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1.  Voorwoord 

 

Ook in het jaar 2013, het 3e jaar van het bestaan van de Buurtmoestuin Castellum, is er 

door (de meeste) leden weer hard gewerkt in "hun" tuin. De grond, die in 2011 bij 

regenval nog vaak veranderde in een dichte blubberlaag is, dankzij het zand en de 

compost dat er door de leden ook dit jaar weer in is verwerkt, steeds beter te bewerken. 

Voor de leden van de Buurtmoestuin is het daarom natuurlijk ook heel jammer dat we 

eind 2014 "onze" grond moeten verlaten om elders op het terrein van het Natuur- en 

Milieucentrum vervangende grond te krijgen. En het gaat dan ook niet alleen om het 

verlies van de eigen tuin maar ook van de gemeenschappelijke grond ! 

In 2013 heeft het Bestuur over deze voorziene verhuizing regelmatig contact met het 

NMC.  De vereniging Buurtmoestuin Castellum krijgt een vergelijkbaar stuk grond als nu 

op het NMC-terrein.  

Tot slot, de grote zandverplaatsingen voor het "echte" Castellum zijn eind 2013 

gerealiseerd. Wij zijn benieuwd wat 2014 ons gaat brengen ! 
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2.  Ontwikkeling ledenbestand en wachtlijst 
 

Leden en tuintjes in 2013 

In de winter van 2012-2013 hebben 6 van de 36 leden opgezegd. Drie van hen waren 

ontevreden over hun stukje tuin, de anderen hadden te weinig tijd of konden een tuintje 

dichter bij huis krijgen. Vijf tuintjes zijn aan nieuwe leden uitgegeven en één tuintje is 

gezamenlijke bloementuin geworden. In juni is nog een lid gestopt en is een nieuwe lid 

voor de helft van het seizoen gekomen. 

In het najaar van 2013 hebben nog eens 6 leden opgezegd, zodat er eind 2013 nog 29 

leden waren. De meeste (18) zijn lid vanaf het startjaar 2011, vijf leden zijn in 2012 

gestart en vier in 2013. 

 

Wachtlijst en wachttijd 

Na het uitdelen van de tuintjes in het voorjaar kwamen er snel nieuwe aanmeldingen, 

zodat er in juni weer tien mensen op de wachtlijst stonden. Om te lange wachttijden en 

teleurstelling te voorkomen is daarna aan nieuwe belangstellenden verzocht zich in 

januari opnieuw te melden. In juni kon nog een tuintje worden uitgegeven, zodat er eind 

2013 nog negen mensen op de wachtlijst stonden.  

Tot nu toe heeft niemand op de wachtlijst langer dan een jaar op een aanbod hoeven 

wachten, maar sommigen staan langer op de wachtlijst doordat ze een aanbod hebben 

afgeslagen. De leden die in 2012 en 2013 zijn gestart hebben twee weken tot elf 

maanden op een tuintje moeten wachten.  
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3. 2013: jaaroverzicht in vogelvlucht 
 

Niet alleen is de structuur van de grond de afgelopen jaren verbeterd, ook is er een  min 

of meer vaststaande structuur ontstaan met betrekking van de organisatie. 

 

LENTE 

Als mooie start in het nieuwe jaar organiseert Tjeerd een nieuwjaarsborrel bij het 

kampvuur. 

 

 
 

 

 

De tuinactiviteiten begonnen ook dit jaar in feite weer met de Algemene 

Ledenvergadering – 7 maart – en met een druk bezochte NL Doet-dag op 16 maart. 

 

Ruim 30 mensen hebben toen 

geholpen met allerlei 

algemene klussen. Niet 

vermoedend dat de 2e helft 

van maart weer heel koud en 

guur zou worden, werd zelfs 

een bloemenmengsel 

ingezaaid. 

Voor NL Doet werd dit jaar 

weer een subsidie ontvangen, 

die gebruikt is voor de 

aanschaf van compost en 

zaden. We hebben vele gaten 

geboord en gevuld met grind 

om de afwatering te 

verbeteren.  
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Ook vanuit het leefbaarheidsbudget werd een subsidie aangevraagd en ontvangen. Deze 

subsidie is volledig gebruikt om de gerooide boomgaard van de gebr. Goes te fresen en 

in te zaaien met een veldakkerbloemenmengsel en met zonnebloemen. 

 

 

 
 

 

In de VAR van 11 april verscheen 

een uitgebreid artikel over de 

Buurtmoestuin.  

 

In mei werd Nieuwsbrief 5 

uitgebracht. In de Nieuwsbrief staan 

naast feiten ook adviezen zoals over 

de biologische bestrijding van 

ongewenste gasten (=beestjes) en 

hoe we mollen kunnen verdrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 23 april werd een doordeweekse tuinmiddag 

georganiseerd (9 mensen) en op 9 juni werd een 

goedbezochte tuinmiddag gehouden. 
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ZOMER 

Voor de tuinwerkdag van 30 augustus stond een workshop “winterklaar maken” van de 

tuinen op het programma. Omdat alle tuinen in 2014 worden verplaatst, is dit 

onderwerp vervallen. Nu is de werkdag gebruikt om de buurtmoestuin weer te 

verfraaien. 15 mensen hielpen met klussen als het maaien van het gras, het wieden van 

het onkruid en het weer zichtbaar maken van de paden, de lavendel en de buxushaag. 

 

HERFST 

In deze periode wordt de Buurtmoestuin echt geconfronteerd met het oprukkende 

“Castellum”. De grote grondverplaatsingen die daarvoor nodig zijn, betekenen het einde 

van de tuintjes van Anneloes, Anja en Hanneke. Zij krijgen voor 2014 een vervangende 

tuin.  

 

Ook wordt de gereedschapsschuur 

tijdelijk verplaatst naar een plek 

tegen het gebouw van het NMC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 12 oktober wordt de laatste tuinwerkdag gehouden. De waterbakken worden 

geleegd en schoongemaakt. Ook wordt de haag geknipt, het gras gemaaid, enz. In het 

weekend van 14 en 15 september zijn de bramen- en frambozenstruiken al verplaatst 

naar een plek naast de bijentuin.  

 

 

En...Nieuwsbrief 6 komt uit (september 2013). 

Het werkzame jaar wordt op 21 november afgesloten met een Algemene 

ledenvergadering. Hier gaat het dan met name over het overgangsjaar 2014 en de 

toekomst van de Buurtmoestuin op de nieuwe locatie. 

 

WINTER 

In de tuinen gebeurt niet zoveel. Als altijd gebeurt er achter de schermen van alles om 

2014 straks weer optimaal te kunnen beginnen.  
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4. Verantwoording bestuur 
De betrokkenheid van de leden is in 2013 een belangrijk aandachtspunt voor het 

bestuur geweest. Dit omdat een deel van de leden niet meewerkte aan gezamenlijke 

werkzaamheden en veelal ook de eigen tuin verwaarloosde. Ook voor het vervullen van 

andere taken (bestuur, organisatie tuinwerkdagen) waren te weinig leden beschikbaar.  

Voor een deel is dit te wijten aan gebrek aan duidelijkheid over onze verwachtingen bij 

het aannemen van leden.  In 2013 is daarom meer aandacht besteed aan de informatie 

aan belangstellenden en nieuwe leden. Belangstellenden die zich aanmelden, krijgen 

meteen informatie over wat er van de leden verwacht wordt en bij het aanbieden van 

een tuintje wordt nogmaals gewezen op deze verwachtingen. Per 2013 krijgen nieuwe 

leden met hun sleutels meteen een rondleiding op het terrein, waarbij verdere 

praktische informatie wordt gegeven. Deze rondleiding met informatie is op papier 

gezet. 

Bij de leden is de betrokkenheid in de ledenvergaderingen onder de aandacht gebracht. 

Door het bijhouden van presentielijsten en de reacties (en niet-reacties) op mails aan de 

leden werd duidelijk welke leden structureel verstek lieten gaan. Deze mensen zijn 

persoonlijk benaderd, rekening houdend met eventuele bijzondere omstandigheden. 

Naar aanleiding daarvan heeft een aantal leden die weinig tijd voor de moestuin hadden 

opgezegd.  

 

De belangrijkste aandachts- en actiepunten van het bestuur in 2013 waren verder: 

- deelnameovereenkomst met nieuwe leden afsluiten 

- afspraken met de gemeente over gebruik van het terrein  

- opstellen van de begroting 2014, innen van contributie en sleutelborg 

- aanvragen van bijdragen voor NL Doet 

- bestellen van biologische zaden (De Bolster) en biologische compost 

- organisatie van ALV’s (2x) en werkdagen 

- bijhouden van de ledenadministratie en wachtlijst  

 

In de loop van 2014 zal duidelijk worden welk terrein we tot onze beschikking krijgen 

na de bouw van het Castellum. We kunnen dan een ontwerp gaan maken en de 

verhuizing voorbereiden. Mogelijk zal ook de overeenkomst met de gemeente herzien 

moeten worden.  

 

De belangrijke punten voor 2014 zijn verder: 

- jaarverslag 2013, begroting en contributie 2015 

- organisatie van de jaarvergadering (voorjaar) en een ALV (najaar) 

- verdelen van vrijgekomen grond aan belangstellenden van de wachtlijst 

- coördineren van de klussenlijst (waaronder organisatie van workshops, 

werkdagen, NL Doet) 

- externe contacten met gemeente/NMC, Eetbaar Utrecht, e.d. 

- voorbereiding verhuizing buurtmoestuin op terrein NMC 

- bijhouden van de website 

- bijhouden van de ledenadministratie en wachtlijst  
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Samenstelling bestuur 2013: 

Margo Herwig  voorzitter+penningmeester (vanaf 22 november 2012) 

Dorothy Schreurs secretaris (vanaf 1 maart 2012) 

Petra Alleman algemeen lid (vanaf 22 november 2012) 

Anja Vijn  algemeen lid (vanaf 21 november 2013) 




