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Het Witte Goud 
Mooi he, dat dikke pak sneeuw. 
Rust en stilte. Alles verstopt 
onder de witte deken. We 
hebben er van genoten. 
Inmiddels is het allemaal weer 
water. Ook voor de sneeuw viel 
was het overal goed nat. De 
aangelegde wadi’s staan en 
stonden mooi vol. Veel van het 
regenwater wordt nu opgevangen 
in de grote vijver bij de 
Zwartakkers en de meanderende 

wadi’s door en langs de hele Groene Long. Zo blijft het water veel langer in het gebied in plaats van dat het 
meteen wegstroomt. Ze doen hun werk meteen goed! Winter zoals de winter ook mag zijn. Goed koud, 
echte rust, en het water aanvullen. Ook de nieuw aangeplante boomgaard is er blij mee. 

De wintertijd betekent ook voor ons rust, en weer energie aanvullen. Tijd om naar binnen te keren. Terug te 
blikken op het afgelopen jaar, en vooruit te kijken. 

De zelfoogst van 2022 
We hadden wederom een mooi oogstjaar. Met 
een fantastische sfeer op het land. En wat hebben 
we gesmuld! We ontvingen afgelopen jaar meer 
deelnemers en namen een groter stuk land in 
gebruik. Teelden minstens 50 verschillende 
soorten groenten waaronder ook wat 
onbekendere groenten, zoals de yacon (groot 
succes, dus volgend jaar weer!) Meer bekende 
gewassen zoals aardappels en pompoenen gingen 
met honderden kilo’s van het land. Afgelopen 
week aten we met de vrijwilligersdag de laatste 
lekkere pompoenen op. We hebben nu nog wat 
boerenkool, palmkool en winterpostelein op het 
land staan. Daar kunnen we onze deelnemers deze winter nog een keer blij mee maken. En dan weer op 
naar een nieuw seizoen! 

Ben jij nog geen deelnemer, maar wil je dat wel worden? We hebben nog plek voor dit 
nieuwe jaar. Dus meld je aan, en ervaar zelf hoe leuk, lekker en leerzaam het is om je eigen groenten te 
oogsten. Of een bos bloemen te knippen. Of allebei. 



Momenteel zit ik lekker warm binnen het teeltplan van 2023 bij te schaven. De meeste zaden en pootgoed 
zijn besteld. Nu nog de laatste dingen uitzoeken. Wat doen we net wat anders, waar gaan we dit jaar mee 
experimenteren? Wat gaan we opkweken in die nieuwe kas?  

Leuk werk. Niet alleen voor de groenten natuurlijk, we hebben inmiddels ook een heel scala aan bloemen op 
de tuinderij! Het wordt alleen maar mooier…. 

Nog meer kleur en smaak 
In 2022 hebben we, tussen alle bedrijven door, 
ook nog twee nieuwe tuinen aangelegd. 
Allereerst de grote bloementuin in het hart van 
het park. Met een enorme hoeveelheid diverse 
vaste planten, in acht vakken op kleur geplant. 

Meteen het eerste jaar al spatten de kleuren er 
van af, en kon er ook al aardig wat van geknipt 
worden. Verschillende siergrassen, heleniums, 
asters, chrysanten en nog veel meer. Echt een 
genot.  

In het najaar verplantten we nog wat in de acht 
vakken op kleur, want hier en daar bleek rood 
toch roze, en geel meer oranje. We vulden verder  

nog een halve cirkel met mooie heesters en planten in warme kleuren. Nu is het afwachten hoe het in het 
voorjaar allemaal opkomt. Best spannend! 

De tweede nieuwe tuin is de kruidentuin. We 
begonnen met een compleet leeg vak. De grote 
buitencirkel zaaiden we in met goudsbloem 
(van eigen bodem) en plantten een boom 
middenin. Inmiddels zijn er 12 flinke cirkels van 
kinderkopjes gelegd. Dat heeft een paar 
vrijwilligers heel wat zweet gekost, maar het 
resultaat mag er wezen. 

We smulden al van cirkels vol basilicum, 
peterselie en citroenverbena. Volgend jaar 
staan alle cirkels vol kruiden.  

Wordt het nog smaakvoller koken met de producten van Het Groene Goud! 

Vrijwilligers-verwen-dag 
Na al dat harde werken verdienen onze vrijwilligers (inmiddels al ruim 40!) uiteraard een waardevolle 
beloning. Met een vrijwilligers-verwendag zijn we dit jaar goed begonnen. Vorige week kwamen we bij 
elkaar, en werd er eens helemaal niet gewerkt! Met een verrukkelijk 4-gangen-diner (uiteraard met 
groenten van eigen land), lekkere drankjes, voetenbadjes en handmassages werd iedereen in de watten 
gelegd. Daarna nog een Groene Goud Quiz en uiteraard veel gezelligheid. Superdag! Als ik er zelf nog niet 
werkte, zou ik me snel aanmelden als nieuwe vrijwilliger. Is het niet om het leuke werk, dan wel om de 
geweldige sfeer. 

 



Winterwerk bij de kachel 
Terug naar ons winterwerk binnen. Naast teeltplan, administratie en 
bestellingen werken we ook aan onze publiciteit. We beginnen immers aan ons 
derde jaar! Onze nieuwe flyer is inmiddels bij de drukker. En onze website 
wordt deze maand opgefrist en verder gevuld.  

Dan zijn er nog wat overleggen. Onder meer met scholen, want we vinden het 
erg leuk en belangrijk om zowel leerlingen van het middelbaar onderwijs als 
ook basisschoolkinderen te ontvangen. Fijn om te merken dat er zo’n 
enthousiasme is bij diverse scholen. Dat kan niet anders dan een goede 
toekomst hebben. 

Nieuwe plannen voor 2023 
Wie dacht dat we in de afgelopen twee jaar wel genoeg grote projecten hebben aangepakt heeft het mis! 
We gaan in 2023 gewoon verder met onze basis leggen: 

 Het laatste deel van de kas afmaken, zodat we daar dit jaar ook echt in kunnen gaan opkweken en 
telen.  

 Pergola’s en poorten van hout plaatsen.  
 Klein poeltje graven en veldje inzaaien in de achterste akker.  
 Een kippenhok en goede ren maken.  
 En het grootste project: Later in het jaar een eigen schuurtje bouwen. Maar daarvoor moeten we 

eerst nog wat geld bij elkaar sprokkelen. Hierover horen jullie later nog meer. 

Handen uit de mouwen 
“Wanneer beginnen we weer?” Een paar van onze vrijwilligers begint al wat ongeduldig te worden.  

We hebben in de winter nog wel een beetje werk. Als het niet vriest en beetje lekker weer is, zullen we in 
februari wel eens wat daagjes op het land te vinden zijn. Nog wat boompjes (ver)planten. Kolenstronken 
opruimen en nog wat los werk. In maart beginnen we weer met de eerste grondbewerkingen (beetje 
afhankelijk van het weer natuurlijk). En dan gaan we weer vol aan de slag! 

Kip kip kip 
Het bouwen van de kippenren verdient wat extra aandacht 
in deze nieuwsbrief. Van deelnemers kregen we een paar 
kippen, een hok en wat palen voor een ren. Deze moet 
opgeknapt, opgebouwd en uitgebouwd worden. We geven 
ze een ruime ren erbij, en laten ze straks op een groot stuk 
op onze tuinderij rondscharrelen. 

Waarom kippen? Het zijn gezellige diertjes, die straks tussen 
het kleinfruit ook erg nuttig zijn met hun gescharrel. Ze 
pikken wat schadelijke insecten weg, houden de 
slakkenpopulatie in toom en dan lusten ze ook nog heel wat 
onkruid en gewasresten. O ja, en ze leggen lekkere eitjes. 

We beginnen dit jaar met een paar kippen. Daarvoor willen we graag een hok met flinke overdekte uitloop 
maken. Dat hebben we niet in een of twee dagen helemaal af, maar zoals dat gaat met projecten: je moet er 
gewoon aan beginnen. En dat doen we in maart, met de landelijke NL Doet-actie. Heb je zin om hierbij te 
hepen? Aarzel niet, en kom op 11 maart naar ons. Een goede klus om het voorjaar mee te beginnen. 



Biologische fruitbomen in De groene Long 
In november en begin december is er weer aantal heggen in de 
Groene Long aangeplant. Rondom de nieuwe boomgaard, en langs 
een groot stuk van de dierenweide. Met onze trouwe club 
vrijwilligers, aangevuld met vrijwilligers van de Kinderboerderij en 
leerlingen van Pius-X is er hard gewerkt. En een topsfeertje! Heerlijke 
dagen.  

In de boomgaard staan nu zo’n 45 biologische fruitbomen. Het zijn 
diverse rassen van appel, peer en pruim, aangevuld met een paar 
minder bekende fruitsoorten. Benieuwd hoe het er in het voorjaar 
uit gaat zien als de boompjes bladeren, en misschien al bloesem 
krijgen! 

In het voorjaar zaaien we nog een bodemmengsel in. Verschillende 
soorten gras, klaver en kruiden. En dan wachten. Totdat het gras 
goed gegroeid en de bodem stevig is. Dan kunnen we er lekker in het 
gras gaan liggen, om naar die bloesems te kijken. Later nog wat 

gezellige tafels en banken erin. En dan weer wachten, totdat het eerste fruit gaat komen. Wat een geduld is 
er nodig! 

Is nu alles geplant in De Groene Long? 
Wel veel, maar nog niet alles! In het voorjaar worden er nog struiken geplant in de lange strook langs de 
eikenbomen aan de Beemdstraat. Met een boel inheemse struiken, waaronder de hazelaar, vlier, 
kardinaalsmuts en hulst, creëren we hier een paar mooie struweelhagen. In de dierenweide en het 
parkgedeelte komen nog een aantal flinke bomen bij. En dan gaan we nog aan de slag met de beplanting 
van oevers van enkele wadi’s. Ook hier geldt; goed werk heeft tijd nodig. 

Er is nog plek voor nieuwe deelnemers! 
Er is dus nog ruimte bij Het Groene Goud om oogstdeelnemer(s) te worden. Zowel voor de groenten, als 
voor de bloemen. Aanmelden om het hele seizoen mee te oogsten doe je het best voor 1 maart. Als er 
daarna nog steeds plaats is, kun je ook nog aanmelden voor het resterende deel van het seizoen. Check 
onze website meer uitgebreidere info en aanmelden. 

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. In maart beginnen we weer. 

Stuur een mailtje naar info@tuinderijhetgroenegoud.nl  

Agenda 
10 en 11  maart: NL Doet: Kippenren bouwen en kleine plantwerkjes 

Diverse plantdagen struweelhagen: maart, houd de website en facebook in 
de gaten voor exacte data. 

www.tuinderijhetgroenegoud.nl 

https://www.facebook.com/tuinderijhetgroenegoud 


