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Vergunning hekwerk binnen
De vergunningen van de gemeente Bloemendaal en Heemstede kwamen eind juli binnen. Nu kunnen
we dus de opdracht geven voor het plaatsen van het hek, waarmee vermoedelijk half oktober wordt
begonnen. Eerst moet rondom de tuin een strook grond worden vrijgemaakt, zodat de hekkenzetters
erbij kunnen. Daarmee is dan een hele belangrijke stap gezet.
Conclusies bodemonderzoek positief
Afgelopen week slaakten wij een zucht van verlichting toen het bodemonderzoek van Moestuin
Leyduin terugkwam. Nadat er voor de zomer (licht) vervuilde grond was gevonden, is door L.N.H en
De Nieuwe Akker opdracht gegeven tot een bodemonderzoek. De resultaten van het onderzoek zijn
positief en de grond is goed en veilig bevonden voor een biologisch-dynamische tuinderij! We gaan
weer volop aan de slag. Aanleiding voor een feestje, binnenkort!
Werkzaamheden op de moestuin
Naast de komende werkzaamheden aan het hekwerk is er nog veel meer gaande op de moestuin. De
grote schuur wordt momenteel gerestaureerd en gebruiksklaar gemaakt. Als dat klaar is, kunnen we
ons gereedschap goed gaan opbergen – nu ligt dit in het Koetshuis. Ook de historische fruitmuur
wordt verder hersteld en er zal gewerkt worden aan de uiteindelijke inrichting van de tuin. Allemaal
belangrijke zaken om op orde te hebben voor het teeltseizoen van 2012. Wij hopen hiervoor genoeg
vrijwilligers bereid te vinden om de komende tijd te komen helpen.
Op zaterdag tussen 09:30 uur en 12:30 uur is er altijd iemand op Moestuin Leyduin aanwezig om
bezoekers of hulptroepen te ontvangen en is iedereen van harte welkom.
Afscheid Rogier Tan
Rogier Tan neemt wegens drukke werkzaamheden afscheid als kerngroeplid van De Nieuwe Akker.
Hij is vanaf het begin een belangrijk lid geweest en heeft contact gelegd en onderhouden met
Landschap Noord Holland en de K.N.H.M. Hij heeft bijgedragen aan het proces dat geleid heeft tot
toestemming om de moestuin te mogen herstellen. Wij zijn hem voor zijn tijd en energie zeer
dankbaar.
Herfstevenement Stadskweektuin 16 oktober
Tot slot nog een uitnodiging: op zondag 16 oktober zullen wij met een informatiekraam staan op het
jaarlijkse Herfstevenement op de Stadskweektuin (Kleverlaan 9) in Haarlem. Tijdens dit evenement
presenteren verschillende bedrijven en organisaties zich die direct of indirect te maken hebben met de
groene ruimte om ons heen. Kinderen kunnen herfstknutsels maken, er zijn workshops voor
volwassenen en rondleidingen door de tuin. Er is van alles te koop, te leren, te eten en te drinken.
Hopelijk tot ziens,
Hartelijk groet,
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