
Terugblik Buurtmoestuin Castellum 2022 

We kijken terug op een moestuinjaar met bijzonder hete weken, maar ook 
extreem natte dagen. Dat heeft ieders oogst zeker beïnvloed. Gelukkig 

heeft Inekes boompje in ieder geval 1 appel opgeleverd 😊  

De in januari geplande nieuwjaarsborrel kon door de 
toen nog geldende Coronamaatregelen niet doorgaan. We gingen in de 
moestuin al wel van start met het in de grond aanleggen van een nieuwe 
elektriciteitskabel en contactdoos. Met dank aan Lambert, Marcel, Maarten, 
Lennart en Inès voor het graafwerk.  
Vanaf februari werden de maatregelen opgeheven en werden de daarop 
volgende tuinwerkdagen met veel enthousiasme bezocht. Op de eerste 
tuinwerkdag werd afzwaaiend bestuurslid Roel in het 
zonnetje gezet en konden we de nieuwe leden 

verwelkomen: Marieke, Gemma,  Mandy en Tim, Jan Willem en Tessa. 
Door het (te) grote algemene deel in cluster E te verkleinen hebben we dit 
jaar een extra tuintje kunnen creëren. De vereniging heeft in totaal 32 
individuele tuintjes kunnen uitgeven en Nicole heeft nog enkele 
enthousiaste belangstellenden op de wachtlijst kunnen plaatsen.  
Vele handen maken licht werk en zo hebben we de klussen snel kunnen klaren; zoals het uitrijden 

van de mest, het verspreiden van de houtsnippers en het snoeien van de 
hagen. Daarnaast hebben we aan de linkerkant van de schuur een handig 
opbergsysteem gekregen om de schoppen op te hangen, is er een nieuwe 
compostzeef gemaakt en zijn de kruiwagen en het houten toegangshek 
gerepareerd. Bovendien is er door Roos nog een extra informatieblad voor 
bezoekers aan het hek toegevoegd.  
Maar de kers op de taart is wel de aanleg van de eigen grondwaterpomp 
geweest! Dat heeft heel veel tijd en energie gekost; 
vooral van Marcel, maar wat zijn we er blij mee! 
Monique en Tineke hebben er weer voor gezorgd dat 

het pootgoed en de zaden werden besteld en op de juiste momenten in de 
schuur te vinden waren. Met de compost, die weer door Margo beheerd 
werd, kon iedereen aan de slag in de eigen tuin en in de algemene delen. 
Daar waar het in een cluster gewenst was, is er een extra helpende hand 
aangeboden om de algemene delen te onderhouden. De kruidencirkel werd op de tuinwerkdagen 
onder leiding van Dorothy en Toos onderhouden. Het wekelijkse avond onkruid-uurtje dat dit jaar 
geïntroduceerd werd, had weinig aanloop. 
Op initiatief van Tineke is er in april een excursie naar Voedselbos Harmelen georganiseerd. Een 

tiental leden hebben van een inspirerende rondleiding en de eetbare planten 
genoten! De foto’s werden naderhand gedeeld in de nieuwe (vrijblijvende) 
moestuin-appgroep. Onze website, beheerd door Tjeerd, heeft dit jaar een 
aparte ledenpagina gekregen. In 2022 werden er drie ALV`s  gehouden, 
waarvan 1 op een mooie zomeravond in de moestuin. Margot en Lambert 
vormden de kascommissie en hebben het financiële jaarverslag gecontroleerd. 
Bestuursleden dit jaar waren: Machtelijn (voorzitter), Marcel 
(penningmeester), Nicole ( secretaris) en Inès (algemeen). Namens het bestuur 
heeft Machtelijn de nieuwe gebruikersovereenkomst met Utrecht Natuurlijk 
ondertekend. 

 
Samenvattend is 2022 een goed jaar geweest. We kijken uit naar een volgend moestuinjaar ! 

 


