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Is de start nabij?
Zoals we in de vorige Nieuwsbrief 5 van december 2009 al vertelden, is
er intensief contact met Landschap Noord-Holland over de bestemming
van een braakliggende historische moestuin.
Het gaat om een terrein van krap één hectare aan de Leidsevaart,
10 minuten fietsen van station Heemstede en ongeveer een half uur
fietsen van hartje Haarlem. Als de samenwerking met Landschap
Noord-Holland tot stand komt, zou deze plek onze eerste Nieuwe Akker
worden!
De ligging is prachtig in een natuurgebied, met schone lucht en heerlijk
stil – alleen de spoorlijn Haarlem/Leiden ligt vlakbij.
Eind van deze maand vindt er een vervolggesprek plaats en zullen een
aantal randvoorwaarden verder worden uitgewerkt. Stel je voor dat dan
het licht op groen gaat!
Dan wordt er zichtbaar wat ons al zo lang voor ogen staat…
Niet, dat we er dan al zijn, want deze moestuin is te klein voor een
volwaardige tuinderij. We blijven verder zoeken om een tweede, grotere
tuinderij later in de tijd op te starten.

Deelnemer worden aan deze eerste tuin;
hoe ziet dat eruit?
Op andere bedrijven in Nederland, die al langer werken met het
Pergola-model, betalen de deelnemers rond 175 euro per persoon per
jaar. Voor dit bedrag krijgt men dan wekelijks groente voor 3 tot 4
maaltijden gedurende 50 weken.
In onze eerste tuinderij zouden 30 tot 40 deelnemers kunnen starten.
De deelnemersprijs zal bij onze start lager zijn omdat er pas vanaf juni
geoogst kan worden (afhankelijk van de daadwerkelijke start).
Bovendien is er in deze tuin nog geen werkschuur aanwezig voor
opslag, verpakking en distributie. Daarom beginnen we hier voorlopig
als een “zelfoogsttuin”. Dat deze voorlopige beslissing voor onze
toekomstige deelnemers voor- en nadelen heeft is duidelijk. Daarom
verschillende mogelijkheden:
• Wekelijks zèlf je voorraad groenten voor één week komen
oogsten onder begeleiding van de tuinder. Kiezen wat je lekker
vindt en verser bestaat niet;
• De door de tuinder geoogste groenten zelf op een vaste dag
ophalen.
• De groenten ergens in Haarlem ophalen (tegen meerprijs)
In de volgende Nieuwsbrief, eind februari/begin maart, gaan we je
concreet vragen of je wilt meedoen en op welke manier.

Het pergola-model:
Doel van ons project is, om aan
de rand van Haarlem een
biologisch-dynamisch,
kleinschalig tuinbouwbedrijf te
starten.
Waar tuinder en ‘klanten’ een
samenwerkingsverband
aangaan, zodat er zekerheid is
rond de teelt van prachtige,
gezonde groenten, het inkomen
van de tuinder en de afname
door de deelnemers. Dit kan
doordat de deelnemers vooruit
betalen voor hun aandeel in de
oogst en zo helpen het bedrijf te
financieren. Zo wordt de tuinderij
ook een beetje van de
deelnemer.
Op duurzame wijze wordt
voorzien in de behoefte aan
vitale voeding en de verbinding
met de aarde.
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De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM)
In de vorige nieuwsbrief werd al iets gezegd over de steun die we
genieten. Inmiddels zijn de eerste adviesgesprekken gevoerd met de
KNHM en Arcadis (de bedrijfspoot). Het ging allereerst over het
ondernemersplan en onze begroting. Deze documenten moeten goed
doortimmerd zijn. Onontbeerlijk wanneer we gaan aankloppen bij allerlei
instanties met de vraag om ons plan financieel of anderszins te
ondersteunen.
Arcadis heeft ons hun advies toegezegd bij het verkrijgen van een
volgend stuk tuinbouwgrond aan de rand van Haarlem ter grootte van
2 hectare. Dat is ons plan voor 2011.

Donatie:
Verschillende malen hebben wij van belangstellenden een soms wat
verbaasde vraag gekregen met de woorden: “Zullen we niet eens een
donatie geven? Hoe betalen jullie de onkosten?”
Allerlei aanloopkosten, waaronder notaris en kamer van koophandel en
reiskosten betaalden we uit eigen zak. Maar nu hebben we sinds
december een eigen rekeningnummer bij de Triodos Bank.
Als je dit initiatief met een donatie wilt steunen, is dit als eerste “mest”
over onze toekomstige akker!
Rekeningnummer 39.03.86.537, ten name van
Stichting de Nieuwe Akker te Haarlem.
Hartelijke groeten van Martha v.d. Most, Paulien Veerman,
Erik de Keulenaar, Floortje v. Ee, Rogier Tan en Marlies Pierrot

In onze volgende Nieuwsbrief
• Laatste nieuws over de eerste locatie
• Inschrijven als deelnemer wordt mogelijk; de feiten op een rijtje.
• Verzoek om een intentieverklaring
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