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Van het bestuur
En wéér kijken we terug op een dynamisch jaar: een derde tuin, een nieuwe voorzitter en een overvloedig
oogstseizoen. Dit was mogelijk dankzij het harde werk van onze tuinders en de vele handen en activiteiten
van onze vrijwilligers. En dankzij de financiële steun van onze vrienden. Samen zijn we De Nieuwe Akker!
Dank aan iedereen. Zeker ook aan Jan Snaathorst, de scheidend penningmeester.
Voor volgend jaar hebben we minstens drie belangrijke aandachtspunten: de tuinderijen opnieuw flink onder
de aandacht brengen van de Haarlemse burgers, werken aan ruimere financiële armslag en de gezamenlijke
visie op de toekomst van De Nieuwe Akker helder maken.

Gevraagd: ervaren vormgever
De werkgroep Communicatie zoekt een ervaren vormgever die af en toe kan helpen met de nieuwsbrief, de
website en zo nu en dan een bewegwijzeringsbord of een poster.

Laatste nieuws
De Blinkert en De Nieuwe Akker winnen prijs
Zorgcentrum De Blinkert en De Nieuwe Akker winnen de provinciale zorgprijs 'De Duim Omhoog' met het
dagbestedingsproject op Stadstuinderij WTG. Zichtbaar ontroerd namen directeur Helma Meeuwissen en
teambegeleider Wilma Overbeek De Duim in ontvangst. "Een kroon op het mooie werk. De beloning krijgen
we elke dag al: de vreugde van alle deelnemers", aldus Wilma.
Met deze prijs heeft De Nieuwe Akker in één jaar tijd twee trofeeën in de wacht gesleept.

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. Kortom, we geven jullie een kijkje in onze
keuken. Deze keer met Marlies Pierrot, secretaris van De Nieuwe Akker.

Zien hoe zaken met elkaar samenhangen
Marlies stond samen met Martha van der Most in 2009 aan de wieg van De Nieuwe Akker. “Ik heb altijd
interesse in de plantenwereld gehad. Daar kwam in 2008 een lezing bij van Jan Diek van Mansvelt,
voormalig bijzonder hoogleraar Alternatieve Landbouw. Die lezing had een zeer praktische invalshoek: ons
dagelijks eten. En dan vooral de afstand die we tot ons voedsel hebben gekregen.”
Een goede verhouding
Volgens Van Mansvelt weten mensen nauwelijks wat ze in hun mond stoppen. Marlies: “Als consument zien
we tegenwoordig alleen nog maar het eindproduct in een plastic zakje of in een glazen potje. We zijn niet

betrokken bij het proces en dan is de prijs het enige dat telt. Van Mansvelt riep op om daar verandering in te
brengen. Hoe? Door zelf een tuinderij te beginnen. Dan beleef je het hele proces, van zaaien tot oogsten,
inclusief wat daarvoor allemaal nodig is, zoals de aarde verzorgen, bemesten, schoffelen en wieden. Zo krijg
je verbinding met en bewondering voor de natuur. En je eten. Het geeft inzicht: je ziet hoe zaken met elkaar
samenhangen. De mens is daarvan een onderdeel.”
Succesvol
Is er iets van dat idee terechtgekomen? “Zeker wel”, zegt Marlies. “Als je kijkt hoe we in korte tijd zijn
gegroeid, dan is dat initiatief zonder meer succesvol. We hebben nu drie tuinen en ongeveer 750
deelnemers. Dat is fors. Het geeft ook aan dat meer mensen betrokkenheid willen. Dat vind ik hoopvol. We
willen eerlijke, levenskrachtige groenten en geen gemanipuleer met voedsel.”
Organisatie interne structuur
Uitbreidingsplannen voor De Nieuwe Akker lonken aan de horizon. Toch maant Marlies tot voorzichtigheid.
“We moeten intern orde op zaken stellen en een stevige structuur neerzetten. Dat is er het laatste jaar een
beetje bij ingeschoten.” Aan de organisatie van de interne structuur wil Marlies een actieve bijdrage leveren.
“Voorheen voerde ik klussen zelf uit. Tegenwoordig is het veel meer coördinerend werk.” Maar dat geldt niet
voor het werk in de tuin. “Ik vind het heerlijk om samen met andere vrijwilligers te wieden, te harken en te
planten, kortom, om in de grond te wroeten. Niets prettiger dan dat, want daar krijg je pas echt energie van.”

Stadstuinderij Westelijk Tuinbouw Gebied
WTG sluit jaar af met patatdag en evaluatie
Na een uitbundig oogstseizoen van 31 weken, totaal 186 groenten in 45 verschillende soorten, trakteerde
Stadstuinderij Westelijk Tuinbouw Gebied (WTG) tijdens de laatste oogstdag friet van eigen aardappels met
zelfgemaakte mayo. Jong en oud smulden volop van een zakkie patat.
Nog meer geuren en smaken
Dit jaar konden deelnemers van WTG voor het eerst genieten van mooie boeketten die met eigen bloemen
waren gemaakt. De tuin zal volgend jaar nog meer kleuren en geuren door een flink aantal nieuwe planten.
Het klein fruit gaat met een dikke laag compost de winter in en zal volgend jaar een eerste kleine oogst
opleveren.
Volgend seizoen zullen we van tijd tot tijd ook groenten uit de Kweektuin-kas krijgen. Die groenten worden
geruild tegen groenten uit de WTG-tuin.
In november is nog een kruidentuin aangelegd. Op een bankje zal het daar volgend seizoen goed toeven
zijn.
Terugblik en plannen 2015
De geluiden over 2014 van WTG waren overwegend positief. Dat bleek op de evaluatiebijeenkomst in De
Blinkert op 25 november. De 45 aanwezigen keken terug op een goed oogstjaar.
De meeste groenten hebben het goed gedaan, met wortelen, courgettes en boerenkool als positieve
uitschieters en snijbonen (windschade), schorseneren (te veel onkruid), meiraapjes (niet uitgedund) en de
tweede oogst venkel als tegenvallers.
We kwamen wat handen tekort in 2014. Daarom willen de tuinders volgend jaar de betrokkenheid van
deelnemers vergroten door meer meewerk-zaterdagen in te stellen en meewerken op donderdagavond weer
mogelijk te maken.
Het tuinteam zal zich vroeg in het nieuwe jaar buigen over het teeltplan. In de vruchtwisseling worden 6
groentefamilies onderscheiden: look-, vrucht- en knolgewassen en bonen-, blad- en koolsoorten. Ook wordt
ieder seizoen een deel van de grond met groenbemesters verbeterd. De sla wordt iets meer verspreid over
het seizoen. Er komen meer sperziebonen en mogelijk ook kievitsbonen.
De prijs van een oogstaandeel wordt verhoogd naar € 250,-. Dit is nodig omdat we dagelijks open willen zijn
en Erik extra menskracht moet inhuren (Marijke).

Moestuin Leyduin
Evaluatiebijeenkomst Leyduin: hoe was 2014 en hoe wordt 2015?
De oogst van 2014 op Moestuin Leyduin was goed en divers. Bovendien konden de deelnemers
vroeg oogsten. Ook dat is prettig. Maar er was meer dat tijdens de jaarlijkse evaluatiebijeenkomst
over Leyduin ter sprake kwam.
De evaluatiebijeenkomst vond dinsdag 18 november op Buitenplaats Leyduin plaats. Ruim veertig mensen
waren aanwezig.
Voor het nieuwe jaar formaliseert De Nieuwe Akker de samenwerkingsovereenkomsten met de tuinders
Marga Verheije (Moestuin Leyduin) en Erik de Keulenaar (Stadstuinderij WTG en de Kweektuinkas).
Moestuin Leyduin en Stadstuinderij WTG/de Kweektuinkas zullen vanaf 2015 twee zelfstandige onderdelen

zijn. Dat betekent dat er nieuwe afspraken moet komen voor de uitwisseling van groenten en aardappelen.
Een werkgroep gaat de SKAL-certificering voor de tuinen bekijken. Die certificering – een bewijs dat een
bedrijf biologisch-dynamisch werkt – kan in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn. Zo wijst Marga erop dat
mestleveranciers biologische mest liever alleen aan gecertificeerde bedrijven leveren.
Terugblik en vooruitblik
De oogst van 2014 was heel goed. De aanwezige deelnemers beamen dat. Een aandachtspunt is de teelt
van kolen, zoals spruitjes en paksoi. De deelnemers waarderen de voortuin met de kruiden en bloemen. Het
plan bestaat een flowform aan te leggen tussen de tunnelkas en de composthoop. Een flowform is een
schaal waarin stromend water op een ritmische manier in lussen heen en weer stroomt.
Oogstaandelen
In 2015 stijgt het aantal oogstaandelen naar 220, wat een groei is van 10 aandelen. De prijs voor een
oogstaandeel wordt € 230,-. Halve oogstaandelen blijven bestaan, maar onder voorwaarden: alleen voor
deelnemers die in 2014 al een half aandeel hadden. Er worden geen nieuwe halve aandelen meer
uitgegeven. Halve aandelen kunnen nog wel in combinatie met hele aandelen worden gekocht. Ook zal
worden gekeken naar andere bronnen van inkomsten, bijvoorbeeld workshops of rondleidingen tegen
betaling.
Aan het slot van de bijeenkomst bedankt Marga iedereen die aan het succes van Moestuin Leyduin heeft
bijgedragen.

Kweektuinkas
Uitbreiding naar 150 aandelen
Op de drukbezochte informatiebijeenkomst op 6 oktober in de Kweektuinkas is meegedeeld het aantal
oogstaandelen van 100 naar 150 te verhogen. De aandelen kosten € 280 per stuk, wat neerkomt op
ongeveer € 7,50 per week. In de kas duurt het oogstseizoen langer dan op de andere tuinderijen.
Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden voor het seizoen 2015.
In het eerste succesvolle pioniersseizoen hebben vrijwilligers en tuinders hard gewerkt om de stenen vlakte
te veranderen in een vruchtbare akker. Ondanks de late start konden de pioniers nog genieten van een
overvloedige oogst. Het nieuwe seizoen belooft ook weer zijn vruchten af te werpen afhankelijk van
omstandigheden. De tuinders zijn in elk geval optimistisch gestemd en gaan uit van een goede oogst.
Oogstaandeel 2015
Het oogstaandeel 2015 bestaat uit kasgroenten, aangevuld met enkele producten van Stadstuinderij WTG.
De hoeveelheid is gebaseerd op 1 volwassene. De tuinders streven naar een aanbod van 4 soorten groenten
per week gedurende 32 weken - tussen mei en oktober - en 2 soorten groenten voor 10 weken in het vooren naseizoen. Het is de bedoeling dat deelnemers zelf de groenten oogsten in de kas. De oogst vindt plaats
op vaste tijden.
Vrijwilligers
De deelnemers zijn samen met de tuinder verantwoordelijk voor de Kweektuinkas. Voor werkzaamheden zijn
regelmatig vrijwilligers nodig. Daarbij gaat het onder meer om tuinhulp, technische hulp en hulp bij
oogstbegeleiding, promotie en evenementen. Je helpende hand is daarbij van harte welkom.

Agenda
10 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilligers
18 januari
1e Feestelijke oogstdag in de Kweektuinkas
7 en 8 maart
Cursus bodemvoedselweb door Marc Siepman: zie hieronder.
Studie
Wil je meer weten over biologisch-dynamische (BD) landbouw, sluit je dan aan! In januari en februari is er
acht keer een studiegroepje over dit onderwerp. Er is een studiegroep op Moestuin Leyduin op de
maandagochtenden en een tweede groep op Stadstuinderij WTG op de zaterdagochtenden. Begeleiding:
Jan Willem Piket. Meer informatie en aanmelden bij <jwpiket@hotmail.com>

Bodem centraal in cursus
De Verenigde Naties heeft 2015 uitgeroepen tot het Jaar van de Bodem. Ook in Nederland worden de
komende tijd allerlei activiteiten georganiseerd waarbij het gaat over het belang en het behoud van
bodemvruchtbaarheid en een gezond bodemleven. Voor meer informatie zie: www.jaarvandebodem.nl.

DNA heet Marc Siepman gevraagd om in Haarlem een cursus te geven over het bodemvoedselweb. Deze
cursus zal plaatsvinden op 7 en 8 maart. Wil je meer informatie of wil je je aanmelden, ga dan
naar www.gevoelvoorhumus.nl. Klik op cursus en dan op locaties. We hopen dat veel deelnemers en
vrijwilligers van Leyduin, WTG en de Kweektuinkas meedoen aan deze cursus. De cursus is voor iedereen
toegankelijk, dus als je iemand kent die hiervoor belangstelling heeft, stuur het bericht dan door.

Aardig om te weten
Expositie Rudolf Steiner t/m 11 januari, Kunsthal Rotterdam.
Natuurvoedingskundige Ilse Beurskens heeft een inspirerend artikel geschreven over De Nieuwe Akker
in het blad Dynamisch Perspectief, uitgave oktober 2014. Interesse? lees:
www.bdvereniging.nl/dynamischperspectief/dp201405.pdf
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