
Nieuwsbrief 

In onze vorige nieuwsbrief 
kon u lezen wat De Groene 
Vinger is en ook dat wij een 
stichting wilden oprichten 
voor het beheer ervan.  

Het doel van Stichting De 
Groene Vinger, zoals opgeno-
men in de stichtingsakte, is: 
“De Stichting wil bereiken dat 
het gebied bekend als De 
Groene Vinger te Alphen aan 
den Rijn niet gebruikt wordt 

voor woningbouw maar wel 
als maatschappelijk gebruikt 
groen gebied waarbij het lan-
delijk karakter behouden 
blijft.” 

Inmiddels is de stichting een 
feit en is bij notaris Kroes & 
Partners de stichtingsakte 
ondertekend.  

De stichting is ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 59360119.  

Luchtfoto De Groene Vinger 

Stichting De Groene Vinger een feit 

Op 1 februari van dit jaar 
hebben wij met de Gemeente 
Alphen aan den Rijn een 
overeenkomst gesloten. De 
Stichting mag het deel van de 
Groene Vinger grenzend aan 
de Afrikalaan en Renaissance-

laan, tegenover de recent aan-
gelegde natuurspeelplaats, 
beheren. De Stichting kan nu 
starten  met het daadwerkelijk 
groen houden van het gebied.  

Met de andere gebruiker van 

het gebied hebben wij goede 
afspraken kunnen maken, 
zodat op het hele gebied van 
De Groene Vinger schapen of 
koeien kunnen blijven grazen. 
Wanneer het gras is gegroeid 
komen de bewoners terug. 

Overeenkomst met de gemeente 
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In deze nieuwsbrief: 

Deze nieuwsbrief is een 
uitgave van Stichting De 
Groene Vinger. 

Voor meer informatie 
verwijzen wij graag naar 
onze website: 
www.groenalphen.com 

 

Wilt u meer informatie, 
stuurt u ons dan een 
email: 
info@groenalphen.com 

In onze vorige nieuwsbrief 
schreef Helco Mulder, nu 
bestuurslid van de Stichting 
en project manager wijktuin,  
over zijn droom om een 
stadsboerderij te realiseren.  

De eerste stappen (i.e. oprich-
ting stichting en overeen-

komst met de gemeente) zijn 
nu gezet en is gestart met het 
daadwerkelijk inrichten van 
een wijktuin. In deze wijktuin 
zullen biologische gewassen, 
groenten en fruit maar ook 
struiken en bloemen een plek 
krijgen.  

De naam van de wijktuin is 
De Alphense Wetering. Deze 
naam is ontleend aan de naam 
van de naast gelegen water-
gang. Deze watergang is ver-
moedelijk rond 1354 in op-
dracht van Willem van Beye-

ren, graaf van Holland gegra-
ven. 

De tuin zal open zijn voor 
vrijwilligers en belangstellen-
den. 

Een officiële en feestelijke 
opening staat gepland op een 
later tijdstip wanneer de  re-
sultaten van onze noeste ar-
beid om de tuin in te richten 
zichtbaar zijn. Meer details 
volgen te zijner tijd op de 
website. 

 

Wijktuin De Alphense Wetering 



Pagina 2 Nieuwsbr ief  Ju l i  2014 

Vrijwilligers en fondsen gevraagd 
Alleen met behulp van vrijwil-
ligers en medestanders kun-
nen wij ons doel, een gebied 
dat groen en landelijk van 
karakter blijft, realiseren. 
Daarom hebben wij uw hulp 
hard nodig. Wellicht is het u 
opgevallen dat er al diverse 
mensen actief zijn in de wijk-
tuin. Via het Wellant college is 
een stagiair aan het werk ge-
weest. Komende zomer zal er 
een vervolgstage zijn. Diverse 
vrijwilligers zijn al actief ge-
weest met spitten en het plaat-
sen van hagen. Ook de ge-
meente steunt ons met raad 

en materialen, maar het uit-
voeren van onze grootschali-
ger plannen kan alleen als wij 
daadwerkelijke steun en hulp 
krijgen. Hebt u eens een uur-
tje vrij en wilt u ons helpen, 
wij horen graag van u! Bent u 
niet in staat om dat fysiek te 
doen, maar heeft u bijvoor-
beeld verstand van ecologie, 
land –en tuinbouw, groen of 
educatie, of kunt u ons intro-
duceren bij partijen die ons 
weer verder kunnen helpen, 
dan stellen wij uw ondersteu-
ning eveneens zeer op prijs. 
Meldt u aan via onze website, 

of via mail of meldt u bij Hel-
co Mulder die vaak in de wijk-
tuin te vinden is.  

Als stichting hebben wij geen 
commercieel doel en zijn wij-
afhankelijk van subsidies en 
donaties. Daarom zijn wij 
altijd op zoek naar fondsen. 
Wilt u een donatie doen dan 
kan dat op rekeningnummer 
NL70RABO0181955954 
t.n.v. Stichting De Groene 
Vinger te Alphen aan den 
Rijn.  

Wij stellen alle hulp en dona-
ties zeer op prijs! 

Werk in uitvoering 
Uit een recent uitgevoerd 
bodemonderzoek blijkt dat de 
grond van De Groene Vinger 
erg verzuurd is. De komende 
3 tot 4 jaar voegen wij kalk 
aan de grond toe om deze 
verzuring te neutraliseren. 
Een deel van het grasland 
spitten wij om en zaaien wij 
met groenbemesters in zodat 

de structuur van de grond 
verbetert. Dit maakt de grond 
geschikt voor groenteteelt. 
Het planten van duurzame 
struiken, gewassen, groenten 
en fruit is daarom pas later 
voorzichtig mogelijk. Nu is 
gestart met het planten van 
enkele gemakkelijke struiken, 
gewassen, groenten en fruit 

welke zich wel thuis voelen op 
zure grond. Er zijn wilgen en 
hazelaars geplaatst en binnen-
kort zullen frambozenstruiken 
worden geplant. Om toch een 
idee te krijgen wat de moge-
lijkheden zijn, zal een grote 
kweekbak worden gemaakt 
voor diverse groenten. De 
activiteiten voor seizoen 2014 
zijn: 

1. Omploegen van de grond 

2. Toevoegen van kalk  

3. Zaaien van groenbemesters 

4. Beplanten van het gebied 

5. Uitgraven van paddenpoel 

6. Plaatsen van hekken en 
aanleggen van paden 

7. Uitgraven van een verdwe-
nen sloot 

8. Plaatsen van een kleine 
opbergruimte voor materi-
aal en gereedschap 

Wilt u meer weten van onze 
plannen, op onze website 
groenalphen.com vindt u ons 
‘Projectplan Wijktuin de Al-
phense Wetering’. 


