
 
Kom proeven, leren en genieten in dé historische tuin van Zuilen 
 
Op zaterdag 1 oktober 2011 is het feest in De Springertuin. Die eerste oktoberzaterdag zetten we de 
tuindeuren van de historische moes- en siertuin in de Utrechtse wijk Zuilen wagenwijd open voor 
Zuilenaren, Utrechters en iedereen die (meer) wil genieten van (moes)tuinieren en eten van eigen 
bodem.  
 
Wat vieren we? 
Na jaren van plannen maken, spitten, graven en zwoegen is De Springertuin helemaal gerestaureerd naar 
oorspronkelijk ontwerp en weer volledig in gebruik. Reden ook voor een heus eerbetoon aan  tuinarchitect 
Leonard Springer, die honderd jaar geleden het ontwerp maakte voor De Springertuin aan de  
Burgemeester Norbruislaan en de Vecht. 
 
Hoe vieren we het? 
Zaterdag 1 oktober kan iedereen volop genieten van al het tuinmoois. We organiseren in onze tuin een 
gezellig feest. 
 
Van 10.00 – 18.00 uur is er een markt met (h)eerlijk producten waarvan het merendeel afkomstig is uit  
Nederland,  sommige zelfs heel lokaal: uit De Springertuin zelf!  

Proeven: proeverijen met groenten, fruit en andere lekkernijen die zijn gemaakt van producten  van eigen 
bodem. Zo bakt de Colourkitchen appel- en perentaarten van fruit afkomstig uit Utrechtse boomgaarden.

Leren: informatie over gereedschap en workshops over (moes)tuinieren en zelf producten maken met in-
grediënten uit de tuin. Onze tuinbaas Walter den Hollander geeft de hele dag rondleidingen door de tuin en 
helpt (beginnende) moestuinierders graag op weg. Wie een ontwerp nodig heeft voor zijn tuin, kan terecht 
bij de landschapsarchitecten van de Deltavormgroep. 

Genieten: een dagje uit in een mooie tuinomgeving met lekkere producten. Zo vertonen twee  
doorgewinterde barista’s hun koffiezetkunsten en is er voor de theeleuten onder ons een complete  
theehoek ingericht in de moestuin. Ooit thee van appel- of bananenmunt geproefd? Dit is je kans! 
Bij mooi weer kunnen we ook de Vecht op: met een zelf samengesteld picknickpakket stap je zo in een 
sloep van Boei 26 voor een heerlijke tocht over de Vecht. 

En verder: 

♣♣ Kan iedereen een mooi groenportret krijgen; portretfotografe Tessa Smal is aanwezig.

♣♣ Zijn er heerlijke prijzen te winnen bij de Grote Springerdagen Appeltaart Bakwedstrijd! Een  
 deskundige jury maakt aan het einde van de middag (tussen 16.00 – 17.00 uur) de winnaar bekend. 

♣♣ Groene films te zien, onder andere over Utrechtse moestuinen tijdens de tweede wereldoorlog.

♣♣ Live muziek van Utrechtse bands als Moi, le Voisin. 

♣♣ En nog veel meer leuks en lekkers, zowel binnen als buiten, in De Springertuin! 

Komt dat zien, komt dat proeven, in De Springertuin Zuilen! Toegang is gratis!  
Een vrijwillige bijdrage in onze pot - voor de organisatie en het onderhoud van de tuin – stellen wij zeer op 
prijs. 
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geven je ‘n groen gevoel!
 
Informatie voor de pers, niet voor publicatie:

♣♣ Welke leveranciers, ambachtelijke makers en andere enthousiastelingen deelnemen aan de eerste 
editie van De Springerdagen, kunt u lezen op de website: http://springerdagen.wordpress.com/
deelnemers/ 
De lijst wordt dagelijks bijgewerkt.

♣♣ Meer informatie over het programma kunt u eveneens vinden op de website: http://springerdagen.
wordpress.com/programma/

♣♣ Hoe de restauratie van De Springertuin is gerealiseerd, kunt u lezen in de folder Van droom naar 
daad. Of bekijk de video.

♣♣ Wie is die Leonard Springer eigenlijk? Goede vraag!  
Hopelijk leert u Leonard zo een beetje kennen.

♣♣ Waarom heet een eendaags tuinfeest De Springerdagen? Omdat de feestvreugde nog zeker vele 
dagen zal voortduren :-)!  En wij het tuinfeest in 2012 weer organiseren, maar dan twee dagen lang. 

♣♣ Beeldmateriaal voor bij publicaties kunt u downloaden via deze link als zip-bestand.  
Wij ontvangen wel graag een kopie van de publicatie! Leuk voor ons plakboek!

♣♣ Zin om De Springerdagen te bezoeken? Leuk! Wees welkom! Indien u die dag een interview wilt 
met iemand van de organisatie, moet u zich van tevoren even aanmelden via het online  
aanmeldformulier. Dan houden we rekenen met uw komst.

Meer weten?

Gerard Joost Esser is namens de organisatie beschikbaar voor vragen op telf.nr 06 53 740 054
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Stichting Zuilen en Vecht 
Burgemeester Norbruislaan 17 
3555 ED Utrecht   
w http://springerdagen.wordpress.com/ 
fb word ‘n (groene) vriend van ons op facebook   
tw volg ons op twitter 
e  springerdagen@zuilenenvecht.nl 
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