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In deze nieuwsbrief:
*Officiële ondertekening van de intentieverklaring Leyduin
*Verslag van de start op landgoed Leyduin
*Onze brochure is gereed!
*De kersverse website van Stichting De Nieuwe Akker is een bezoekje waard

Officiële ondertekening van intentieverklaring Leyduin
We beginnen het nieuwe jaar met fantastisch nieuws: De Nieuwe Akker mag nu officieel
gaan beginnen op Landgoed Leyduin!
Dinsdag 25 januari zullen wij tijdens een
feestelijke bijeenkomst met Landschap
Noord Holland de intentieverklaringen
ondertekenen waarmee wij de partner
worden die moestuin Leyduin weer nieuw
leven in blaast. Wij kijken uit naar deze
belangrijke mijlpaal. Landschap NH heeft
er tevens voor gezorgd dat begonnen
wordt met het restaureren van de
historische tuinmuur en één van de twee
schuren.
November 2010 kregen we al
toestemming om met voorbereidende
werkzaamheden te beginnen (gras
scheuren en onderploegen en stenen en bramen verwijderen). Dat was voor ons het moment
om de vrijwilligers uit te nodigen voor een gemeenschappelijke start.
Hieronder een verslag van de dag door Martha van der Most:

“De start op Landgoed Leyduin, een groots moment!
Zaterdag 27 november was het dan zo ver: om drie uur ’s middags betraden 10 kersverse
vrijwilligers en het Nieuwe Akker Team historische grond. Op dit 1-hectare grote weiland was
tot 1980 de moestuin van Landgoed Leyduin gesitueerd. Een lange stenen tuinmuur en
(schilderachtig) vervallen schuurtjes ‘vertellen’ van dit verleden.
Dik ingepakt en met rode wangen van de kou heetten we elkaar welkom op deze bijzondere
plek. De tuinder, Erik de Keulenaar nodigde ons uit om naar het midden van het land te
komen om daar gezamenlijk het Nieuwe Land in te wijden. Daar stonden we dan; na ruim
een jaar van besprekingen hadden we vaste grond onder de voeten gekregen. Een stuk land
waar nog niets is en waar alles nog kan komen. We gaan beginnen!
Al lopend naar het Koetshuis, waar de boswachter ons opwachtte met thee en koffie,
begeleidde mij één zin uit het verhaal van Erik: “Ik hoop dat niet alleen de sla hier straks
goed zal groeien, maar dat wij die groei ook zullen beléven”.

In een kort kennismakingsrondje bleek de behoefte groot om op een biologische tuinderij aan
het werk te gaan, en daar ook veel te leren.
Uit het (levens)verhaal van tuinder Erik werd naast zijn passie voor het werken op het land
een grote maatschappelijke betrokkenheid zichtbaar.
Marlies Pierrot vertelde vanuit Stichting De Nieuwe Akker waar we nu staan en waar we
naar toe willen: nu de start op Leyduin een feit is, moet een tweede enthousiaste groep
mensen zichtbaar worden: DE DEELNEMERS. Deelnemers van moestuin Leyduin zijn
mensen die vooruit willen betalen voor de groente die zij dan gedurende een jaar zullen
ontvangen. Dat geld en dat vertrouwen is het fundament van het Pergolasysteem waarvoor De Nieuwe Akker zich sterk wil maken. ”Door Gemeenschap gedragen
Landbouw”: De boer kan werken - de afzet is verzekerd!
Tot slot werd naar voren gebracht dat we heel gelukkig zijn met de startmogelijkheid op
Leyduin maar dat we genoodzaakt zijn een tweede locatie te vinden omdat déze tuinderij
niet groot genoeg is om een basisinkomen te kunnen opleveren. Besprekingen betreffende
een locatie ten westen van de Randweg in Haarlem zijn in volle gang. “
Bekijk een foto-impressie van deze dag door Hans Koster op YouTube:
www.youtube.com/watch?v=GE4gkFzn1no

Tot nu toe hebben zich al 30 mensen/gezinnen aangemeld die deelnemer van de tuinderij
op Leyduin willen worden maar het moeten er 80 worden. Zegt het voort!
Deelnemer aan de tuin worden? Mail naar stdenieuweakker@gmail.com voor meer
informatie.

Onze brochure is gereed:
dank zij de steun van de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij beschikken we nu
over 2000 prachtige brochures. We zijn er erg blij mee en sturen ‘m binnenkort aan je toe.

Onze kersverse website is er: www.denieuweakker.nl
Sjaak Bont die de website voor ons bouwde, heeft er heel veel werk aan gehad want we
hadden de nodige noten op onze zang. Ook Roos vd Most en Eva Boissevain (onze
PRmedewerkers) kwamen met wensen over uiterlijk en inhoud. Bij de vormgeving kregen we
ook nog hulp van Daan vd Most en met vereende krachten is een mooi resultaat ontstaan.
Kijk zelf maar. Wat zijn we deze mensen een hoop dank verschuldigd!
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