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Inhoud
Nieuwe voorzitter
Op 11 juni 2014 heeft Colien Alleman Martha van der Most opgevolgd als bestuursvoorzitter van stichting De
Nieuwe Akker. Ze vervult tevens de rol van vertrouwenspersoon. Martha treedt af als voorzitter, maar blijft
gelukkig als bestuurslid actief.
Promotie en PR
Op allerlei manieren timmert De Nieuwe Akker aan de weg met informatie over de ontwikkeling van onze
collectieve, kleinschalige tuinderijen.
De mensen achter De Nieuwe Akker
Voor velen is De Nieuwe Akker, bestaande uit Moestuin Leyduin, Stadstuinderij Westelijk Tuinbouw Gebied
(WTG) en de kas in de Haarlemmer Kweektuin, bekend terrein. Letterlijk. Maar ook figuurlijk? In de rubriek
‘De mensen achter De Nieuwe Akker’ laten we jullie zien wie bij De Nieuwe Akker betrokken zijn, wat zij
doen en wat zij ervan vinden. Deze eerste keer met Roos Hoekstra.
Werkbezoek wethouder duurzaamheid
Wethouder duurzaamheid van Haarlem, Cora Yfke-Sikkema bracht 29 augustus een werkbezoek aan
Stadstuinderij WTG en de Haarlemmer Kweektuin.
'Wel en wee op WTG'
Het nieuws van WTG met aankondiging van het oogstfeest op 27 september!
Rijk oogstfeest op moestuin Leyduin
Zaterdag 6 september vond op Moestuin Leyduin het derde oogstfeest plaats
Nieuws van de Haarlemmer Kweektuin
Op de Kweektuin is er de afgelopen tijd veel gebeurd: van beregeningsinstallatie tot keuken en voorbereiding
herfstevenement
Agenda
27 september
12 oktober

Oogstfeest WTG georganiseerd door De Blinkert
Herstevenement in en voor de kassen van de Haarlemmer Kweektuin

Hartelijke groet, namens bestuur en tuinders van De Nieuwe Akker,
Lenneke Lennings

Colien Alleman, nieuwe voorzitter
Mijn gezin heeft de vonk voor biologisch
tuinieren in mij doen ontwaken. Mijn
echtgenoot Isa Ondracek is al jaren
geïnteresseerd in de antroposofie en bdproducten. Onze dochter heeft na een
geslaagd jaar sociale geografie toch de
keuze gemaakt de Warmonderhof te volgen.
Inmiddels is ze afgestudeerd en heeft een
jaar in Duitsland op een bd-bedrijf gewerkt.
Onze zoon gaat naar het tweede jaar van de
Warmonderhof. Ik kon dus niet achterblijven.
Door een reorganisatie raakte ik (tijdelijk) uit
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het arbeidsproces; in deze tijd ervaarde ik
hoe goed en gezond het voor me was om
vaker op de tuin te zijn. Een plek waar je
altijd welkom bent, en je kan koesteren in de
warmte van de zon en de medemensen.
Toen er een nieuwe voorzitter werd gezocht,
heb ik dan ook niet lang geaarzeld en een
brief geschreven. Op 11 juni ben ik benoemd.
Vanaf het prille begin ben ik als deelnemer
en vrijwilliger betrokken geweest bij moestuin
Leyduin. Het eerste jaar bestond vooral uit
het verwijderen van stukken glas en puin van
het ernstig verwaarloosde terrein. In mijn
stoutste dromen kon ik toen niet bedenken
dat er zo'n paradijselijke plek zou ontstaan.
Ook de mogelijkheid voor zinvolle
dagbesteding voor zorgvragers vind ik
geweldig. Mijn achtergrond als
locatiemanager in de ouderenzorg komt
hierbij goed van pas. De Nieuwe Akker is
volop in beweging en ik ben blij dat ik daar
als voorzitter een bijdrage aan kan leveren.
De speerpunten voor de komende tijd zijn:
- de samenwerking tussen bestuur en tuinen/tuinders/zorgboer vastleggen
- de Haarlemmer Kweektuin 2015 op de rit zetten
- het beleid voor de middellange termijn ontwikkelen
- het biologisch-dynamische principe borgen
Het is hartverwarmend hoeveel vrijwilligers zich inzetten voor onze initiatieven en hoeveel mensen hun
talenten voor De Nieuwe Akker willen inzetten. Het is voor mij een grote eer om Martha van de Most op te
mogen volgen als voorzitter.
Ook blijf ik als vrijwilliger regelmatig op zaterdagochtend meewerken op Leyduin. Ik ben te bereiken via
email: calleman@ziggo.nl en mijn tel. is 06 29068126.

Rogge zaaien op Leyduin

De mensen achter De Nieuwe Akker
"Een beetje voorlichting kan geen kwaad"
De kennismaking van Roos Hoekstra met De Nieuwe Akker
was min of meer toevallig. “Annemieke Waasdorp, een
https://de-nieuwe-akker.email-provider.nl/web/sirwkykahl/wv_gxftnvf/
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vriendin van me, had een artikel in een krant gelezen over
De Nieuwe Akker. Er zou een informatieochtend zijn. We
besloten ernaar toe te gaan. Dat was begin 2013. Al tijdens
die informatieochtend vielen we als een blok voor De
Nieuwe Akker. We hebben ons meteen als vrijwilliger
opgegeven”, aldus Roos.
Roos Hoekstra (links) helpt deelnemers bij hun oogstdeel

Leuk en leerzaam
Roos geniet volop van haar ‘werk’ op WTG. “Het is leuk,
leerzaam en gezellig. Dat is erg bevredigend. Je bent buiten
en ontmoet veel verschillende mensen, jong en oud. En van
alle rangen en standen. Daarnaast kunnen we de
deelnemers veel leren over het zaaien en planten van groenten, het onderhouden van de tuin alsook het
oogsten. Een beetje voorlichting kan geen kwaad.”
Roos is enthousiast over het succes van De Nieuwe Akker en van WTG in het bijzonder. “De afgelopen twee
seizoenen hebben we enorm veel geoogst. Dat is geweldig. Maar dat niet alleen. Het zijn natuurlijke
producten, die niet met chemische middelen zijn bewerkt. En het zijn producten met uiteenlopende
gewichten en vormen. Wie in een supermarkt komt, zou denken dat er alleen maar rechte komkommers zijn.
Onzin natuurlijk.”
Schuurdienst
Vanaf haar aanmelding als vrijwilliger draait Roos schuurdiensten. En sinds kort is zij ook coördinator. Wat
houden die functies allemaal in? “Ze zijn niet zo moeilijk,” zegt ze lachend. “Je past op de winkel, bent
gastvrouw en geeft voorlichting. Zo ontvang je mensen, vertel je deelnemers wat ze mogen oogsten en hoe
ze dat moeten doen en ruim je op wanneer dat nodig is. Allemaal klusjes die gedaan moeten worden. Als
coördinator zorg ik er bovendien voor dat altijd iemand aanwezig is om schuurdienst te draaien. Dat valt
overigens niet mee. Er is nogal eens een tekort aan mensen. Vooral op vrijdag. Daarom bij deze m’n oproep
aan deelnemers en vrijwilligers om zich aan te melden.” Voor de vrijdag dus, maar voor de woensdag en
zaterdag mag ook. “En dat hoeft niet een hele of halve dag te zijn. Mensen die een of twee uurtjes willen
meewerken, zijn ook van harte welkom.”

Promotie en PR
Op allerlei manieren timmert De Nieuwe Akker aan de weg
met informatie over de ontwikkeling van onze collectieve,
kleinschalige tuinderijen. Een groot artikel in HRLM en
enkele kleine artikelen in de huis aan huis bladen.
Ook waren we als vanouds weer aanwezig op de Grote
Markt in Haarlem in het kader van 'Haarlem Bewust'.
Wilma, Hannah, Coby en Marlies maakten vele
voorbijgangers weer attent op een andere manier van
groenteteelt.
Stadstuinderij WTG presenteerde zich tijdens het wijkfeest
van het Ramplaankwartier op 20 september en ontving een
zaterdag eerder, op 13 september een groep
belangstellenden via de Partij voor de Dieren.
Coby op de stand bij Haarlem Bewust

Ook op het vermaarde Herfst-evenement in de Kweektuin aan de Kleverlaan zullen we er zijn: zondag 12
oktober van 11 tot 4 uur. Even doorlopen naar onze Kas-tuinderij behoort tot de mogelijkheden!
Marlies Pierrot

Werkbezoek wethouder Duurzaamheid
Klokslag 14.30 uur kwam Cora Yfke-Sikkema
aanfietsen op de Stadstuinderij WTG. Ze trof daar
direct al bekenden, en kreeg spontaan van één van de
zorgvragers een mooi boeketje kruiden overhandigd.
Bij de thee werd mevrouw Sikkema voorgesteld aan de
partijen met wie de Stadstuinderij samenwerkt, onder
wie Ad Demmers (grondeigenaar ), Helma Meeuwissen
directeur van De Blinkert, Erik de Keulenaar (tuinder),
Jan Snaathorst (penningmeester De Nieuwe Akker) en
ondergetekende.
https://de-nieuwe-akker.email-provider.nl/web/sirwkykahl/wv_gxftnvf/
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Cora Sikkema in gesprek met Maarten Claassen op de kweektuin

Learning by doing
Het principe van een zelfoogsttuin werd in de praktijk
ervaren door mevrouw Sikkema zelf te laten oogsten
waarbij Erik allerlei wetenswaardigheden vertelde over
de groei van de gewassen. Het oogsten van de
aardappelen ging mevrouw Sikkema goed af en ook de
preien werden vlot uit de grond getrokken. Met een tas
vol zelfgeoogste groente werd de fietstocht vervolgd
naar de Haarlemmer Kweektuin. Maarten Claessen,
voorzitter van de projectgroep hield een gloedvol
betoog over de opstart van de Kas. en De aanwezige
vrijwilligers leidden haar stralend rond en tegelijkertijd werd de groentetas aangevuld met tomaten en
komkommers. Tijd voor een hapje en een drankje.
De wethouder betoogde dat stadslandbouw helemaal past in haar streven naar duurzaamheid en zij stichting
De Nieuwe Akker daarom een warm hart toedraagt. Mevrouw Sikkema werd zelfs zo enthousiast dat ze zich
ter plekke aanmeldde als oogstdeelnemer voor 2015.
Binnenkort zal zij ook een bestuursvergadering bijwonen waar meer inhoudelijk ingegaan zal worden op een
aantal bestuurlijke kwesties.
Yolande Koot

‘Wel en wee op WTG’
Het was een enerverende zomer op
Stadstuinderij WTG. Eerst heel veel warmte,
daarna heel veel regen en daarna tot nu toe
veel stabieler weer, maar soms stiekum
wachtend op een fris buitje voor de kleine
slaplantjes....
De boerenkool was in de hitte geplant en
stond de week erna in een soort nat rijstveld.
We dachten dit gaat net als in 2013 mis met
onze wintergroente, maar hij is gaan groeien
en heeft er echt zin in!
Ook de palmkool die een zomerdipje had,
staat er mooi bij en wordt met behulp van
allerlei recepten als heerlijk beschouwd.
De patisson is nog wel een vreemde eend in
de bijt, wat doe je er mee? Het is familie van de courgette, maar ook van de pompoen en de komkommer.
Hij heeft een zachte neutrale smaak, waar je wel nog wat pittigs aan toe mag voegen bij het bereiden, maar
het is een prachtige vrucht om uit te hollen en te vullen.
Wat een verschillen ook weer met ons eerste jaar:
Sperziebonen dit jaar niet goed gelukt, terwijl we vorig jaar niet wisten hoe ze snel genoeg te plukken! Soms
mislukt een gewas zelfs helemaal, zoals de schorseneren en de snijbonen.
Maar spruitjes en boerenkool lijken mooie wintergroentes te worden! En groentes als wortelpeterselie,
raapjes, gele wortel, pastinaak en zomerpostelein zijn allemaal nieuw in ons aanbod.
Marijke Droog
27 september oogtfeest
Zaterdag 27 september is het oogstfeest op WTG. Tussen 10.00 en 14.00 uur zijn alle deelnemers van harte
welkom. Voor groot en klein is er wat te doen, we oogsten samen de pompoenen, eten soep en proosten op
weer een overvloedig oogstjaar. Het programma is per mail verstuurd.
Schoffel en wied-dag op WTG
Na de zomer met overvloedige zon, maar ook overvloedig water schoot het onkruid de lucht in. Tijd voor de
grote schoffel-en wieddag.
Op 9 augustus hebben we met zo’n 40 vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken en oh wat waren alle
kolen blij zo zonder onkruid en met compost. En als beloning voor het harde werken een courgettesoepje uit
eigen tuin.
Het valt elke keer weer op hoe veel mensen er op zo’n dag afkomen en wat een fantastische sfeer er dan is.
https://de-nieuwe-akker.email-provider.nl/web/sirwkykahl/wv_gxftnvf/
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Kortom voor herhaling vatbaar, want we hebben echt meer handjes nodig op onze mooie maar ook zo grote
tuinderij!
Yolande Koot
.

Rijk oogstfeest op moestuin Leyduin
Zaterdag 6 september vond op moestuin Leyduin het derde
oogstfeest plaats. Op deze dag vieren de deelnemers de
rijke oogst die de mooie moestuin op het landgoed Leyduin
hun dit jaar gaf. Samen met tuinder Marga Verheije wordt
het hele jaar het land bewerkt en samen maakten de
deelnemers deze dag tot een feestelijk samenzijn vol
activiteiten op en rond de tuin.

Een mandala van groenten

De dag begint met een gedicht over de grond die zich
volledig overgeeft en ons groenten, fruit en bloemen schenkt. De nieuwe voorzitter Colien Alleman leest het
voor. Daarna kun je creëren: met bloemen uit de tuin prachtige boeketten schikken, schilderen met bister:
een poeder gemaakt uit walnootschil,okkernoten of berkenbast óf met alles wat in de tuin groeit en bloeit een
mandala maken. En je verwonderen door mee te lopen met een excursie door de kruidentuin of het
landgoed, een bezoek te brengen aan de wondere wereld van het bijenvolk of luisteren naar een op Toon
Tellegen geïnspireerde uitleg over de maïs. We eten heerlijke soep, uiteraard van groenten uit de tuin, en er
is muziek met zelfs een lied over de tuin. De dag wordt afgesloten met het gezamenlijk inzaaien van
winterrogge: een groenbemester. Met potten, petjes en blikjes lopen jong en oud over het land om de rogge
in te zaaien en zo de grond te verbeteren.
Sabine Lucassen

Nieuws van de kweektuin
Op de kweektuin is er de afgelopen tijd veel
gebeurd door de grote inzet van de deelnemers.
Er is o.a afgelopen tijd een beregeningsinstallatie
aangelegd en aangepast en een keuken gemaakt.
Hierdoor wordt de Kweektuin-Kas steeds
werkbaarder. Ook is er veel geplant en gezaaid en
het groeit goed in de kas. Er is al een aantal
weken geoogst!. De deelnemers zijn enthousiast
over het zelf-oogsten en de kinderen over de grote
zandbak.
De planten groeien niet optimaal: daarom is het
nodig de grond te verbeteren. Om dit te kunnen
doen, worden binnenkort de tomaten- en komkommerplanten gerooid als de vruchten er af zijn. Dit is een
grote klus; hulp van vrijwilligers is hierbij welkom. Daarna wordt grond gespit en vruchtbare tuinaarde
aangebracht met een shovel. Door deze ingreep is over een tijdje 2/3 van de kas leeg en is er ruimte voor
het inzaaien van de wintergroenten, o.a winterpostelein en veldsla. Door het verdwijnen van hoge groenten
en de open vlakte zal de kas er over een maand heel anders uitzien!
Op 12 oktober vindt het bekende Herfst-evenement plaats, waarbij De Nieuwe Akker Kweektuin is
opengesteld om te komen kijken en waarbij er pizza wordt gebakken met eigen groenten zodat iedereen kan
proeven hoe lekker deze groenten zijn.
Koen Warnaar, tuinder
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