
Nieuwsbrief

Door een fout van een van de aannemers 
betrokken bij de aanleg van de bijentuin werd 
op 8 september 2018 de wijktuin vernield. 
Een tractor met frees heeft groentebedden, 
grasstroken en wandelpaden kapot getrokken 
en omgewoeld. Door deze actie kwam een 

succesvol oogstseizoen tot een abrupt einde. 

Het bestuur van Stichting De Groene Vinger 
is sinds die dag frequent in overleg geweest 
met de gemeente, de aannemer, onderaan-
nemer en de betrokken verzekeringsmaat-
schappij. Na een inventarisatie is uiteindelijk 
overeenstemming bereikt over de hoogte van 
de schade. Dit schadebedrag is inmiddels 

door de verzekeringsmaatschappij uitgekeerd.  

Tijdens de officiële opening van de bijentuin 
en Limesboomgaard ontving de stichting uit 
handen van de aannemers een extra gift in de 

2019: “Business as usual…” 

De afgelopen maanden is De Groene Vinger 
getransformeerd van een ruw weiland naar 
een bij-vriendelijke tuin en een boomgaard.  

Op 17 november werd door wethouder Leo 
Maat de bij-vriendelijke tuin en Limes Boom-
gaard officieel geopend. In de boomgaard zijn 

enkele bijzondere rassen van appels en ander 
fruit aangeplant, soorten die door de Romei-
nen naar ons land zijn gebracht.  

In de meest zuidelijke hoek, tegen de Arche-

onlaan, is gestart met de aanleg van het eerste 
Tiny Forest van Alphen aan den Rijn. In dit 
bos, ter grootte van een uit de kluiten gewas-
sen tennisveld, zullen niet alleen bomen wor-
den geplant, maar wordt ook een paddenpoel 
aangelegd.  

Met deze laatste werkzaamheden is de trans-
formatie compleet. Alle bewoners in de wijk 
kunnen nu genieten van een uniek stukje 
groen in plaats van flats. Een mooie beloning 
voor alle inspanningen gedaan sinds 2005! 
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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

Transformatie De Groene Vinger 

Werk in uitvoering 

Na de onfortuinlijke misser in september is 
de tuin hersteld door de inspanning van o.a. 
Roy Schouten.  

Groentebedden zijn hersteld en zelfs ver-
ruimd. De wandelpaden zijn opnieuw aange-

legd. Ook zijn extra fruitbomen gepland, deze 
werden door de gemeente geschonken. Het 
ligt er nu weer piekfijjn bij! 

vorm van een cheque ter waarde van € 1,000! 

Het bestuur van De Groene Vinger wil alle 
betrokken partijen hartelijk bedanken voor de 
snelle afwikkeling van dit debacle. Voor het 
oogstseizoen 2019 is het daarom “Business as 

usual”.  
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Nieuwe tuin 
Niet alleen De Groene Vinger 
heeft een andere aanblik gekre-
gen, ook de wijktuin is veran-
derd. De toegang tot de tuin is 
verbeterd. Liep voorheen de 
toegang tot de andere delen 

van De Groene Vinger dwars 
door de wijktuin, door de aan-
leg van de Limes Gaarde en 
bijentuin hebben deze delen 
hun eigen ingang. Grotere ma-
chines en tractoren hoeven niet 
meer via de wijktuin dte rijden 
om de andere delen bereiken. 

Het middenstuk van de wijk-
tuin kunnen wij hierdoor ook 
gaan benutten.  

Wij gaan ook experimenteren 
met een bloemen- en theekrui-
dentuin. De kinderen van de 
Parkschool gaan in bakken 

groenten telen.  

De stroken gras tussen de 
groentebedden zijn weggehaald 
en daarvoor komen in de plaats 
smallere bedden met paadjes er 

tussen. Hier kunnen kinderen 
makkelijker zaaien, planten en 
oogsten. De oude bedden wa-
ren eigenlijk te breed. Hierdoor 
hebben we ook meer groente-
bedden. Op deze extra bedden 
gaan we onder andere meer 
groenbemesters telen om te 

werken aan een gezonde bo-
dem, rijk aan bodemleven. Wij 
hebben verhoogde bakken 
geplaatst voor degenen die 
minder goed kunnen bukken. 

In maart en in het najaar heb-

ben wij extra fruitbomen ge-

plant. Wij hebben nu 28 fruit-
bomen in de tuin. Slaan deze 
aan, dan verwachten wij de 
komende jaren een flinke oogst 
fruit. 

Momenteel zijn we druk met 
het aanleggen van de looprou-
tes in de tuin met snipperpa-
den. 

In 2019 willen wij nog wat 
andere aanpassingen doorvoe-

ren. Zo wordt een heliotroop 
kas toegevoegd en komt er 
voor de vrijwilligers (en voor 
deelnemers aan work-shops) 
een zitje in de vorm van een 
houten bank en tafel. Ook 
loopt er een onderzoek of een 
eco-toilet geplaatst kan wor-

den.  

Bezoek de wijktuin 
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. Of stuur ons 
een e-mail.  

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!

Educatie 2019 
In 2019 gaat de wijktuin weer 
samenwerken met een aantal 
scholen. Het gaat in totaal om 
vijf groepen schoolkinderen 
van onder andere De Wereld-
wijzer, Via Nova en De Park-

school. Vier groepen krijgen 
tijdens het teeltseizoen tuinles 
van onze moestuindocent. Zij 
leren aardappels poten, radijs 
zaaien, onkruid wieden, wat 

een plant nodig heeft om te 
groeien, welk deel van de plant 
eetbaar is en nog veel meer. 
Lijkt het je leuk om te helpen 
tijdens de tuinlessen, neem dan 
contact met ons op. Een groep 

jongens van de Parkschool gaat 
het hele jaar rond onder bege-
leiding van een eigen docent en 
onze beheerder aan de slag in 
de wijktuin. Ook buiten het 

teeltseizoen is er genoeg te 
doen in de tuin, zoals snipper-
paden aanleggen, compost 
opbrengen en wilgen snoeien. 
Wilt u meer informatie? Stel 
uw vraag via onze website of 

kom langs in de wijktuin. We 
zijn iedere woensdagmiddag 
aan het werk van half drie tot 
half vijf, tenzij het weer erg 
slecht is.  

Moestuincursus 
In het nieuwe tuinseizoen wordt er op de tuin de cursus: “Een jaarrond in de natuurlijk moestuin” 
gegeven door Carla Glorie, Velt docent moestuinieren. Een cursus van 7 lessen verdeeld over 9 
maanden voor mensen die willen leren om op een natuurlijke manier te tuinieren. Zowel theorie 
als praktijk zal worden behandeld. Heb je zelf interesse of ken je iemand die geïnteresseerd is? 
Kijk dan op www.dedansendeboom.nl


