
Nieuwsbrief

De wijktuin heeft dit jaar het eerste lustrum 
gevierd.  

Op zaterdag 30 augustus 2019, een van de 
laatste vakantiedagen van het jaar, hebben wij 
deze eerste mijlpaal van vijf jaar met een hap-
je en een drankje gevierd.  

Na een korte toespraak door Helco, de be-
heerder van wijktuin, werd geklonken op de 
goede samenwerking en op een succesvolle 
voortzetting voor nog eens vijf jaar!  

Bestuursleden van de stichting, vrijwilligers, 
aandeelhouders en medewerkers van de ge-
meente Alphen aan den Rijn hebben terug 
gekeken hoe de wijktuin tot stand is gekomen 

en wat daar allemaal aan vooraf is gegaan.  

Wat vast staat is dat vooral in de laatste perio-
de veel is bereikt en dat de hele Groene Vin-

Het eerste lustrum gevierd 

In het najaar van 2018 zijn wij gestart met het 
uitvoeren van diverse werkzaamheden om de 
tuin te verbeteren. Deze werkzaamheden zijn 
in juni 2019 afgerond. 

Dit alles is mogelijk gemaakt door de enthou-
siaste inzet van onze vrijwilligers en door 

giften en subsidies van de Rabobank, de ge-
meente Alphen aan den Rijn, Fundatie van 
den Santheuvel Sobbe en de J.E. Jurriaanse, 
Stichting. 

Het resultaat is dat de tuin makkelijker toe-
gankelijk is voor senioren en voor schoolkin-
deren. Het is nu mogelijk om gemakkelijker 
en in het seizoen langer van de tuin gebruik te 

kunnen maken. 

Een kort overzicht van alle verbeteringen die 
zijn gerealiseerd: 

 Er zijn snipperpaden met een zandonder-

grond aangelegd. Grasstroken tussen de 
groentebedden zijn veranderd in zandpa-
den. 

  De breedte van de groentebedden is ver-

smald, nu kunnen we makkelijker zaaien en 
poten. 

 Er zijn bijna 100 extra fruitstruiken aange-

plant. Deze struiken kunnen makkelijk 
staande worden geplukt of gesnoeid. Er zijn 
verhoogde bakken voor klein fruit gemaakt. 
Meer bloemen zijn gezaaid voor bijen. 

 Door een gift van de gemeente is het aantal 

fruitbomen meer dan verdubbeld. Wij heb-
ben gekozen voor lage bomen, dus appels 
en peren kunnen op stahoogte geoogst 
worden. 

 Er is een heliotroop kas geplaatst. Hierin 

kunnen eenjarige planten opgekweekt wor-
den. 

 De pergola kunnen we nu afdekken met 

een schaduwdoek. In combinatie met de 
uitgebreide zitgelegenheid kan iedereen na 
gedane arbeid even rusten in de schaduw. 

 Voor bezoekers en vrijwilligers is een speci-

aal ecotoilet geplaatst. 
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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

Projecten afgerond 

ger, inclusief natuurspeeltuin, tiny forest en 
boomgaard, is ontwikkeld tot een waardevolle 
aanwinst voor de wijk Kerk en Zanen.  

Voor wat betreft de wijktuin is vergeleken 
met het einde van het voorgaande seizoen, 

veel werk verzet en ligt de tuin er nu prachtig 
bij. 2019 is een mooi oogstjaar geweest! 
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Toename bezoek wijktuin 
Het aantal bezoekers aan de wijktuin is dit jaar 
gegroeid. De eerste helft van dit jaar zijn er 
ruim 200 schoolkinderen actief in de tuin ge-
weest. Een deel hiervan heeft meerdere tuinles-
sen gekregen van onze tuindocent Carla Glorie. 
Onder haar deskundige leiding is bijvoorbeeld 

de moestuin ingezaaid. Ook hebben de school-
kinderen vele groenteplanten gepoot. 

Een ander deel van deze groep kinderen heeft 
deelgenomen aan een eenmalige les over eten 
en voedingsgewassen. Deze les is ontwikkeld en 

gegeven door medewerkers van Avifauna.  

Leerlingen van de Parkschool hebben ons ge-
weldig geholpen met diverse klussen op de tuin. 

Naast alle lessen is onze wijktuin gedurende het 
oogstseizoen elke woensdag– en zaterdagmid-
dag van 14.30 tot 16.30 uur geopend. Veel van 
de leerlingen zien we terug, die aan ouders of 
grootouders vol trots hun werk in de tuin willen 
laten zien. 

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!

Bestuurders gezocht! 
Stichting De Groene Vinger is op zoek naar 
bestuurders. Door enkele externe factoren waar 
onder aanstaande verhuizingen, zullen op korte 
termijn enkele bestuursleden van stichting De 
Groene Vinger de wijk verlaten.  

Een bestuurslid moet gevoel hebben bij de wijk 
en de wijktuin en kan daarom niet buiten de 
wijk of zelfs in een andere plaats wonen. Om 

deze reden komen op korte termijn diverse 
bestuursfuncties beschikbaar.  

Ondersteun je het initiatief van de wijktuin en 
ben je bereid je hiervoor actief in te zetten, dan 
komen wij graag met je in contact. Voor aanvul-

lende informatie of vragen, kijk dan op onze 
website of neem contact met ons op via een 
email (info@groenalphen.com) 

Ecotoilet? Wat is dat? 
Wij hebben dit jaar een eco toilet geplaatst in de wijktuin. Dit klinkt als een Dixi of een willekeuri-
ge ander chemisch toilet die je op bouwplaatsen ziet, maar dat is het niet. Ons ecotoilet komt 
speciaal uit Zweden en is een composttoilet. Omdat in de wijktuin geen stromend water, elektrici-
teit of riool aanwezig is, is het niet mogelijk een normaal toilet te plaatsen. Een composttoilet 
biedt dan een uitkomst: water, riolering of elektra is niet nodig. Om deze reden zijn composttoi-
letten in Zweden populair bij recreatie woningen, natuurcampings, etc. 

Dankzij een ingenieus systeem van opvangtank, composteermiddelen en natuurlijke ventilatie 
wordt de kleine of grote boodschap reukloos gecomposteerd in de speciale tank. Voor de bezoe-
kers met hoge nood is dit toilet een uitkomst en een betere oplossing dan “achter het haagje met 
wilgentenen…..”. De tank wordt periodiek door een gespecialiseerd bedrijf geleegd.    

Aliens in de tuin 
Aliens of marsmannetjes in de tuin? Of ander buitenaards wezen? 

Nee, het is Helco maar met de bosmaaier….. 


