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Intentieverklaring ondertekend
Nieuwsbrief 11 begon met de aankondiging dat we de officiële intentieverklaring voor Moestuin
Leyduin zouden gaan ondertekenen. Dat is gebeurd! Onder grote belangstelling werd naast de
intentieverklaring met De Nieuwe Akker ook gevierd dat de vergunningen en de financiën rond waren
om een van de schuurtjes en de grote tuinmuur te kunnen restaureren, hetgeen in augustus 2011 gaat
plaatsvinden.
Zelfoogtstuin
Ook is er een belangrijk besluit genomen: In het eerste jaar wordt Moestuin Leyduin een zelfoogsttuin. Dit houdt in dat je als deelnemer je eigen groenten kan komen oogsten en daarbij vrijheid hebt in
wat je kiest, afhankelijk van wat het seizoen te bieden heeft. Er zullen echter ook voorzieningen zijn
(hulp bij oogsten/afhaalpunten) voor mensen die wel mee willen doen maar zelf niet kunnen oogsten.
In de toekomst en bij een groeiend aantal deelnemers, zal de tuinder wel met kant-en-klare
oogstpakketten gaan werken die bij Moestuin Leyduin kunnen worden opgehaald of bij de
afhaalpunten in of rond Haarlem/Heemstede.
Vrijwilligers
Bij de overeenkomst met landschap Noord-Holland waren verschillende journalisten aanwezig en dat
leverde drie leuke publicaties op. Dat had tot gevolg dat er veel enthousiaste reacties binnenkwamen
van mensen die willen gaan meedoen en als vrijwilliger op het land willen werken. 40 mensen die
willen helpen, wat een luxe! Maar zolang er geen hek geplaatst is, kunnen zij voorlopig nog niet aan
het werk. Tuinder Erik zal, als de tijd rijp is, schema’s voor het vrijwilligerswerk moeten maken want
veel werk moet in het begin toch ook begeleid worden. Nu een redelijk aantal mensen heeft
aangegeven graag mee te doen maar niet zelf te kunnen oogsten, is daar voor een aantal vrijwilligers
een belangrijke taak weg gelegd. Nu al komen veel betrokkenen een kijkje nemen.
Dank aan donateurs
De oproep aan alle vrienden en belangstellenden om de start op Leyduin te helpen financieren heeft
het enorme bedrag van € 4950,- opgebracht. Veel mensen denken mee en doen suggesties,
waarvoor hartelijk dank!
Financiële situatie Moestuin Leyduin
We krijgen gelukkig veel steun en vertrouwen van onze deelnemers. En die hebben we ook nodig,
want omdat de herten de akker ook hebben ontdekt, zullen we moeten wachten met verdere
plantactiviteiten tot het hek er staat. Ondertussen gaan de uitgaven wel door. De noodzakelijke
grondbewerkingen die moesten plaatsvinden, kosten het dubbele van wat voorzien was door bedolven
puin en het egaliseren van het land.
De grootste kostenpost die er nu aankomt is het 2 meter hoge hekwerk. Als de vergunningen
(waarschijnlijk eind mei ) rond zijn, kunnen we beginnen. Kortom, we moeten nog een aantal flinke
uitgaven doen en daarom blijven we actief bezig met fondsenwerving.

Voortgang Moestuin Leyduin, verslag door Erik de Keulenaar
3 april:
De winter is echt voorbij en de lentekriebels zijn begonnen. De loonwerker heeft afgelopen week 100
ton compost op het land verspreid en dat is gisteren met de cultivator ondergewerkt. Kortom: het land
ligt klaar voor gebruik. Komende week gaan Floortje en ik de bedden uitzetten met piket paaltjes.
8 april:
Morgen gaan we plantuitjes planten. Maar we zullen eerst nog de bedden moeten
schoonharken en de kluiten aarde meer verkruimelen. We zijn afgelopen woensdag begonnen met
bedden uitzetten. Daar gaan we morgenochtend ook mee verder en dan kunnen we de paadjes
tussen de bedden aanstampen.
11 april:
Zonet een lichte tractor gekocht van 1500 euro. Staat nu nog bij de garage op de weg richting
Zandvoort. Ik ga hem woensdag eind van de middag overbrengen naar Leyduin. Vrijdag ga ik
vervolgens bedden rijden en achter een cultivator aan.
Eind april:
Vandaag ben ik met Heleen en Floortje op de moestuin geweest. Ik heb met de oude tractor wat
paden en bedden gereden. Verder is de grond erg droog. We hebben nu eerst een
beregeningsinstallatie nodig.
De aardappelen liggen nu in kisten voor te kiemen (duurt 1-2 weken). Vanwege het hekwerk wil ik die
pas zo laat mogelijk gaan poten.
Het is dus wachten op de vergunning voor het hek en het plaatsten hiervan. We komen hierdoor wel
heel krap in de tijd te zitten, maar hopen desondanks nog op een rijke oogt in de nazomer en herfst.
Uitslag Natuur&Erfgoedprijs
Moestuin Leyduin was genomineerd voor de Buitenleven Natuur en Erfgoedprijs 2011. Helaas heeft
ons project de geldprijs niet gewonnen. Deze is gegaan naar het ambitieuze restauratieproject voor
het landgoedpark rond het Limburgse kasteel Elsloo.
Verslag informatiemiddag voor deelnemers
Op zaterdag 2 april nodigden wij iedereen uit die zich in het verleden had aangemeld om deelnemer
van De Nieuwe Akker te worden. Deze middag was bedoeld om alle tot dan toe beschikbare
informatie te geven en om mensen de gelegenheid te geven zich daadwerkelijk te verbinden met de
eerste tuinderij: Moestuin Leyduin.
Tuinder Erik de Keulenaar vertelde over zijn plannen met de moestuin, er werd een kort filmverslag
vertoond van een andere pergolatuinderij waar mensen hun eigen groenten oogsten, uit de
documentaire over Farmer John de mooiste stukken en je kon een kijkje nemen op de groentebedden
van Vrij Waterland. Vrijwilligers waren behulpzaam bij de uitvoering van het hele programma en het
invullen van de oogst-aandeel-overeenkomsten. Op het zonnige terras kon bij een kop thee of koffie of
sap nog wat nagepraat worden.
We bedanken iedereen die geholpen heeft; de vrijwilligers, Vrij Waterland voor de gastvrijheid en de
firma Simon Lévelt die de koffie, thee en de benodigde apparatuur ter beschikking stelde.
Het was fijn om daar 25 definitieve deelnemers in levende lijve te ontmoeten en de mogelijkheden van
Leyduin te bespreken. Sindsdien zijn er nog 20 deelnemers bijgekomen en er komen nog steeds
aanmeldingen binnen!
In gedachten zien we jullie als vriend of deelnemer aan het werk of van een kopje thee genieten met
uitzicht op een ontluikende Akker. Wij oefenen in het hebben van geduld. Maar dat moment komt echt!
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