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Terugblik op Oogstfeest
Het eerste Oogstfeest van Moestuin Leyduin was een groot succes! Het was een feestelijke
bijeenkomst met prachtige optredens, heerlijk eten en een mooie opkomst van belangstellenden. Het
was een feest dat samen, met veel hulp, tot stand is gekomen; de artiesten die belangeloos optredens
hebben verzorgd, de vrijwilligers die alle praktische zaken tijdens het feest voor hun rekening namen
en natuurlijk alle bezoekers die de heerlijkste hapjes meenamen. Het gaf ons een enorm
gemeenschappelijk gevoel en wij voelden ons erg bevoorrecht dat we dit zo samen met iedereen neer
hebben kunnen zetten. Daarvoor allen heel hartelijk dank!
Op onze website (www.denieuweakker.nl) staat een prachtig fotoboek met teksten van Ton Apon,
waar alle hoogtepunten voorbij komen.

Oogst
Hoewel de bloemen nu allemaal uitgebloeid zijn, is er nog steeds groente te oogsten.
De laatste weken hebben we nog kunnen genieten van boerenkool, spruitjes, prei, snijbiet, andijvie,
postelein en wat kruiden. Het blog van tuinder Erik wordt nauwkeurig bijgehouden met de laatste
oogstberichten, tips over hoe je bepaalde groente moet oogsten en zo nu en dan heerlijke recepten.
Het is het bezoeken waard! http://www.moestuinleyduin.blogspot.nl. Je vindt er ook de
aankondiging van een snoeicursus voor fruitbomen!

BD Werkgroep is begonnen
De biologisch-dynamische werkgroep, die aan het begin van het seizoen het kiezelpreparaat over het
land uitsprenkelde, is nu begonnen met het opzetten van de composthoop. We hebben bij Vrij Waterland aangeklopt met de vraag of zij ons op weg wilde helpen. Simanto, een van de tuinbouwleraren
heeft ons op een vroege maandagochtend ontvangen en ons op een glansrijk verhaal over het opzetten van een composthoop getrakteerd.
Het blijkt van groot belang dat deze in lagen wordt opgebouwd: op de bodem wat grof materiaal voor
de doorluchting. Daarop lagen groenafval afgewisseld met oude compost (uit het bos) of aarde van
onze akker. Daarbij wordt ook kalk, lavameel en eventueel bentoniet toegevoegd om de compost te
verrijken met mineralen.
Goed, evenwichtig opgebouwd, doen de vier elementen (lucht, aarde vuur en water) hun werk bij het
omzetten van de plantenresten. Tenslotte krijgt de composthoop kruidenpreparaten toegediend die
kwaliteit en kracht van de compost versterken.
Het is als het bereiden van een goed gerecht: waarnemen, proeven en bijstellen. In het voorjaar zullen
we onze eigen, heerlijke smeuïge BD-compost, over Moestuin Leyduin kunnen uitstrooien!
Groen en Doen
Bedankt aan allen die op ons gestemd hebben op de website van Groen en Doen. De website had
een aantal gebreken waardoor het stemmen niet altijd gemakkelijk ging. Helaas is het ons niet gelukt
om bij de vijf bovenste projecten te komen die nog in de race zijn om de subsidie te verkrijgen. Ons
project steeg tot de achtste plaats. Wij zullen op andere manieren verder gaan met het zoeken naar
financiële middelen om een stuk grond in het Westelijk Tuinbouwgebied te verwerven.
Netwerkbijeenkomst stadslandbouw bij gemeente Haarlem
Een initiatief van wethouder Van Doorn om eens alle burgerinitiatieven op het gebied van
stadslandbouw in Haarlem uit te nodigen en met elkaar èn de overheid te laten kennismaken. De
Nieuwe Akker kreeg de gelegenheid om in tien minuten tijd te vertellen wat we nastreven en wat we al
hebben bereikt met onze Moestuin Leyduin. We hebben meteen ook verteld welke plannen we
hebben voor de westelijke kant van Haarlem, daar waar van oudsher de groenten voor de Haarlemse
bevolking werd geteeld. Dankzij onze powerpoint presentatie en de enthousiasmerende toelichting
van Yolande, werd ons plan zeer goed ontvangen.
Resultaat van deze middag: we spraken een aantal sleutelfiguren en wethouder Van Doorn beloofde
zich vol in te zetten voor 'stadslandbouw'.

En hoe ver is het nu met die plannen voor
een tweede tuinderij?
Nu het eerste jaar van Moestuin Leyduin
tot een goede afsluiting gaat komen,
ontwikkelen De Nieuwe Akker en tuinder
Erik een stappenplan om voorlopig op een
stuk pachtgrond in het Westelijk
Tuinbouwgebied te gaan starten.
Daarvoor moet heel veel geregeld en
uitgezocht worden. Net zoals destijds bij
Leyduin is ook hier een groep mensen
nodig die daar de schouders onder wil
zetten: we willen een nieuwe kerngroep in
het leven roepen om samen met ons te
helpen bij het realiseren van die tweede
tuinderij. Met name Haarlemmers kunnen
binnenkort een vraag van ons verwachten
- spontaan aanmelden mag ook, graag!.
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