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Rust en drukte op het land 
Even rust. Met de Paasdagen even iets anders dan werken op Het Groene Goud. Het land en de planten vinden dat 
ook prima. Kunnen ze even bekomen, en de dorst lessen met de buien van vandaag. En van de vogels is er nu ook 
even niets te vrezen, 15 vogelverschrikkers houden de wacht. Wat een drukte met mensen, dacht menig wandelaar 
of vrijwilliger totdat ze dichterbij kwamen.  

Een mooi gezicht, al die verschillende creaties. 
Met veel toewijding zijn er prachtige 
vogelverschrikkers gemaakt. Van danseressen 
met wapperend rokje of slierten tot Zwarte 
Kaat op haar bezemsteel en een sneeuwpop 
met roze krullen. Een klas van basisschool de 
Sleutelaar bracht ook nog eens vier torenhoge 
verschrikkers, een mooie dag met al die 
kinderen op de tuinderij.  

Ook onze overburen van de dagbesteding van 
Oktober brachten een schitterend figuur, waar 
verschillende deelnemers tussen de 65 en 93 
jaar aan meewerkte.  

De jury gaat het deze week nog moeilijk krijgen! Houd de website en facebook in de gaten voor de uitslagen, de 
deelnemers krijgen uiteraard persoonlijk bericht. Heb je ze nog niet allemaal bewonderd, kom dan zelf maar eens 
kijken. 

Een deel is inmiddels ingezaaid, de komende dagen zaaien we nog meer. En dan: wachten. Tot de zaadjes gaan 
kiemen, langzaam worteltjes maken, kopje boven de grond uit steken en gaan groeien. Wat zonlicht, water, liefde en 
geduld helpen mee. 

Basis voor de toekomst  
Onvoorstelbaar eigenlijk; een maand geleden was er nog 
niets van een tuinderij te zien! Er is afgelopen weken dan 
ook ontzettend veel werk verzet met een hele club 
vrijwilligers. Grote dank en bewondering daarvoor. De 
omheining staat helemaal rondom, en ook de poorten zijn 
gezet. Dat was nog behoorlijk wat werk. De verschillende 
teeltvakken zijn uitgezet, en ook het hoofdpad van oost naar 
west is al aardig egaal en begaanbaar. Alle vormen worden 
steeds beter zichtbaar. Gaaf om te zien dat steeds meer 
mensen de weg ook weten te vinden.  

Dan zijn we ook nog druk bezig met water, de keet, en 
natuurlijk veel regelwerk. Het is ook nogal wat, het werk in 



de tuin op zich, maar ook tegelijkertijd nog alles van af de bodem opbouwen. Heel gaaf om zo samen een basis te 
leggen voor de toekomst. 

De teeltvakken die we dit jaar gebruiken zijn grotendeels ontdaan van de resterende graspollen. Veel werk, maar 
met veel mensen en het zonnige droge weer gelukkig te doen. Met mooi resultaat! Vervolgens hebben we de bodem 

wat verwend met rijke wormencompost en deels al 
plant- en zaaiklaar gemaakt.  

De tuinbonen staan er inmiddels al mooi op, net als 
de raapstelen. Nog wel even verstopt onder een 
vliesdoekje, anders snoepen allerlei dieren van het 
jonge malse groen. Wat verschillende soorten 
aardappels zijn gepoot, en er zijn maar liefst 200 
meter aardbeienplantjes gezet! Een rijtje jonge 
frambozen laat ook al frisse jonge blaadjes zien, net 
als de appel en perenbomen. Enkele leden van de 
luizenbestrijdingsbrigade is ook al gesignaleerd. 

Deze week gaan we verder; met planten van 
verschillende soorten sla, bietjes, andijvie, spinazie, 
prei, koolrabi en nog veel meer. Zodat we daar in 
mei al wat van kunnen gaan oogsten. En die malse 

raapsteeltjes, dat duurt nog maar een paar weken voordat we daar al van kunnen snijden! 

De Groene Long  
We krijgen ook veel vragen van inwoners over de Groene Long in het algemeen. Over waar de kinderboerderij komt, 
wanneer Pius X gaat bouwen, waar de paden straks komen en hoe lang het allemaal nog duurt voordat dat hele park 
er komt. Fijn dat er zoveel interesse is. Toch leggen we telkens ook uit dat het allemaal nog even duurt. Eerst moet 
het uiteindelijke ontwerp de goedkeuring van de gemeenteraad krijgen (we hopen natuurlijk op een volmondig ja op 
20 mei!) en daarna zal nog het bestemmingsplan gewijzigd worden voordat er gebouwd mag worden. Nog even 
geduld…. 

Meewerken  
Nog geen vrijwilliger, maar lijkt het je leuk om een keer mee te helpen? Zeker in deze fase kunnen we nog altijd 
handjes gebruiken! Je hoeft er geen groene vingers of veel verstand voor te hebben. Goeie zin en energie zijn 
voldoende. Stuur een mailtje naar info@tuinderijhetgroenegoud.nl of kom een keer langs op Het Groene Goud. 

Agenda 
28 en 29 mei   Landelijke vrijwilligersdagen NL Doet* 

 

*Afhankelijk van de weersomstandigheden, en uiteraard coronaproof. Meer info over de activiteiten volgt. 

www.tuinderijhetgroenegoud.nl 


