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Winterrust 
Terugblikken, uitrusten, opruimen en nieuwe plannen maken. Daar is de winterrust helemaal geschikt voor. 
We begonnen het jaar met een mooi artikel in de PC55, waarin Renate Pijnenburg, zelf ook deelneemster 
van het eerste uur, samen met ons terugblikte op een supergeslaagd eerste proefjaar. Lekker lezen. Is ook 
fijn om te doen in de winter. Beentjes op de bank en welverdiend relaxen.  

Vooruit, tussendoor af en toe wat opruimen. Van 
veel (oneindig leek het soms) kratten met van alles 
en nog wat, en stapels paperassen en GB’s aan 
bestanden. Er komen veel dingen naar voren waar 
ik geen tijd voor had, nu is die tijd er wel. Harstikke 
fijn. Weg met dingen waar we niets meer mee 
doen, heerlijk. En verder alles even bij elkaar 
zetten waar we wel wat mee gaan doen. Zo zijn 
inmiddels alle zaden uitgezocht, en bijbesteld wat 
nodig is. De laatste hand gelegd aan het teeltplan 
van de groenten. Soorten, rassen, hoeveelheden, 
planschema’s. Leuk puzzelwerk, en geeft elk weer 
een goed gevoel als dat klaar is! 

De plattegrond is na het eerste proefjaar opnieuw 
tegen het licht gehouden. In de grote lijnen blijft 

de indeling gelijk. In 2022 vier grote groentevakken in de eerste akker, en vier grote in de tweede. In de 
derde akker komen 8 kleinere groentevakken, met één vol met aardappels (de kleine proef van vorig jaar 
smaakte naar meer!)en een met weer zo’n prachtig bloemenmengsel.  

Daarnaast komen er een aantal kleinere vakken met 
vaste bedjes. Voor de snijbloemen, 
bloemenmengsels, dahlia’s en een educatieve 
voorbeeldtuin. Alsof dat nog niet genoeg is gaan we 
ook nog aan de slag met een kruidencirkel, en een 
grote bloementuin vol met vaste (sier)planten, 
grassen en heesters. O ja, en een kas. Zouden we 
daar dit jaar al iets in kunnen telen?? 

Leuk joh, plannen maken. Handen vrij en uitgerust, 
laat de ideeën maar stromen. 

Op het land 
Onze deelnemers oogsten soms nog een preitje van 
het land, verder ligt het land er verlaten bij. Met duidelijke sporen van de natte herfst en winter. Op 
sommige stukken groeit er zelfs mos. Is in ieder geval de bodem bedekt. Zowel de lage als de hoge 



bloemenmengsels zijn helemaal bruin geworden. Ziet er misschien niet zo mooi uit, maar voor de bodem en 
de beestjes is het harstikke goed. Vorige week zaterdag kwamen we voor het eerst dit jaar weer bij elkaar, 
met een flinke groep deelnemers en energieke vrijwilligers oogstten we het land verder leeg, en knipten we 
al wat toekomstige groentevakken kaal. Een goed begin van het jaar! Gisteren was er al een vervolg, en 
werkten we weer samen onder een stralend zonnetje. Zodat we binnenkort weer aan de nieuwe cyclus 
kunnen beginnen; radijsjes zaaien, bloemen planten, en peulen de grond in! 

Samen heggen planten 
Over energieke vrijwilligers gesproken; vlak voor de kerstvakantie hebben we samen met een grote groep 
vrijwilligers van de gehele Groene Long in een week tijd zowat alle heggen rondom de tuinderij aangeplant. 
Dank aan iedereen uit de buurt, de vrienden van de kinderboerderij, Pius X en natuurlijk onze eigen 
vrijwilligers voor deze gigantische klus. We zijn benieuwd naar hoe het er straks uit gaat zien in het voorjaar, 
als de planten uitschieten. In het jaar 2022 zullen er met Stichting De Groene Long nog vaker zulke 
plantdagen georganiseerd worden in het gebied. Van vlechtheg tot boomgaard! We houden jullie op de 
hoogte. 

Soepacties 
“Nog nooit at ik zoveel soep! Zo lekker!” Dat hoorden we mensen vaak zeggen. Wat wil je ook, met een 
ruime oogst, veel werkdagen en een wat kouder en natter seizoen. Een goede soep is dan een warm 
welkom. In december organiseerden we met Het Groene Goud zelfs twee speciale soepdagen. Vanwege het 
goede jaar zaten we ruim in de prei, pompoen en bieten. Daar draaiden meerdere vrijwilligers diverse 
fantastische soepen van. De actie smaakte absoluut naar 
meer, dus gaan we deze zeker herhalen in het najaar van 
2022! 

Vooral pompoenen hadden we in overvloed. Oranje reuzen en 
geweldige smaakvolle muskaatpompoenen wel te verstaan.  

Een deel doneerden we aan Blaal 2 Beat Cancer, waar er 
op hun beurt ook weer soep van gemaakt werd. Maar liefst 50 
emmertjes werden er verkocht, en daarmee hebben de 
pompoenen €175,- opgeleverd voor het goede doel. Met dank 
aan kok Marco en de Beverdijcken! 

Want voedsel verspillen doen we natuurlijk niet. Heb jij al die 
soepacties gemist? Dan kun je nog altijd zelf aan de slag in je 
eigen keuken. We hebben nog 8 grote pompoenen in de voorraad. Interesse? Stuur ons een mailtje! 

Bloemen en kruiden 
Even terug naar al die plannen maken. Wisten jullie dat wij in ons team hele creatieve en ervaren 
tuinontwerpers zitten? Dan weten jullie dat nu! Geweldig om samen met verschillende kennis op elkaar aan 
te sluiten. Daar komen mooie dingen uit. Het ontwerp voor de aparte bloementuin krijgt steeds meer vorm 
en kleur. Op de tuinderij zelf is de vorm al mooi zichtbaar door de aangeplante beukenheg rondom. Nu 
liggen er nog saai zwarte doeken op de grond. Dit doen we om te voorkomen dat er straks weer een hoge 
onkruidberg groeit. Telkens als we een stuk van de bloementuin gaan aanplanten halen we wat weg, zodat 
we schoon kunnen beginnen. In deze bloementuin komen veel vaste planten, wat sierheesters en een paar 
mooie kleine boompjes.  



Ook het ontwerp van de aparte kruidentuin ziet er veelbelovend uit. Dit wordt een ronde tuin, gebaseerd op 
een klok, waarbij elk uur overeenkomt met kruiden geschikt voor specifieke organen in het lichaam. Meer 
verklappen we nog niet!  

<- Schets bloementuin  

De hele aanleg van zowel deze 
bloemen- als kruidentuin zal 
zeker tot in het najaar duren. 
Lijkt het je leuk om hieraan mee 
te werken? Aarzel niet en meld 
je aan. 

Voor de bloemenplukkers; Er 
zullen zeker zoveel bloemen te 
plukken zijn als afgelopen jaar. 
Er komt weer een (iets kleiner) 

plukbloemenveld, en nog meer bedden met diverse snijbloemen. We proberen dit jaar ook iets meer te 
zaaien met het oog op droogbloemen. En o ja, onze dahliaknollen hebben zich goed vermeerderd! 

Er gaat gebouwd worden…. 
Nadat het bestemmingsplan was goedgekeurd is er ook een vergunning aangevraagd voor de bouw van het 
hoofdgebouw (Pius X-College), en bijgebouwen in de Groene Long. Ook dat is inmiddels goedgekeurd. Goed 
nieuws voor alle initiatieven. Dat betekent voor ons, Het Groene Goud, dat we onze kas kunnen gaan 
opbouwen. Dat is wel een grote klus. We beginnen bij het begin: de fundering plaatsen. Een beetje 
afhankelijk van het weer starten we hier eind februari/begin maart mee. Een tweede grote klus voor ons is 
de aanleg van onze irrigatie. Eigenlijk zelfs meer prioriteit dan de kas! We hebben nu een waterput, en veel 
slangen en wat sproeiers. Maar dat is nog erg veel sjouwwerk als er beregend moet worden. Stiekem hopen 
we natuurlijk dat we net als in 2022 voldoende hemelwater krijgen en heftige hittegolven uitblijven. Voor de 
zekerheid gaan we toch maar snel aan de gang met een vast irrigatiesysteem aan te leggen, zodat we niet 
telkens honderden meters met slangen hoeven te leuren. 

Genoeg dus om mee bezig te zijn en nog meer om naar uit te kijken. Voor je het weet is het al maart en 
gaan de aardappels al weer de grond in! 

Meewerken 
Nog geen vrijwilliger, maar lijkt het je leuk om een keer mee te helpen? We kunnen 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  
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