
Nieuwsbrief 

De meteorologisch zomer is al weer ten einde 
en wij hopen dat de tuin ons de nazomer nog 
veel zal opleveren. De afgelopen zomer zijn 
diverse initiatieven op de tuin geweest.  

In het vroege voorjaar was er een snoeiwork-
shop in samenwerking met BLOEI. Diverse 
schoolklassen zijn actief geweest en is er zelfs 
een verjaarspartijtje gevierd. Boer Vis heeft 
ons ook dit jaar weer geholpen om de zomen 
van het perceel onkruidvrij te maken.  

Verder zijn er door een tweetal vrijwilligers 
een koude kas en een handige compostbak 
gemaakt. Ook hebben onze vaste vrijwilligers 
samen met veel incidentele vrijwilligers de 
handen uit de mouwen gestoken en geholpen 
met planten, wieden, sproeien, gras maaien, 
de boel opruimen, paden aanleggen, etcetera.  

Een ieder bedanken wij weer heel erg hartelijk 
voor alle tijd en inzet!  

De zomer van 2016 

Het wisselvallige weer tijdens 
de zomermaanden zal nie-
mand ontgaan zijn. In de tuin 
hebben we dit duidelijk ge-
merkt.  

Planten schoten dit jaar te 
vroeg in bloei, wat ten koste 
ging van het eetbare gedeelte. 
De oogst viel uiteindelijk de 
eerste periode tegen. Deson-
danks hebben wij in het begin 
kunnen genieten van verse 

kapucijners, tuinbonen en 
(hete!) radijs. Maar hoe gek 
het ook klinkt, tomaten blij-
ken helemaal niet van de Hol-
landse zomer te houden, deze 
oogst viel zwaar tegen. Geluk-
kig zijn er ook meevallers: 
vooral de courgettes hebben 
het bijzonder goed gedaan. 
De aardappels, uien, bieten en 
wortels zijn duidelijk minder 
kwetsbaar en leveren een 
mooie oogst.  

Dit jaar heeft onze imker van-
wege de slechte start van ze 
zomer geen bijenvolk kunnen 
plaatsen op de tuin. Mede 
hierdoor waren er erg weinig 
bijen in de tuin. Wel hadden 
wij meer last van rupsen. Dit 
jaar zijn nog geen pokemons 
gesignaleerd in de tuin. 

Volgend jaar hopen we weer 
een bijenvolk te kunnen plaat-
sen. Ook proberen wij de tuin 

aantrekkelijker te maken voor 
deze bijen.  

We doen daarom ons best om 
naast het telen van groente en 
fruit ook veel planten te laten 
bloeien. Deels doen we dat 
met groenbemesters als boek-
weit, phacelia, goudsbloem en 
Oost-Indische kers. Daarnaast 
staan er ook planten als zon-
nebloemen, euchinia’s en mar-
grieten in de tuin. Dit trekt 
niet alleen insecten maar ook 
fotografen aan! 
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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 

Woensdag 21 
september 2016: 
Bijeenkomst voor 
aandeelhouders! 

 
Op woensdag 21 september 
organiseren wij van 16.30 tot 17.30 
voor onze aandeelhouders een 
gezellige bijeenkomst met hapje en 
drankje in de tuin. Meldt je aan door 
een mail te sturen naar de beheerder 
van de wijktuin!  
 
(Bij eventueel slecht weer 
verplaatsen wij de bijeenkomst naar 
woensdag 28 september 2016) 
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Wilgentakken en snippers 
Ieder jaar krijgen we van de 
gemeente Alphen aan den Rijn 
wilgentakken en snippers. Dit 
is snoeiafval van de wilgenbo-
men uit Kerk en Zanen.  

De wilgentakken gebruiken we 
voor het opvullen van de ha-

gen en het restaureren van de 
speelhut.  

De snippers zijn goed van pas 
gekomen bij het aanleggen van 
diverse paden. Het hobbelige 
weiland kunnen we hierdoor 
wat toegankelijker maken.  

Deze nieuw aangelegde paden 
voldoen goed, het is nu zelfs 
mogelijk om met een scootmo-
biel een rondje door de tuin te 
maken. . 

Bezoek de wijktuin 

De bekendheid van de wijktuin groeit, dit jaar 
zien we een toename van zowel vrijwilligers als 
oogstaandeelhouders. Daarnaast komen ook 
meer groepen naar de tuin, o.a. vanuit het wijk-
centrum.  

Op woensdagmiddagen is het nu een gezellige 
drukte. We zijn blij met de extra handen om te 
oogsten, wieden, snoeien etc. Want door de 
groei van het aantal vrijwilligers en oogstaan-
deelhouders geven we ook meer invulling aan 
de sociale functie die de tuin heeft. 

Bij de start van de wijktuin gingen we er vanuit 
dat de tuin vooral door bewoners uit de wijk 
Kerk en Zanen gebruikt zou worden. Groten-

deels is dit ook het geval. Wat we niet verwacht 
hadden is dat een gedeelte van de gebruikers uit 
Ridderveld en zelfs uit plaatsen als Hazerswou-
de en Koudekerk komt.  

Blijkbaar geniet onze de tuin bekendheid in heel 
Alphen aan den Rijn. De gebruikers kennen ons 
van nieuwsberichten, onze website, krantenarti-
kelen en activiteiten.  

Enkele van deze activiteiten zijn een open dag, 
een snoeiworkshop en een cursus wildplukken. 
Verder merken we dat mond-op-mond reclame 
prima werkt. Veel mensen komen naar de tuin 
via vrienden en bekenden. 

Zoals wij in onze vorige 
nieuwsbrieven hebben gemeld, 
is de wijktuin open voor be-
langstellenden en vrijwilligers. 
Onze projectmanager 
 

Helco Mulder is frequent te 
vinden op het terrein. Hij leidt 
u graag rond en vertelt u meer 
over wat er momenteel op het 
land staat of welke oogst ver-
wacht wordt.  

Wilt u meer weten wat we 
doen, of wilt u komen kijken 
of een handje helpen, meldt u 
gerust bij Helco.  

Wilt u onze nieuwsbrieven 
digitaal ontvangen? Meldt u 
dan aan via onze website: 
www.groenalphen.com/

contact.  
Wij zenden u dan onze 
nieuwsbrief via e-mail! 

Meer bekendheid 

Aandeelhouders 
U kunt een aandeel nemen in de wijktuin. Hier-
mee steunt u ons initiatief en als tegenprestatie 
onzerzijds kunt u één keer per week delen in de 
opbrengst van de tuin.  

Net als bij beleggen bij een echt bedrijf, hebben 
aandeelhouders inspraak. Zo is er overleg over 
het assortiment groenten en fruit dat wij het 
komende jaar gaan verbouwen.  

Maar net als echte aandelen zijn resultaten be-
haalt in het verleden geen garantie voor de toe-
komst: soms zit tegen, soms zit het mee. Het 

weer kan ons parten spelen, maar ook een in-
secten plaag.  

Wilt u een aandeel nemen in de wijktuin, be-
zoek dan onze website en klik op het tabblad 
Wordt aandeelhouder! 


