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Voedseltuin IJplein

Het eerste voedseltuin seizoen loopt op zijn einde.
We kijken zeer tevreden terug op een mooie zomer.
Ook beginnen we alweer voorzichtig vooruit te
kijken..
De Open dag
op 29 juni was de open dag van de tuin. Een erg
geslaagde, gezellige middag! Zeker 70 mensen
kwamen kijken, kletsen en eten. Resto VanHarte
had heerlijke salades gemaakt en op de barbecue
lagen spiesjes met o.a. groente uit de tuin. Ook een
aantal vrijwilligers had zich in de keuken uitgesloofd.

Er werd door iedereen enthousiast verteld over de
gewassen, hoe je mee kunt helpen en hoe er
genoten wordt van de tuin. Er werden rondleidingen
gegeven en de kinderen konden onder begeleiding
van enthousiaste vrijwilligers dreamcatchers en
wortelbonbons maken. En hoewel de voorspellingen
anders waren, was het ook nog eens prachtig weer!
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Juli en augustus: oogsten en zaaien!
De zomermaanden waren perfect qua temperatuur,
en de droogte werd goed bestreden door de
vrijwilligers die ook buiten de gemeenschappelijke
werkdagen kwamen sproeien.

De akker met bloemen zag er geweldig uit en de
oogst was overvloedig. Uiteraard werd er ook na het
werk volop genoten van de tuin en de groenten. Zo
barbecueden we in augustus en was er in
september de burendag, gecombineerd met de
stadsexpeditie. Van de pompoenen die we die dag
oogstten, werd meteen op de tuin heerlijke soep
gemaakt!

Volop gelegenheid om de tuin aan iedereen te laten
zien en iedereen ervan mee te laten genieten.

Oogst
We zijn erg trots op de groente die we dit seizoen
geoogst hebben. Dat begon al met raapstelen en
spinazie in het voorjaar en loop nu nog even door
met boerenkool, spruiten en veldsla. Om een idee
te krijgen verbouwden we dit jaar 27 gewassen en
veel kruiden.

Volgend jaar worden dat er zeker meer. Ruim 160
kisten gingen naar Resto VanHarte en de
voedselbank. Daar komen de groenten die de
vrijwilligers meenamen, nog bovenop. Hoewel al
het tuinwerk leuke kanten heeft, werd het oogsten
en weggeven van de groente door de vrijwilligers
unaniem terecht als erg bevredigend ervaren...
Komend seizoen
De winter is in aantocht, de tijd om nieuwe plannen
te maken.

groente uitgebreid, maar ook bloemen en kruiden
krijgen een prominentere plek. Kortom, in de winter
is er ook voldoende te doen op en rond de tuin.
Nominatie icoonproject
De voedseltuin IJplein is genomineerd als
icoonproject voor de provincie Noord-Holland door
groendichterbij! We zijn hier nu al hartstikke trots
op. Op 23 november horen we tijdens het
groendichterbij event of we het daadwerkelijk
worden. Voor alle vrijwilligers en betrokken
organisaties zou het een mooie kroon op het eerste
tuinseizoen zijn!
Midwinter feestje
Op zaterdag 21 december vieren we met de
vrijwilligers op de tuin een midwinter feestje.
Tussen 15.00-17.00 ben je welkom voor een hapje
en een drankje. We luiden gezamenlijk het eerste
jaar uit en blikken alvast vooruit op het komende
seizoen. Iedereen is welkom!
Meer weten?
Wil je op de hoogte gehouden worden, wil je
meedenken en meedoen? Neem ook dan contact
op met: Mariken Heitman: mariken@brvc.nl of 0640948333.
Samenwerking
Het project voedseltuin is een initiatief van stichting
DOEN, Voedselbank-Noord, Resto van Harte en
Netwerk BuitenRuimte voor Contact. In het project
wordt verder samengewerkt met het Stadsdeel
Noord, Combiwel/Buurtcentrum de Meeuw, Eigen
Haard, Op Eigen Kracht, NME, DORAS, Eva en Adam,
Stichting Vonk, de Regenboog, stichting Prisma en
Spirit.
De Voedseltuin wordt ondersteund door:

We hebben op de percelen die leeg kwamen te
liggen met winterrogge ingezaaid. Dit beschermt de
grond in de winter als een groene 'deken'. Ook
gaan we platte bakken bouwen. Dit is een soort
platte kas waar we vroeg in het voorjaar al groente
kunnen verbouwen. Een groot deel van de rest van
de tuin zal komend seizoen ook in gebruik genomen
gaan worden. Deels wordt het gedeelte voor de

