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Groenteteelt start pas in 2012
We hebben een flinke tegenslag te melden. Op de Vriendendag hebben we dit al aan velen verteld:
Het verstrekken van de vergunningen om het wildhek te mogen plaatsen duurt langer dan we hadden
verwacht; het zal niet eerder dan eind juni rondkomen. Doordat dan de bouwvakvakantie voor de deur
staat, zou het hek pas eind augustus geplaatst kunnen worden. Dan is het te laat in het seizoen om
nog te starten met groenteteelt voor 2011.
Daar komt nog iets anders bij: in de omgeving van de moestuin Leyduin is vervuilde grond gevonden,
wat aanleiding is om samen met Landschap Noord-Holland onderzoek te doen op moestuin Leyduin
om zeker te weten dat de toekomstige groenten veilig gegeten kunnen worden. Ook dit is voor ons
een reden om even te wachten met het hek. Zodra meer bekend is, komt er weer bericht.
Een enorme teleurstelling! Toch hebben we gemeend er ook een goede kant aan te zien.
De komende tijd willen we gebruiken om de randvoorwaarden te scheppen voor het hele teeltseizoen
2012, onder andere duidelijkheid over de gesteldheid van de grond, een beter onderkomen voor
gereedschap en mensen, voldoende gereedschappen en watervoorziening voor beregening van de
gewassen.
We verwachten in september en oktober ook de nodige activiteiten op de tuin door de
herstelwerkzaamheden aan de historische fruitmuur en de grote schuur.
Tuinder Erik zal een groenbemester gaan inzaaien om de grond verder te verbeteren.
Openingstijden
Onze braakliggende akker heeft intussen zorg en aandacht nodig en dus zal het werk op het land
onverminderd doorgaan, met name het vrijhouden van de randen van woekerende bramen en riet. We
hopen dat onze vrijwilligers de komende tijd zullen blijven komen.
Op suggestie van enkele vrienden, waarvoor dank, hebben we besloten vanaf 1 juli steevast elke
zaterdag tussen 10:00 en 13:00 uur aanwezig te zijn. Om te werken en ook om bezoekers die een
kijkje willen nemen, te ontvangen.
Vriendendag
e
Ondanks het tegenvallende nieuws over hekwerk en de grond hebben we de vriendendag op 2
pinksterdag toch door laten gaan. En wat waren we daar blij mee! Op deze regenachtige dag werd het
droog toen wij in de namiddag ons programma begonnen! Veel dank aan de boswachter van
Landschap Noord-Holland, die het Koetshuis als opvangplek had ingericht.
En wat een opkomst; bijna 100 personen kwamen langs om het laatste nieuws te vernemen, een
drankje en hapje te nuttigen, een begeleide rondwandeling door het gebied en langs bijzondere
bomen te maken, te horen over de kunst van leifruit en te genieten van de prachtige plek. Aan het
eind van de middag kreeg iedereen plantjes mee die op tuinderij Vrij Waterland waren voorgezaaid en
verspeend om op Moestuin Leyduin geplant te worden. Nu alle plant- en zaaiwerkzaamheden stil
liggen totdat we meer weten over de staat van de grond, hebben deze plantjes waar zo hard aan
gewerkt is, in ieder geval een goede bestemming gekregen bij onze vrienden.
Er klonk veel vertrouwen door in de reacties van de aanwezigen en iedereen ging opgetogen naar
huis. Met dit vertrouwen richten we ons gezamenlijk op het teeltjaar 2012.
Dank aan ieder die bijgedragen heeft aan deze dag; voor het programma: Wolter, Peter en Rogier;
voor het wekenlang verzorgen van de plantjes: Corrie en Heleen; voor het assisteren bij de catering:
Else, Roos, Anneke en Frans.

vriendendag op Moestuin Leyduin

Dank aan hulpinitiatieven
De hulp die van verschillende kanten blijft komen, helpt ons enorm.
Een enthousiaste buurvrouw van een van de initiatiefnemers heeft op radio Noord Holland over het
project verteld en daarbij de luisteraars gevraagd om tuingereedschap te doneren. Verschillende
malen kwam zij spullen afleveren: schoffels, harken spitvorken en spaden. Maar ook een partij van 60
kopjes. Die staan vast klaar om vrijwilligers en bezoekers van een heerlijk kopje koffie te voorzien!
Een andere betrokken ‘vriend’ heeft een kaarsenverkoop op de Vrije School Kennemerland
georganiseerd, waarvan alle inkomsten ten goede kwamen aan De Nieuwe Akker. Ook deze
inkomsten zijn gebruikt voor de aanschaf van gereedschap.
Toch hebben we nog meer gereedschap nodig; voor het bijhouden van het land de komende
maanden zoeken we nog extra spitvorken en kruiwagens. Wie heeft nog oude spullen staan die wij
weer volop kunnen gaan gebruiken? Je kunt ze op zaterdagochtend naar Moestuin Leyduin brengen
of bel anders even met Martha van der Most.

Wij wensen jullie een fijne zomer toe en wie weet, treffen we elkaar wel eens op Moestuin Leyduin….

Hartelijke groeten,
Martha v.d. Most, Marlies Pierrot, Erik de Keulenaar, Rogier Tan, Eva Boissevain, Corrie Kamps,
Heleen Vertegaal, Roos van der Most

