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1.	  	  Voorwoord	  	  

2015	  was	  een	  mooi	  en	  druk	  jaar	  voor	  de	  Buurtmoestuin	  Castellum.	  We	  zijn	  met	  een	  enthousiaste	  
groep	  van	  moestuiniers	  verhuisd	  naar	  een	  nieuwe	  plek	  op	  het	  terrein	  van	  Steede	  Hoge	  Woerd.	  Een	  
mooie	  plek	  waar	  we	  met	  elkaar	  het	  eerste	  jaar	  veel	  werk	  hebben	  verzet	  .	  De	  tuin	  heeft	  er	  prachtig	  
bijgestaan	  en	  er	  was	  een	  heerlijke	  oogst.	  

	  

2.	  Overzicht	  van	  het	  jaar	  

In	  2014	  is	  door	  de	  werkgroep	  verhuizing	  en	  het	  bestuur	  veel	  voorbereidend	  werk	  gedaan	  voor	  de	  
verhuizing	  van	  de	  moestuin	  vanwege	  de	  aanleg	  van	  het	  Castellum.	  De	  gemeente	  (inmiddels	  Utrecht	  
Natuurlijk)	  heeft	  begin	  2015	  gezorgd	  voor	  de	  aanleg	  van	  de	  tegelpaden	  en	  daarnaast	  voor	  water,	  
elektriciteit	  en	  de	  verhuizing	  van	  de	  waterbakken.	  

	  

	  	   	  

	  	   	  

Daarna	  zijn	  de	  tuintjes	  met	  paaltjes	  en	  lijnen	  uitgezet	  en	  van	  naambordjes	  voorzien.	  Zo	  werd	  het	  
voor	  iedereen	  duidelijk	  waar	  nou	  ieders	  eigen	  tuintje	  was.	  Op	  1	  maart	  was	  het	  zover;	  we	  waren	  voor	  
het	  eerst	  met	  elkaar	  bezig	  op	  het	  nieuwe	  terrein.	  
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Naast	  het	  werken	  in	  
ieders	  eigen	  tuin	  zijn	  
er	  op	  de	  
tuinwerkdagen	  veel	  
gemeenschappelijke	  
activiteiten	  verricht.	  
Zo	  zijn	  de	  
bessenstruiken,	  
bramen	  en	  
frambozen	  verhuisd,	  
is	  de	  grascirkel	  
ingezaaid	  en	  heeft	  
het	  gereedschapshok	  
zijn	  nieuwe	  plek	  

gekregen.	  Daarnaast	  is	  de	  helft	  	  van	  de	  paden	  voorzien	  van	  houtsnippers	  en	  zijn	  op	  de	  andere	  helft	  
graspaden	  aangelegd	  met	  graszoden.	  Tenslotte	  zijn	  er	  nog	  diverse	  andere	  klussen	  geklaard	  zoals	  het	  
verhuizen	  van	  de	  compostbak,	  het	  aanleggen	  van	  het	  tegelplateau	  bij	  de	  compostbak,	  het	  bouwen	  
van	  de	  pergola	  en	  de	  voorbereidende	  werkzaamheden	  van	  de	  kruidencirkel	  die	  we	  in	  2016	  
aanleggen.	  

	  

Er	  zijn	  in	  2015	  een	  nieuwjaarsborrel,	  tien	  
tuinwerkdagen,	  twee	  ledenvergaderingen	  en	  een	  
excursie	  georganiseerd.	  	  

Er	  was	  ook	  wat	  tegenslag.	  Zo	  was	  er	  een	  probleem	  
met	  de	  vlotter	  in	  de	  waterbak	  waardoor	  een	  tijd	  lang	  
de	  kraan	  gesloten	  was	  en	  was	  er	  langdurig	  geen	  
elektriciteit.	  Voor	  de	  vlotter	  is	  uiteindelijk	  een	  
loodgieter	  langs	  geweest	  en	  het	  probleem	  met	  de	  
elektriciteit	  is	  door	  Utrecht	  Natuurlijk	  opgepakt	  en	  
verholpen.	  In	  de	  loop	  van	  het	  eind	  van	  het	  seizoen	  
waren	  er	  gezellig	  wat	  kippen	  in	  de	  moestuin.	  Aan	  het	  
eind	  van	  het	  seizoen	  sloeg	  die	  gezelligheid	  om	  in	  
overlast;	  ze	  aten	  de	  zaden	  op	  en	  woelden	  te	  tuin	  om.	  
Er	  is	  inmiddels	  contact	  over	  met	  de	  beheerder	  van	  de	  
Steede.	  Het	  blijft	  een	  aandachtspunt	  voor	  2016.	  

	  

	  
	   	   	   	   	    

 

 

 

 

 

 



4	  
	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

3.	  	  Ontwikkeling	  ledenbestand	  	  

We	  hebben	  2014	  afgesloten	  met	  22	  leden.	  Een	  flink	  aantal	  was	  met	  hun	  tuin	  gestopt.	  Op	  de	  nieuwe	  
tuin	  is	  met	  30	  tuintjes	  plaats	  voor	  30	  leden.	  Dus	  in	  het	  begin	  van	  2015	  zijn	  er	  8	  nieuwe	  leden	  
bijgekomen.	  	  	  

Nieuwe	  belangstellenden	  krijgen	  eerst	  meer	  informatie	  over	  de	  buurtmoestuin,	  waarbij	  de	  
gezamenlijk	  afgesproken	  bijdrage	  aan	  de	  vereniging	  wordt	  benadrukt	  (naast	  je	  eigen	  tuin	  je	  ook	  
inzetten	  voor	  het	  collectieve	  deel	  van	  de	  tuin).	  Pas	  na	  een	  keer	  kennismaken	  en	  meewerken	  op	  een	  
tuinwerkdag	  kunnen	  geïnteresseerden	  op	  de	  wachtlijst	  komen.	  Hiermee	  sluiten	  wederzijdse	  
verwachtingen	  beter	  op	  elkaar	  aan.	  De	  huidige	  groep	  tuiniers	  zijn	  nagenoeg	  allemaal	  actief	  in	  hun	  
eigen-‐	  en	  collectieve	  deel	  van	  de	  tuin.	  

Aan	  het	  eind	  van	  2015	  hebben	  2	  mensen	  hun	  lidmaatschap	  opgezegd.	  	  
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5.	  Verantwoording	  bestuur	  	  

Het	  bestuur	  heeft	  zich	  in	  2015	  met	  een	  aantal	  zaken	  beziggehouden.	  Zo	  is	  begin	  2015	  is	  een	  nieuwe	  
bruikleenovereenkomst	  getekend	  met	  Utrecht	  Natuurlijk	  (grotendeels	  voorbereidt	  in	  2014).	  De	  in	  
2013	  ingezette	  lijn	  om	  de	  betrokkenheid	  van	  leden	  te	  vergroten	  is	  voortgezet.	  Een	  ander	  belangrijk	  
aandachtspunt	  was	  de	  uitvoering	  van	  verhuizing	  en	  de	  inrichting	  van	  de	  nieuwe	  tuin	  (zie	  hiervoor).	  	  	  

Naast	  deze	  thema's	  hield	  het	  bestuur	  zich	  bezig	  met	  	  haar	  vaste	  taken:	  	  

• contact	  met	  belangstellenden	  en	  wachtlijstbeheer;	  
• nieuwe	  leden:	  tuintje	  aanbieden	  en	  na	  betaling	  en	  	  ondertekening	  van	  

deelnameovereenkomst	  informeren	  en	  rondleiden	  op	  de	  	  tuin;	  
• regelmatig	  overleg	  met	  de	  beheerder	  van	  Steede	  Hoge	  Woerd	  over	  gebruik	  van	  het	  	  terrein;	  
• finaciën:	  begroting	  2016	  opstellen,	  financiële	  verantwoording	  van	  2014,	  betalingen	  

verrichten,	  contributies	  innen,	  sleutelborg	  innen	  en	  terugbetalen,	  financiële	  administratie	  
bijhouden	  

• jaarverslag	  maken;	  	  
• subsidie	  NLDoet;	  	  
• voorbereiden	  en	  organiseren	  van	  twee	  ALV’s	  en	  een	  jaarvergadering;	  	  
• tussentijds	  communiceren	  met	  leden,	  bijv.	  	  over	  tuinwerkdagen;	  	  
• presentielijsten	  voor	  tuinwerkdagen	  en	  vergaderingen	  bijhouden;	  
• knelpunten	  signaleren	  en	  oplossen;	  
• andere	  voorkomende	  werkzaamheden.	  
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Samenstelling	  bestuur	  2015:	  

• Margo	  Herwig	  -‐	  voorzitter	  en	  penningmeester	  	  
(tot	  24	  maart	  2015)	  

• Roos	  Kooiman	  	  -‐	  voorzitter	  (vanaf	  24	  maart	  2015)	  
• Dorothy	  Schreurs	  -‐	  secretaris	  (tot	  24	  maart	  2015)	  	  
• Anja	  Vijn	  -‐	  algemeen	  lid	  (van	  21	  november	  2013	  tot	  24	  

maart	  2015)	  en	  secretaris	  (vanaf	  24	  maart	  2015)	  
• Ron	  Pollemans	  -‐	  algemeen	  lid	  (van	  20	  november	  2014	  

tot	  24	  maart	  2015)	  en	  penningmeester	  	  
(vanaf	  24	  maart	  2015)	  

	  

	  

	  

Taken	  door	  andere	  leden	  

Enkele	  taken	  werden	  ,	  waar	  nodig	  in	  overleg	  met	  het	  bestuur,	  door	  andere	  leden	  verricht:	  	  

• compostmeester:	  Margot	  Herwig	  	  
• webmaster:	  Tjeerd	  Verbeek	  	  
• zaden	  beheren	  en	  bestellen:	  Roos	  Kooiman	  en	  Machtelijn	  Brummel	  
• kascommissie:	  Machtelijn	  Brummel	  en	  Magrit	  Norde	  
• organisatie	  tuinwerkdagen:	  wisselend	  duo	  van	  leden	  

	  

	  


