
Nieuwsbrief 

Sinds onze nieuwsbrief van juli jl. zijn er in 
korte tijd veel activiteiten ontplooid. Het ter-
rein heeft inmiddels het uiterlijk gekregen van 
een echte wijktuin. Onze plannen worden nu 
zichtbaar en wij kunnen deze verder uitbou-
wen. Met vrijwilligers uit de wijk, onze stagiair 
en met hulp van de gemeente hebben wij gro-
te stappen in de hoogste versnelling kunnen 
zetten. Maar ook doordat wij van particulieren 

en bedrijven giften hebben ontvangen. 

Hierdoor hebben wij poot– en zaaigoed kun-
nen aanschaffen en het terrein kunnen inrich-
ten.  

Wij willen iedereen hartelijk danken voor hun 
inzet of donatie en vertellen u graag in deze 
nieuwsbrief welke stappen wij hebben kunnen 
zetten in deze korte tijd.  

De tuin in de hoogste versnelling 

Het handmatig omhalen van 
de harde kleigrond was niet 
makkelijk en zorgde voor veel 
vertraging in de uitvoering 
van onze plannen.  

De afgelopen maanden is 
circa 60 m2 met de hand om-
gehaald. Met de hulp van de 
gemeente (waarvoor onze 
grote dank) is in 2 dagen tijd 
180 m2 geschikt gemaakt zo-
dat wij voor de winter kunnen 
zaaien en poten.  

Onze stagiair en onze vrijwil-
ligers hebben diverse bedden 
aangelegd waarin aardappelen, 
kool, boerenkool, andijvie, 
paksoy, rode bieten en sla zijn 
gepoot. Ook zijn bessen, 
frambozen, hazelaars en kiwi’s 
te vinden. Er zijn bedden met 
groenbemesters gezaaid. Hier-

door ligt de grond in de win-
ter niet open en krijgt onkruid 
geen kans. Ook geven groen-
bemesters inzicht in wat de 
grond “doet”: is er extra voe-
ding of extra kalk nodig; of 
doet het niets? Op deze ma-
nier proberen wij te ontdek-
ken wat de kwaliteit van de 
grond is. 

Er is ook een kleine berging 
geplaatst waarin o.a. harken, 
rieken, spades en een kruiwa-
gen kunnen worden opgebor-
gen zodat het terrein geen 
rommelige indruk wekt. 

De afrastering rond de tuin is 
ook klaar, de hekken zijn ge-
plaatst en de grenzen liggen 
nu vast. Een grote strook in 
het midden blijft gras zodat 
trekkers doorgang hebben 

naar het achterliggende veld. 
Schapen kunnen aan drie van 
de vier zijden van de wijktuin 
grazen en rondlopen zodat 
komende winter het gras kort 
blijft. 

De put die al enige tijd op het 
terrein lag, is ingegraven. Zo-
dra de nodige middelen be-
schikbaar zijn, zullen wij een 
pomp plaatsen dan hoeven wij 
de planten niet meer met de 
hand water te geven. 
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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 

Alle foto’s in deze nieuws-
brief zijn gemaakt door 
Wim Mol waarvoor onze 

dank. 
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Vrijwilligers en fondsen 
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. Heeft u verstand 
van ecologie, land- en tuin-
bouw, groen of educatie, wij 

horen dan graag van u. Of 
kunt u ons introduceren bij 
partijen die ons weer verder 
kunnen helpen: wij stellen uw 
ondersteuning zeer op prijs.  

Natuurlijk zijn uw giften in 
bijvoorbeeld tuingereedschap 
of een andere donatie nog 
altijd zeer welkom.  

Wilt u een donatie doen ons 
rekening nummer is 
NL70RABO0181955954 
t.n.v. Stichting De Groene 
Vinger te Alphen aan den 
Rijn.  

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

Bezoek de wijktuin 

Het onderstaande teeltplan 
laat zien wat nu is aangeplant 
in de tuin en wanneer bepaal-

de oogsten worden verwacht. 
Indien de opbrengst kwalita-
tief goed is en van voldoende 

omvang is, zullen wij deze 
graag afstaan aan een goed 
doel.  

Zoals wij in onze vorige 
nieuwsbrief hebben gemeld, is 
de wijktuin open voor belang-
stellenden en vrijwilligers. 
Onze projectmanager Helco 

Mulder is frequent te vinden 
op het terrein. Ook onze sta-
giair zal het komend kwartaal 
elke donderdag aanwezig zijn 
om Helco te ondersteunen.  

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

Teeltplan 

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! 


