
 

Ook op andere gebieden wordt overlegd hoe 

de tuinbouwplannen en wensen van de 

tuinderij in De Overtuin kunnen aansluiten bij 

de activiteiten van Parousie. De Hof - 

groenten- en kruidentuin - biedt een heerlijke 

werkplek voor de bewoners en deelnemers. In 

de deel met de landwinkel kunnen de oogst en 

producten uit de omgeving verkocht worden. 

Vanwege de veranderende mogelijkheden en 

interesses van de bewoners, vragen teelt, 

onderhoud en verkoop steeds meer tijd van 

de werkbegeleiders en de vrijwilligers.  

Samenwerking biedt allerlei kansen om elkaar 

als goede buren aan te vullen in oppervlak, 

faciliteiten en functie. Recreatie en 

cultuurhistorie in de historische moestuin van 

GLK, leren en werken in de moestuin van 

Parousie, en productie en landschap in De 

Overtuin van Park Scherpenzeel.  

Het wordt een prachtige en gastvrije groene 

zone! 

Zodra we elkaar weer kunnen ontmoeten zal 

tuinder Pieter Struyk zichzelf graag voorstellen 

en zijn plannen toelichten.  

Tot die tijd kunt u vragen stellen via de mail:  park@landgoedscherpenzeel.nl;  

h.vandriel@parousie.nl;   pieterstruyk@gmail.com. 

Scherpenzeel, januari 2021 

 

Mede mogelijk gemaakt door:  

 

Park Scherpenzeel 

samen werken en genieten in het groen 

             

Park Scherpenzeel heeft het afgelopen jaar een grote en positieve transformatie 

ondergaan. Het landschapspark was versnipperd geraakt, waardoor de eenheid 

verdween. Er is veel gebeurd om de toegankelijkheid te verbeteren en de verbinding 

tussen de verschillende onderdelen weer zichtbaar te maken: de paden zijn 

vernieuwd, de parkeerplaats bij het koetshuis is verbeterd, in een laan is een aantal 

oude en zieke bomen gekapt en zijn nieuwe bomen geplant, een watergang 

verbeterde de ontwatering en accentueert de zichtlijn naar het zuiden. 

 

De historische moestuin kreeg een nieuw ontwerp en biedt nu ruimte aan veel meer 

moestuiniers. De moestuiniers zijn nu vrijwilligers van Geldersch Landschap & 

Kasteelen en beheren samen deze mooie plek. Een laatste verandering wordt nu 

ingezet in de overtuin, die de komende jaren weer in gebruik genomen wordt als 

tuinderij.  

 

Tanny Gunter, stichting Parousie met  

Meta Daniels, landgoed Scherpenzeel en 

tuinder Pieter Struyk met Parousie 

medewerker Henry van Driel 

Pieter Struyk. 



 

Vroeger waren huis, park, moestuin en overtuin één geheel en vond er op een groot 

oppervlak productie plaats van groenten en fruit. De gewassen die het meeste werk 

vroegen - ‘fijne’ groenten - stonden in de moestuin, waar op een gegeven moment 

ook een grote hoeveelheid broeibakken stond om groenten te vervroegen. In de 

overtuin, waarvan een deel nu in gebruik is door Parousie, werden groenten 

verbouwd op grotere bedden en stonden verschillende fruitbomen en grovere 

gewassen. 

In het masterplan uit 2016 staan gedetailleerde tekeningen van hoe de herstelde 

overtuin er uit zou kunnen gaan zien. Inmiddels zijn we samen vier jaar verder, en is er 

in nauw overleg met Parousie een plan ontstaan dat nog beter past in het landschap, 

en waarin de verschillende ‘zones’ elkaar aanvullen en versterken.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Huis Scherpenzeel  

2. Parousie 

3. Historische Moestuin 

4. De Overtuin 

 

De Overtuin bestaat, sinds het herstel van de centrale watergang, uit een westelijk deel 

(langs de Vlieterweg) en een kleiner oostelijk deel. Een onderdeel van het masterplan 

is het vernieuwen en uitbreiden van de historische tuinenzone (groen in afbeelding). 

De herinrichting van de historische moestuin in het huispark (het terrein van GLK) was 

de eerste stap.  

 

 

De tweede stap wordt nu gezet in De Overtuin. Het grasland is per 1 januari 2021 

verpacht aan een tuinder. Komend jaar verandert er in het landschap nog weinig. Er 

wordt dit voorjaar een haag geplant langs de centrale watergang. De haag bestaat uit 

verschillende bes-dragende inheemse struiken, waardoor waardevolle schuil-, nest- 

en voedergelegenheid ontstaat voor vogels en kleine fauna.  

Wanneer de haag aangeslagen is en aan de groei, kan het pad langs de watergang 

gebruikt worden door wandelaars, zonder dat mensen (en honden) tussen de teelten 

belanden. Het pad zal overigens niet permanent geopend zijn maar op vaste 

momenten in de week, wanneer de tuinder aanwezig is.  

De grond wordt ondertussen ‘omgeschakeld’ naar biologische landbouw. Dat houdt in 

dat er  geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen meer worden gebruikt op het perceel. 

Pas na een periode van twee jaar mag de oogst verkocht worden als biologisch 

product. Daarom wordt in 2021 alleen het gras gemaaid, door een biologisch 

veehouder. Daarna zal de tuinder De Overtuin komende jaren gaan inrichten voor de 

teelt van biologische groenten en fruit. 

 

Het openhouden van de zichtlijnen en het behoud van de samenhang in het landschap 

leggen een aantal beperkingen op aan het gebruik van het perceel. Pachter Pieter 

Struyk, uit Achterveld, ziet dit niet als een belemmering:  

 

“Het is juist een geweldige kans wanneer  

de tuinbouw het park kan versterken en  

dat doe ik graag op een manier die in het 

landschap past.”  

De tuinbouwactiviteiten geven aanleiding om ook te kijken naar het herstel van een 

stuk historische tuinmuur in De Overtuin en de herbouw van schuren en kassen die 

daar vroeger stonden. Zowel de tuinder als de werkbegeleiders van Parousie hebben 

behoefte aan kasruimte om het teeltseizoen te verlengen en ook bij erg slecht weer 

‘buiten’ te kunnen werken. 
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