Inhoudsopgave
Nieuws van het bestuur
Ontwikkelingen in de organisatie van De Nieuwe Akker
Organisatiestructuur van De Nieuwe Akker
Nieuws van Moestuin Leyduin
Beregeningsproject
Bijen
Kruidentuin
Nieuws van Stadstuinderij WTG
Bloemen en fruit
Samenwerken op de tuin
De Blinkert
Gewijzigde openstelling
Informatiebijeenkomst kweektuin
Nieuws van de kweektuin
Agenda

Nieuws van het bestuur
Ontwikkelingen in de organisatie van De Nieuwe Akker.
Martha van der Most wordt als voorzitter opgevolgd door Colien Alleman. Wij zijn erg blij met haar komst.
Colien zal zich in de volgende Nieuwsbrief introduceren. We zijn Martha grote dank verschuldigd voor al het
werk dat zij vanaf het begin als voorzitter met tomeloze energie en initiatiefkracht voor De Nieuwe Akker heeft
verzet. Gelukkig blijft zij als bestuurslid aan de Nieuwe Akker verbonden.
Twee groepen zijn hard aan het werk om de verdere ontwikkelingen vorm te geven.
1e: de projectgroep Kweektuin-kas. Deze groep wordt aangevoerd door Maarten Claassen en houdt zich bezig
met het realiseren van het pergola-model op onze derde tuinderij. Onze nieuwe hulp-tuinder Koen Warnaar heten
we hierbij hartelijk welkom. Ook van deze twee mensen volgt een introductie.
2e: De nieuwe werkgroep Communicatie & P.R. heeft z'n draai gevonden en is met veel enthousiasme begonnen.
Sabine Lucassen is hier de coördinator. Een eerste lastige klus is het aanpassen van de website, die moet voldoen
aan de eisen van een grotere organisatie en goed actueel moet zijn.
Organisatiestructuur van De Nieuwe Akker
In het najaar van 2013 is door Anke Brandsma een ontwerp gemaakt van de organisatiestructuur van De Nieuwe
Akker. Na een eerste bespreking door het bestuur zijn ook de opmerkingen en suggesties van de tuinteams
verwerkt.
Op 11 juni heeft het bestuur de adviezen van Anke met enkele wijzingen en aanvullingen overgenomen en is het
organisatiemodel vastgesteld als werkdocument voor de komende tijd. Het geeft op hoofdlijnen weer hoe De
Nieuwe Akker in elkaar steekt en hoe bestuur en uitvoeringsorganisatie zich tot elkaar verhouden. Een
organogram is opgehangen in de schuren op Leyduin, Stadstuinderij en de Kweektuinkas. Het bestuur is Anke
dankbaar voor haar werk, waarvan nu al de eerste resultaten merkbaar zijn.
Naar aanleiding van de besprekingen zijn de volgende besluiten genomen:
Er is behoefte aan meer contact tussen bestuur en tuinteams. Het bestuur heeft dit in daden omgezet door de
tuinteams te betrekken bij de discussie over de inrichting van de tuinderij op de Kweektuin. Ook zullen
bestuursleden regelmatig aanwezig zijn op de tuinderijen en zal het bestuur inhoudelijke bijeenkomsten
organiseren met de tuinteams.
De evaluatiebijeenkomsten na ieder teeltjaar zullen zoals gebruikelijk in het najaar per tuinderij plaatsvinden.
Oogst, teeltplan en gang van zaken wordt besproken en er wordt verantwoording afgelegd over de exploitatie.
Het bestuur belegt een afzonderlijke bijeenkomst voor alle deelnemers om verantwoording af te leggen over het
gevoerde beleid.
Het bestuur voelt zich medeverantwoordelijk voor zorgcliënten die op de tuinderijen werken. Hierover zijn
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afspraken gemaakt met de verantwoordelijk zorg-tuinder (Erik). De kwaliteit van de begeleiding blijft hierdoor
gegarandeerd.
Erik - mede-oprichter van De Nieuwe Akker - blijft als coördinerend tuinder lid van het bestuur. Mocht zijn rol
t.z.t. door een andere tuinder worden overgenomen dan zal het bestuurslidmaatschap heroverwogen worden.
De notulen van de bestuursvergadering zullen voor de tuinteams ter inzage liggen op de tuinderijen.
Colien Alleman is aangesteld als aanspreekpunt/vertrouwenspersoon.
Gezien de komst van de nieuwe derde tuinderij in de kas op de Kweektuin zal het bestuur zich in nauw overleg
met de tuinteams buigen over de wijze waarop de tuinderijen zich tot elkaar gaan verhouden.
Rond februari 2015 zal een evaluatie plaatsvinden van het organisatiemodel.
Anke Brandsma

Nieuws van Moestuin
Leyduin - het
beregeningsproject
Op 7 juni is het beregeningsproject Moestuin
Leyduin officieel in gebruik genomen.
Voorafgaand aan de realisatie hiervan is er veel
zwaar werk verricht door de
vrijwilligers waaronder de schrijver van dit
artikel. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn de
eerste plannen gemaakt voor een professionele
beregeningsinstallatie. Het moeizaam met
tuinslangetjes sproeien van de bedden zou
hiermee tot het verleden gaan behoren. Als
eerste moesten er geulen gegraven worden voor o.a de krachtstroomkabel voor de waterpomp en de stevige
kunststofwaterbuis van 63mm in omvang. Tientallen meters zand zijn verzet; deels met een graafmachine maar
grotendeels met de hand. Het was een lastige en zware klus. Er moest onder boomwortels en onder resten van
fundamenten door gegraven worden. Anderen richtten zich op een plan van aanpak. De benodigde materialen
werden besteld, een pomphuis werd gemaakt, stroomkabels en waterleiding gelegd. Stroomkabels werden
aangesloten in de meterkast door een bevriende electriciën, hoge drukslangen gerepareerd, extra sproeiers
geplaatst, enz enz. Groot was dan ook het moment dat de waterpomp voor het eerst water over de akker spoot.
Tijdens de officiele opening bleek hoeveel druk de pomp kan leveren: een enorme straal water spoot éénmalig
huizenhoog over de bomen heen tot aan de andere kant van de sloot. Mijn bijzondere dank gaat uit naar Robert
Kniese, die het idee uitwerkte, veel werk verzet heeft en met wie ik prettig heb samengewerkt. Uiteraard ook
voor de velen anderen zoals de scholieren van het Hageveld.
André Smit
Het bestuur van De Nieuwe Akker wil Ingenieursbureau Fehres B.V. in Heemstede en Fa. Langeler & Zn
loodgieter-centraalverwarmingsbedrijf in Hillegom heel hartelijk danken voor het tegen hoge kortingen leveren
van de benodigde materialen.

Nieuws van Moestuin Leyduin - imkeren
Vorig jaar zomer werd ik door Smartbeeing - eigenaar van de bijenstal op Moestuin Leyduin - gevraagd om de
bijen op de tuin te verzorgen. Een buitenkansje voor een imker in het westen van het land waar de bijenplekken
maar dun gezaaid zijn. Ik hoopte dat alles vlekkeloos verlopen zou, maar de werkelijkheid bleek anders. De
volkjes die we in de kasten deden, waren wispelturig en een aantal gingen er ‘op de vleugels’, weg naar andere
oorden. Gelukkig konden we uiteindelijk alle kasten bevolken en ze voldoende sterk maken om de winter door te
komen. Dit lukte, het voorjaar kwam snel met een overvloedige bloei waar de bijtjes al snel nieuwe voorraden
van konden in slaan.
In maart bij de voorjaarsinspectie bleek dat er in vier kasten eitjes waren gelegd, de vijfde kast huilde. Dat was
een naargeestig gezoem om aan te geven dat ze niet gelukkig waren, ze hadden geen koningin meer en ook geen
zicht op een nieuwe moeder. Hopeloos moerloos noemen we dat. Het eenzame volk zit nu in m’n achtertuin z’n
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nakomelingen gaan zorgen!

tijd uit te zitten, zonder nakomelingen en zonder
toekomstperspectief.
Het leven gaat echter verder, een nieuwe zwerm uit een van
buurkasten meldde zich en heeft inmiddels bezit genomen van de
lege kast op de tuin. Het was een klein zwermpje en dus wordt het
hard aanpoten voor ze. Hetzelfde geldt voor de nieuwe korf, die
ook onlangs gevuld is met een kleine zwerm. Na een paar
spannende dagen begonnen ze met de bouw van nieuwe raten zowel
in de lege kast als in de nieuwe korf. Fase twee is dat de jonge
koninginnen op bruidsvlucht gaan. Een spannende tocht vol
gevaren en opdringerige darren.
Duimen maar dat ze heelhuids thuiskomen en snel voor nieuwe
Albert Knol

Nieuws van Moestuin Leyduin - de
kruidentuin
Meteen bij binnenkomst op Moestuin Leyduin zie je de kruidencirkel.
Iedereen plukt daar kruiden en ook de eetbare bloemen hebben veel
aftrek. Het gebruik van kruiden in de keuken is bij iedereen wel bekend,
maar het gebruik van kruiden als een geneesmiddel is minder bekend.
Vroeger was de mens meer verbonden met de natuur en wist precies
welke plant wanneer te gebruiken. Dat is langzamerhand naar de
achtergrond geraakt, maar tegenwoordig wordt weer meer gebruik
gemaakt van natuurlijke geneesmiddelen, daarom de geneeskrachtige
kruidentuin. Deze ligt iets links van de kruidencirkel, naast de pergola
tuin.
Deze tuin is ingedeeld naar de verschillende delen van het lichaam. Er staan bordjes, waarop het menselijk
lichaam van boven naar beneden benoemd is: hoofd/zenuwstelsel, luchtwegen, spijsvertering,
bloedsomloop/hart, huid/bewegingsstelsel, vrouwelijke organen en urinewegen. In ieder vak staan een aantal
planten die hierop werken.
Een aantal planten die daar staan zullen bekend voorkomen, zoals: Kamille, St. Janskruid, Goudsbloem
(Calendula), Guldenroede, Munt, maar er staan ook minder bekende en onbekende planten in.
In de kruidengeneeskunde wordt gekeken naar het uiterlijk (signatuur) van de plant.
Bekijk bijvoorbeeld de Goudsbloem eens goed en voel aan de stengel, het blad en de bloem. De stengel en
bladeren voelen ruw aan, een beetje plakkerig. Dat is het hars, dat zorgt voor de antiseptische werking. De
stengel is rond – vrouwelijk, werkt verzachtend, harmoniserend. De bloemen draaien met de zon mee en als het
regent gaan ze niet open. Het is dus een echte zonneplant, die levenskracht en optimisme uitstraalt. De bloem is
oranje, maakt vrolijk. Hij bloeit tot ver in de herfst.
Probeer eens op deze manier naar planten te kijken, de vorm van de stengel, de kleur van de bloem, blad: harig,
glad, rond of ingesneden. N.B. Ga niet zelf experimenteren, maar vraag eerst goed advies voordat je wat met een
kruid gaat doen.
Corrie Kamps

Nieuws van Stadstuinderij WTG - Bloemen en fruit
Dit jaar hebben we voor het eerst een fruittuin en een bloementuin in wording op Stadstuinderij WTG. In het
najaar 2013 zijn de rode bessen, zwarte bessen, bramen, frambozen en rabarber de grond ingegaan. In maart
hebben we onder leiding van een ervaren fruitsnoeister alle fruitstruiken gesnoeid. En zie; de eerste bessen en
frambozen zitten eraan! Ze hebben wel wat last van bloedbaar en luis maar met jonge brandnetelgier en mulch
om de bodemstructuur te verbeteren hopen we dat deze kinderziektes gauw verholpen zijn. Dit jaar zijn de
bessen/frambozen nog voor de vogels of voor de fruitgroep die Yolande helpt de fruittuin te onderhouden. Vanaf
volgend jaar hopen we de deelnemers naast de vele aardbeien - 10 bedden in totaal- ook wat ander fruit mee te
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kunnen geven.
Aan de opzet van de bloementuin is hard gewerkt door Marijke, met veel hulp van vrijwilligster Annemieke en
af en toe andere mensen uit de 'bloemengroep'. In de tuin zijn vooral eenjarige bloemen gezaaid, afgewisseld met
vaste planten en experimentele onderdelen als pyramides van bamboe met lathyrus en kievitsbonen. De grote
cirkel in het midden, met rondom goudsbloemen en snoeitwijgjes van de bessenstruiken werkt goed. De
stoeptegels hebben we uit de stadskweektuin kunnen halen en de grindtegels voor het "zitje" komen van een
aardige buurvrouw.
Sinds vorige week is er een bank geplaatst, dat maakt de tuin nog gezelliger. De bloementuin is geen pluktuin
voor de deelnemers, maar Marijke en Annemieke maken boeketjes. Afgelopen zaterdag zijn de eerste boeketjes
al verkocht. Het is nog een avontuur hoeveel er elke week klaar is om te snijden. Voorlopig verkopen we alleen
op zaterdagochtend boeketjes, tussen 9 en 12. Als er veel aanbod van bloemen is in de tuin wordt er ook op
vrijdag verkocht.
Marijke en Yolande

Nieuws van Stadstuinderij WTG - samenwerken op de tuin
Op 14 juni was er een gezamenlijke Wied- en Schoffeldag. Er kwamen wel 40 mensen helpen met wieden en
schoffelen. Echt een geweldige opkomst! Zo hebben we alle ui- en preibedden in 1 dag schoon kunnen maken.
Ook de sfeer was heel goed; niks leuker dan op zo’n mooie dag na gedane arbeid lekker samen aan de soep te
gaan. De komende tijd gaan we wat vaker dit soort dagen organiseren zodat ook de deelnemers die niet op een
vaste dag kunnen komen helpen toch hun steentje bijdragen aan de tuin. Voor een impressie klik op deze link:
Wieden en Oogsten op WTG juni 2014
Sabine

Nieuws van Stadstuinderij WTG - De
Blinkert
Dit jaar hebben de woongroepen van De Blinkert ook oogstaandelen
gekocht. Iedere donderdag oogsten de bewoners samen met enkele
vaste vrijwilligers (maatjes) en begeleiding vanuit de Blinkert groenten
voor een heerlijke avondmaaltijd, zoals afgelopen week met
kapucijners, doperwten en worteltjes als groente en venkel voor de
soep.
Op De Stadstuinderij is plaats voor mensen met een zorgvraag. Wij
willen dit aanbod graag onder uw aandacht brengen. Voor meer
informatie en contact-gegevens, zie
www.denieuweakker.nl/dagbesteding
Erik

Nieuws van Stadstuinderij WTG - openingstijden
Donderdag 10-7 starten we met een avond werken op de tuin. Omdat er werk zat is en de avonden lekker lang,
gaan we van 19.00-21.00 uur op donderdagavonden aan de slag. Er zal een tuinder of ervaren vrijwilliger
aanwezig zijn en voor koffie/thee wordt gezorgd.
Yolande heet jullie allemaal welkom op donderdagavond 10-7 om 19.00 uur.
Marijke en Yolande

Nieuws van de Kweektuin
Pionieren in de kas
De vaart zit erin bij De Nieuwe Akker, het bestuur wilde graag een plek voor kasteelt. Gemeente Haarlem bood een
kans bij de kassen van de voormalige stadskweektuin. Een traject van besprekingen volgde. Op 1 mei 2014 is de
huurovereenkomst van De Nieuwe Akker met de gemeente Haarlem een feit. We gaan pionieren in de kas! Op twee
goedbezochte informatie-ochtenden, 3 en 11 mei, is gestart met het ruimen van tegels. De pioniers uit de omgeving
zijn enthousiast, na deze ochtenden zijn de pioniersaandelen uitverkocht en is de wachtlijst een feit.
De Kweektuin
In Haarlem-Noord tussen de Kleverpark- en Bomenbuurt ligt een bijzondere plek met rijke historie en mooie
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kansen. Gedragen door de buurt wordt gewerkt aan een transformatie
van het gebied. Van omheind naar bruisend duurzaamheidscentrum
waar tal van activiteiten elkaar kunnen versterken
(www.haarlemmerkweektuin.nl). De Nieuwe Akker is een van de
eerste gebruikers en wil zich graag verbinden met de plek en het
netwerk dat gezamenlijk deze ambitie waar wil maken.
Groeien
Inmiddels is het juli, de eerste bosjes basilicum zijn geoogst. In de
tussentijd is veel gedaan. Erik en Koen Warnaar hebben als tuinders
de regie in de werkzaamheden. Na tegels, zand, compost en planten
komt het dieven en opbinden. Met de nieuwe vrijwilligers vormt er
zich een mooie gemeenschap om ook deze plek te dragen. Het
tuinteam met vrijwilligers gaat de komende zomermaanden flink aan
de slag.
Plannen
Het bestuur heeft een projectgroep gevraagd om te helpen bij de
plannen. Deze groep is in april gestart en komt elke drie weken bij
elkaar. Na het pioniersaandeel en de informatiebijeenkomsten is
verder gegaan met nadenken over de plannen voor het volledige
seizoen van 2015. Op welke wijze kunnen we De Nieuwe Akker Kweektuin samen met Leyduin en WTG het best
invulling geven? Op een mooie avond in juni is een brainstorm en gesprek gehouden over hoe dat eruit kan zien.
Met zo’n 20 intensief betrokkenen van alle tuinderijen ging het over oogsten, aandelen en logistiek. De vragen zijn
vanuit verschillende perspectieven bekeken. Het was een goede en verbindende bijeenkomst die waardevolle
inzichten heeft gegeven voor het vervolg. Het bestuur en de projectgroep gaan hiermee aan de slag. Heb je
suggesties? We horen ze graag!
namens de projectgroep, Maarten Claassen
Coördinator projectgroep De Nieuwe Akker Kweektuin, studeerde milieuwetenschappen aan de VU, werkt bij
Waternet als strateeg en procesmanager, woont in de Bomenbuurt om de hoek van de Kweektuin, betrokken bij
DNA en sinds de start van de Stadstuinderij WTG aandeelhouder aldaar.

Brainstorm Kweektuin

Eerste aanplant Kweektuin

Agenda
za 30 augustus
za/zo 13/14 sept

Oogstfeest op Moestuin Leyduin
Open Monumenten-weekend op Buitenplaats Leyduin.

Hartelijke groet, namens bestuur en tuinders van De Nieuwe Akker,
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Lenneke Lennings

