Jaarverslag
Buurtmoestuin Castellum 2012
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1. Voorwoord
In april 2011 zijn we van start gegaan met het inrichten en in gebruik nemen van
Buurtmoestuin Castellum. De buurtmoestuin voorziet in een behoefte. Bijna alle leden
zijn in 2012 verder gegaan met hun tuin. We hadden eind 2011 nog 12 mensen op de
wachtlijst.

Om meer mensen in de gelegenheid te
stellen lid te worden, hebben we eind 2011
de bessen struiken verplaatst. Dit leverde 4
extra tuinen op.

Het Natuur en Milieucentrum beschikte nog
over een braakliggend stuk grond
aansluitend aan de buurtmoestuin. Het
NMC heeft de buurtmoestuin gevraagd of
wij tijdelijk deze extra grond in bruikleen
willen hebben, zodat we nog 5 mensen van
de wachtlijst konden plaatsen. Zo is de
buurtmoestuin in 2012 fors uitgebreid naar
36 tuinen.

In 2012 is er met veel plezier gewerkt in de tuinen en de gemeenschappelijke delen van
de buurtmoestuin. Het was een lastig, niet zo heel groeizaam jaar. Wel zien we steeds
meer regenwormen: een goed teken dat de grond verbetert!
De gemeente heeft besloten dat de buurtmoestuin in verband met de bouw van het
Castellum een nieuwe plek krijgt op het NMC-terrein. In 2013 zullen de plannen verder
vorm krijgen. We zullen dus in de nabije toekomst moeten verkassen.
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2. 2012: jaaroverzicht in vogelvlucht
Lente
We startten het tuinseizoen met de algemene ledenvergadering op 1 maart. In het
voorjaar zijn er 9 extra tuintjes beschikbaar voor nieuwe leden. Half april hebben we
een grote berg houtsnippers laten storten. Deze zijn bedoeld voor de paden zodat we
ook in regentijden door de tuin kunnen lopen. De eerste klus dient zich aan!
Half maart doen we weer mee met de
NL-doet dag: we geven de nieuwe
tuintjes uit en zorgen voor een gezelliger
aanblik van en meer beschutting voor
het gazon. Lambert heeft hiervoor
subsidie aangevraagd bij het
Oranjefonds. Marja heeft de werkdag
goed voorbereid. We planten o.a.
lavendel en vlinderstruiken om meer
bijen en vlinders te trekken. Anders dan
tot het droge voorjaar van 2011 hoeven
we dit jaar nauwelijks water te geven.

Op 22 april hebben Debby en Machtelijn een workshop georganiseerd over bijen. Eerst
is de film “Queen of the Sun” getoond. Daarna is de buurtmoestuin meer ‘bijvriendelijk’
gemaakt: er is een bijenhotel in elkaar gezet en er is speciaal bloemenmengsel gezaaid.
Helaas is dit laatste niet goed opgekomen. We proberen het volgend jaar weer.
Zaterdag 2 juni hebben Dorothy en Lo de leden van de buurtmoestuin en
geïnteresseerde buurtbewoners uitgenodigd voor een workshop over biologisch
tuinieren. Bertie van den Boogaard, ook lesgever van VELT (Vereniging voor ecologisch
leven en tuinieren) heeft een presentatie gegeven waarin onder meer aan bod kwam:
- wat is biologisch/ecologisch tuinieren
- wat betekent dat in de praktijk
- welke materialen passen wel en niet bij biologisch tuinieren en hoe kom je eraan?
- technieken (spitten, mulchen, …)
- afvoer van spullen uit de tuin: wat doe je met stenen, graspollen, ander onkruid, etc.
- wisselteelt en combinatieteelt
- literatuur en/of websites voor verdere informatie.

Na een korte pauze hebben we een ronde in de
tuin gemaakt waar Bertie aan de hand van onze
tuintjes verdere vragen heeft beantwoord en
tips gegeven. Bertie heeft ons ook laten zien
hoe je werkt met een grenilette. We hebben er
1 aangeschaft voor de buurtmoestuin.
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Zomer
Na de workshops in het voorjaar was het op 2 juli weer de hoogste tijd om de handen
gezamenlijk uit de mouwen te steken. Op de werkdag op 1 juli zijn we aan de slag
gegaan om de volgende klussen te klaren:
-grasmaaien, grasrand afsteken en lavendel onkruidvrij maken
-rondom de bramen en frambozen onkruid verwijderen en struiken opbinden
-aardbeien verder voorzien van stro en netten
-de ruimte achter de composthoop vrij maken

Herfst
In september geven we de Bouwloods opdracht om
een gereedschapsschuur te maken. Deze wordt in
dezelfde stijl als de dierenhokken gemaakt. Zo kunnen
we onze eigen materialen (snoeischaren,
heggenscharen, grasmaaier en grenilette) en volgend
jaar ook de zaden goed opbergen. We mogen de
andere gereedschappen in de blauwe container
gewoon blijven gebruiken. Het schuurtje is
verplaatsbaar en verhuist straks met ons mee.

Op 22 september vieren we weer burendag. Roos en
Margo hebben deze werkdag voorbereid. Een aantal
mensen gaat aan de slag om een tegelplateau te maken
voor het gereedschapsschuur. Ook wordt er weer veel
onkruid gewied en het gras langs de haag en de bramen
en frambozen gekortwiekt.

De geplande werkdag op 27
oktober is niet doorgegaan
door gebrek aan
organisatiekracht en
belangstelling.
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Tijdens de ALV op 22 november kijken we terug op het seizoen. Er is weer veel werk
verzet. In het voorjaar zijn in één keer veel nieuwe leden bij de vereniging gekomen. In
deze periode was het bestuur door ziekte wat onderbemenst. Door deze combinatie is
de begeleiding van de leden wat summier geweest. Hierdoor heeft een aantal bij
aanvang wat minder makkelijk zijn/haar weg gevonden. We stellen de begroting voor
2013 vast. In 2013 kijken we hoe we betrokkenheid van de leden kunnen vergroten.
Een aantal leden neemt weer de organisatie van een werkdag in 2013 voor zijn
rekening. We kunnen in 2013 nog op hetzelfde stuk grond blijven. In oktober zullen we
mogelijk de eerste 4 tuintjes, gerekend vanaf het nieuwe gereedschapsschuur, op
moeten leveren.

Winter
Ogenschijnlijk gebeurt er niet zoveel. Achter de schermen zijn Roos en Mieke aan de slag
om de zaden voor volgend jaar te bestellen. Lambert zoekt uit hoe we aan biologische
compost kunnen komen.
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3. Verantwoording bestuur
De belangrijkste aandachts- en actiepunten van het bestuur in 2012 waren:
- deelnameovereenkomst met nieuwe leden afsluiten
- afronding subsidie leefbaarheidsbudget
- afspraken met de gemeente over gebruik van het terrein
- bestellen van zaden via NMC
- opstellen van de begroting 2013, innen van contributie en sleutelborg
- aanvragen van bijdragen voor NL Doet en burendag
- organisatie van ALV’s (2x) en werkdagen
- bijhouden van de ledenadministratie en wachtlijst
- realiseren van een gereedschapsschuur, gemaakt door de Bouwloods
De belangrijkste punten voor 2013 zijn:
- jaarverslag 2012, begroting en contributie 2014
- organisatie van de jaarvergadering (voorjaar) en een ALV (najaar)
- bestellen van biologische zaden (De Bolster) en biologische compost
- 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

Samenstelling bestuur 2012:
Lisette van der Wel – voorzitter (tot 22 november 2012)
Margo Herwig – algemeen lid, voorzitter (vanaf 22 november 2012)
Marinka Amesz – secretaris (tot 1 maart 2012)
Dorothy Schreurs-secretaris (vanaf 1 maart 2012)
Machtelijn Brummel – penningmeester
Petra Alleman-algemeen lid (vanaf 22 november 2012)
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