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1. Voorwoord
Op 20 april 2011 was het zover: de officiële oprichting van de Vereniging Buurtmoestuin
Castellum! Het was het tastbare resultaat van een jaar vol voorbereidende activiteiten:
overleg met de gemeente, contact met andere buurtmoestuinen, plannen maken, leden
werven, etc.
De buurtmoestuin blijkt van meet af aan in een behoefte te voorzien. Zonder
noemenswaardige werving melden zich voortdurend nieuwe leden aan. Alle stukjes
grond zijn al snel bezet. Met wat tijdelijke extra grond erbij tellen we 28 leden in 2011,
en hebben we aan het eind van het jaar een wachtlijst met nog eens 12 belangstellenden!
Bijna alle leden willen graag doorgaan in 2012. Twee leden hebben hun lidmaatschap
opgezegd, waarvan één wegens een nieuwe baan in het buitenland.
Zodra de grond beschikbaar kwam ging iedereen vol enthousiasme aan de slag met zijn
of haar stukje grond. De nog kale vlakte van het vroege voorjaar was tegen de zomer
omgetoverd in een groen paradijs vol groenten en bloemen! En dit ondanks het extreme
weer: een uitzonderlijk warm en droog voorjaar, gevolgd door een zeer natte zomer.
Niet alle planten bleken daar goed tegen bestand. Met name aardappelen, pompoenen
en courgettes kregen last van rot en schimmel.
Ook was het geweldig met hoeveel plezier veel leden en belangstellenden de handen uit
de mouwen staken op de werkdagen. Zo hebben we in één seizoen veel voor elkaar
gekregen: aanplant van een buxushaag, aanleg van een ontmoetingsplek met grasveld en
duurzaam tuinmeubilair, aanleg van een compostbak. En niet te vergeten het herhaalde
wieden van onkruid op alle gemeenschappelijke stukken grond.
Een hoogtepunt was ook de workshop composteren. Na een informatieve inleiding door
een docente van VELT kon iedereen aan de slag met het in elkaar zetten van een
compostbak. Daarmee is de buurtmoestuin een waardevolle voorziening rijker!
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2. 2011: jaaroverzicht in vogelvlucht
Winter
Het bestuur doet in de wintermaanden veel voorbereidend werk: statuten klaarmaken,
een beheerovereenkomst afsluiten met de gemeente, een aanvraag indienen voor een
bijdrage uit het leefbaarheidsbudget, een bankrekening openen, de leden informeren
over de voortgang van plannen. De secretaris weet door het jaar heen een paar mooie
nieuwsbrieven te maken.
Vlak voor de ALV van 2 maart horen we dat onze aanvraag voor het leefbaarheidsbudget
is goedgekeurd. De gemeente draagt in 2011 ruim € 15.000 bij aan het opstarten van de
buurtmoestuin. Dit geld zal vooral worden besteed aan het aanleggen van een tegelpad
en waterpunten en de aanschaf van een elektrische grasmaaier. Op de ALV stellen we de
begroting en contributie (€ 50) voor 2011 vast en bespreken we de concept-statuten en
concept-deelname overeenkomst.
Op 19 maart maken we een feestelijke start met de buurtmoestuin door met een
bijdrage van NL Doet (€ 500) maar liefst 280 buxusstruikjes te planten. Vele handen
maken licht werk. Aan het eind van de dag staat er een prachtige haag en heeft iedereen
even kunnen proeven van de gezelligheid en energie die het geeft om samen buiten
bezig te zijn.

Lente
Het wordt letterlijk een hete lente. Iedereen doet z’n best om de net gezaaide of geplante
groenten regelmatig water te geven. Ook de door de gemeente geplante gemengde haag
langs het hek voorzien we trouw van water. De eerste poging om gras te laten groeien
op de ontmoetingsplek mislukt door de droogte. De tweede poging heeft wel succes:
tegen de zomer ligt er een groene mat.
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Op 22 mei is een aantal van ons present op de Boerenbruiloft van het NMC. Het hele
Vicusterrein is feestelijk ingericht. Er is muziek, eten en drinken. En er komen ook veel
mensen kijken bij de buurtmoestuin. Een aantal mensen meldt zich meteen aan als
belangstellende. Het NMC stemt ermee in dat we op de strook grond achter het gebouw
tijdelijk vier extra tuintjes mogen maken. Daarmee maken we de eerste vier mensen van
de wachtlijst blij.
En wat een plezier en voldoening geeft het om de eerste groenten uit eigen tuin te
kunnen oogsten: spinazie, sla, erwten, tuinbonen, rucola, radijs. Alles smaakt even
lekker!

Zomer
Ondanks het vaak natte weer doen de meeste planten in de tuin het redelijk goed. Er
wordt veel geoogst: bonen, bieten, sla, broccoli, courgettes, uien, snijbiet, aardbeien,
aardappelen, enz. We merken dat ook vogels en dieren dol zijn op onze groenten.
Gesignaleerd zijn: snoepende fazanten, slakken, kraaien, duiven, hazen en ander
kleingrut. De structuur van de grond blijft een punt van aandacht. De zware klei
verandert door alle regenval in een dichte blubberlaag waarin water te lang blijft staan.
Daar mag nog heel wat zand en compost doorheen.
Tijdens een workshop op 27 augustus leren we samen met een aantal Velt-leden veel
over het bodemleven en het maken van compost. Een van de leden heeft de dag samen
met VELT georganiseerd. Een docente van VELT houdt een boeiend verhaal, met allerlei
praktische tips. Daarna gaan we buiten aan de slag met het maken van een grote
compostbak. Weer een mijlpaal in de ontwikkeling van de buurttuin!

Herfst
Op 24 september vieren we bij heerlijk nazomerweer de Burendag. We hebben voor het
geld een duurzame tuintafel met banken aangeschaft. Waar we vervolgens genieten van
heerlijke courgettesoep uit eigen tuin.
Op de laatste werkdag van 5 november verplanten we met vereende krachten de
bessenstruiken en aardbeienplanten. Op de strook grond die daardoor vrij komt, kunnen
in het nieuwe seizoen drie extra tuintjes worden ingericht.
Een lid biedt aan om een website te maken. Tijdens de ALV van 24 november toont hij
ons een eerste voorproefje. De site ziet er prachtig uit en is inmiddels actief:
www.buurtmoestuincastellum.nl. Verder kijken we op deze ALV met veel voldoening
terug op het eerste seizoen en bespreken we wensen en plannen voor 2012. Er zijn veel
ideeën én veel mensen die aanbieden om klussen op zich te nemen. Een duidelijke wens
is om meer contactmomenten te hebben in de tuin. We spreken voor het nieuwe seizoen
een tweewekelijks ‘ontmoeting-in-de-tuin’ moment af: iedere eerste zaterdag (10u) en
derde zondag (14u) van de maand. Niet verplicht, wel gezellig.
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In december horen we van de gemeente/NMC dat we de tijdelijke stukjes grond ook in
2012 kunnen gebruiken en dat we er wat extra tijdelijke grond bij kunnen krijgen van
het stuk grond voor het gebouw. Daarmee kunnen we weer een aantal mensen van de
wachtlijst aan een tuintje helpen!
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