. 
Die bij Eijckestein is omstreeks 1885 afge
broken. Ook op Beukenburg in De 
Nieuwe Wetering heeft er volgens de ver
halen een gestaan. Zij beschermden de 
planten tegen lichte vorst, bij matige aan
houdende vorst diende er gestookt te wor-

Kwekerij H.L. 
Copijn & Zn gefoto

grafeerd vanuit het 
pand Oranjelaan 7 

in Noord-oostelijke 
richting (begin hui

dige Copijnlaan) 
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Kwekerij H.L. 
Copijn & Zn gefoto
grafeerd vanuit het 
pand Oranjelaan 7 
in Zuid-oostelijke 
richting (nu tennis-
centrum) 

den. Gedurende de zomermaanden wer
den zij gebruikt voor feesten en ontvang
sten. De oranjerieën waren voorlopers 
van de broeikassen. 
De eerste broeikassen in Maartensdijk 
zijn in het begin van deze eeuw gebouwd. 
De plaatselijke aannemer verzorgde de 
bouw van de fundering, de plantentafels 
en het houten skelet. Als houtsoort werd 
vaak Amerikaans grenen toegepast. 
Binnen de gemeente zijn er ook nog 
andere houtsoorten gebruikt. Er waren 
ook zware broeiramen van teakhout met 
vier roeden. 
Het verwarmingssysteem werd door een 
bedrijf uit Tilburg geïnstalleerd. Belgische 
glaszetters waren bedreven in de begla
zing van de broeikassen. 

De afzet van de produkten 
De produkten die door de kweker werden 
geteeld waren bestemd voor diverse klan
ten! Er werd geteeld voor: 
1. eigen gebruik; 
2. directe levering aan huis; 
3. venten langs de deur; 
4. leveringen aan instellingen; 
5. export naar het buitenland; 
6. levering bij de aanleg van een tuin; 
7. de veiling. 
Maar hoe werkte dat dan? Een paar voor
beelden. 

We zagen reeds dat de tuinderijen bij de 
buitenplaatsen produceerden voor "het 
huis". 
Geteelde groenten, fruit, bloemen en 
planten bereikten via de meest directe 
weg de consument. De tuinbaas stelde 
jaarlijks in overleg met of namens de eige
naar van het huis een teeltplan op. 
Dat de behoeftigen in het dorp wel eens 
wat toegestopt kregen van teveel gepro
duceerde produkten, is ook bekend. 
Ook kon men in het dorp bij een tuinbaas 
vaak groenteplanten kopen. 
Er waren ook groentekwekerijen die vaak 
een vast verkooppunt aan huis hadden. Na 
de Tweede Wereldoorlog is de verkoop 
van sierplanten op de kwekerij toegeno
men. Hetgeen later uitmondde in de nu 
bekende tuincentra. 

Aan één groentekwekerij in Maartensdijk 
was een zogenaamde klein-handelsver-
gunning verleend. De kweker ging op een 
vaste dag in de week met een boekje zijn 
klanten langs om bestellingen op te 
nemen, die dan later werden bezorgd. Van 
een andere kweker is bekend, dat hij rond 
de kerstdagen met een bakfiets vol eigen 
gemaakte kerststukjes langs de deur ging. 

Toen het sanatorium Berg en Bosch van
uit Apeldoorn in Bilthoven was gevestigd, 
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heeft een Maartensdijkse groentekweker 
hier jarenlang aan geleverd. Op koningin
nedag, 31 augustus, werden er bloemen, 
voornamelijk dahlia's, door een Maar
tensdijkse bloemist voor praalwagens 
geleverd. Een andere bloemenkweker 
leverde bloemen aan bloemencorso's in 
Zundert en Leersum. 

Maartensdijkse bloemen- en vaste plan-
tenkwekers hebben ook aan het buiten
land geleverd. De meestal vaste planten 
werden in rieten manden met een soort 
tentstokken waar omheen papier ter 
bescherming ging, verpakt. Dit werd via 
Rotterdam verscheept naar klanten in 
Engeland. 

De kwekerijen die naast het kweken van 
planten ook tuinen ontwierpen en aanleg
den, leverden direct uit eigen teelt. De 
Groenekanse kwekerij Copijn & Zn is 
hier een van de bekendste voorbeelden 
van. Voorvaderen van dit bekende kwe-
kersgeslacht ontwierpen reeds aan het 
begin van de vorige eeuw tuinen. 
In alle vier de kernen van de gemeente en 
daarbuiten bestaan nog veel tuinen die 
door hen ontworpen en aangelegd zijn: 
Voordaan, Beukenburg, Persijn, de tuin 
van de dokterswoning in Maartensdijk, 
kasteel De Haar te Haarzuilens enz. 
Bij de uitvoering van de tuin van kasteel 
De Haar zijn er zelfs volwassen bomen 
geleverd en aangeplant. 
Tenslotte zijn er een aantal Maar
tensdijkse kwekers die hun produkten in 
de loop der jaren hebben gestuurd naar 
groente-, bloemen- en plantenveilingen. 
De Amsterdamse veiling De Jong & 
Koene in de buurt van de Westertoren was 
zo'n veiling. De kwekers vervoerden hun 
produkten met de trein vanaf station 
Maartensdijk daar naar toe. Ook de 
Hilversumse groenteveiling aan de 
Berense weg en de Utrechtse bloemen- en 
plantenveiling, die in de loop der tijd op 
verschillende plaatsen in de stad gehuis
vest was, zoals: Croeselaan, Vreeburg, het 
oude Handelsgebouw op de Mariaplaats, 
Paardenveld en thans in Vleuten, waren 
vaste afnemers van produkten uit onze 
gemeenten. 

Eén van de kwekers uit Maartensdijk, de 
heer J.J. Bate Sprey (zijn kwekerij was 
gevestigd op het Haverland, het grondge
bied waar na de annexatie met Utrecht de 

wijk Tuindorp is gebouwd) is als bestuurs
lid van de Bloemen- en plantenveiling 
Utrecht en Omstreken betrokken geweest 
bij de oprichting van deze veiling. 

Orchideeën 
Mr. W.C. baron van Boetzelaar kweekte 
tussen de beide wereldoorlog bij wijze van 
hobby orchideeën. Bekend is, dat hij daar 
nogal succes mee oogstte. Inzendingen 
van zijn kweekprodukten naar België zijn 
bekroond met prijzen. De bloemen wer
den vermoedelijk ingezonden naar de 
Gentse Floraliën. Deze bloemententoon-
stelling wordt eens in de vijf jaar in Gent 
gehouden, en is nog steeds de grootste 
bloemententoonstelling in de wereld. 
In de huisbibliotheek van Eijckestein zijn 
nog boeken over het kweken van orchi
deeën aanwezig, waaruit destijds de ken
nis is opgedaan. Er bevindt zich daar o.a. 
een uitgave uit 1892 geschreven door jhr. 
L.J. Quarles van Ufford, getiteld 
"Handleiding tot de kennis en het kweken 
van Orchideeën". Ook "Les Orchidées 
Exotiques et leur Culture en Europe", 
geschreven door Lucien Linden, in 1894 
uitgegeven bij Paris Octave, bevindt zich 
daar. 

Het was in die jaren een gebruikelijke 
interesse bij de gegoeden. In Loosdrecht 
op Eikenrode beoefende de heer J.E. 
Hacke van Mijnden deze hobby. De tuin-
bazen van beide buitens, de heer BJ. 
Gebhard van Eijckestein en de heer 
Feenstra van Eikenrode hebben over het 
kweken van de orchideeën regelmatig 
contact gehad. 
De familie Feenstra is in latere jaren 
beroepsmatig verder gegaan met het kwe
ken van orchideeën. De tegenwoordige 
orchideeënkweker uit Hollandsche Ra
ding, de heer Wubbe. vertelde dat hij nog 
steeds contact heeft met de familie 
Feenstra. 

Koos Kolenbrander 
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