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Kern: Kerk en Zanen, gemeente Alphen aan den
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Edzes
Stichting De Groene Vinger bestaat uit een groep
van betrokken bewoners van de wijk Kerk en Zanen
rond de groenstrook langs de Afrikalaan te Alphen
aan den Rijn. Deze strook maakt deel uit van de
"Groene Vinger", een oer-Hollands polderlandschap
dat vanuit het Zaanse Rietveld de stad binnendringt
tot aan het midden van de wijk Kerk en Zanen.
In de loop der jaren is dit unieke stukje groen
regelmatig bedreigd door woningbouw omdat het
op de lijst van inbreidingslocaties stond. Om
en de leefomgevingvan
woningbouwte
de bewoners te verbeteren heeft de Stichting
plannen ontwikkeld om te komen tot de aanleg van
een biologische stadsboerderij.
In 2014 sloot Stichting De Groene Vinger een
gebruikersovereenkomst voor het stuk grond met
de gemeente Alphen aan den Rijn. Op dit stuk
grond wordt nu door de Stichting een wijktuin
aangelegd onder leiding van Helco Mulder.
De aanleg en het onderhoud wordt gedaan door
vele wijwilligers. Naast deze vrijwilligersis er een
de dagelijkse
klein comité
bouwplan.
een
wortgang en het ontwerpenvan
De financiering wor het eerste jaar was geregeld
met gelden van diverse subsidieverstrekkers en de
gemeente Alphen aan den Rijn middels het
verstrekken 'van materialen.
In het afgelopen seizoen werd een grote diversiteit
aan groenten en fruit verbouwd. Ook heeft men een
teeltplan en een groenbemesting schema
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biologisch
opgesteld. Er wordeo
producten verbouwei
gl*ðìtjik van chemische
toegestaan.
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De oogstopbrEfi4±æ . eclste plaats bestemd
voor de zogehete\i
.fec(houders. Deze
aandeelhouders
tegen betaling van een
jaarlijkse bijdrage
60,00 onbeperkt oogsten
voor eigen gebruik op een dagdeel aangewezen
door het beheetscomité. In de toekomst x,ertrouwt
men erop dat het aantal aandeelhouders zal
toenemen. Op deze wijze hoopt men minder
afnankelijk te worden van subsidies. De oogst was
in 2015 zo oveÑoedig dat wekelijks een behoorlijke
hoeveelheid groenten en fruit aan de voedselbank
gegeven kon worden. Het Stichtingsbestuur heeft
zich ook ten doel gesteld zoveel mogelijk
schoolkinderen bij het project te betrekken. De
eerste schoolbezoeken hebben plaats gex,onden.
De gemeente Alphen aan den Rijn is gaandeweg
het proces steeds enttmlsiaster geworden. Bij de
officiële opening van de stadstuin op 18 juni jl. was
wijwel het gehele College van B&W aanwezig.
Kennisnemende van het enthousiasme van de
deelnemers en het draagqak in de buurt heeft het
College van B&W inmiddelsde bouwbestemming
opgeheven. Het project wijktuin De Alphense
Wetering is een goed voorbeeld hoe de
gemeenschapszin en
in een wijk wordt
bewrderd. Het predicaat Kern met Pit is '„erdiend.
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