Moestuin Havenpark
Elise Vlietstra, Stimenz
Buurtbewoners en belangstellenden, ook deze keer willen wij weer het één en ander met u delen
over de moestuin. Want ook in Corona- tijd zijn de vrijwilligers in de moestuin actief, maar nu
werken ze op 1,5 meter afstand en in kleine groepen. De tuin kan op dit moment helaas geen plek
zijn waar buren elkaar kunnen ontmoeten. Alle activiteiten liggen nu stil, behalve het werken in de
tuin.

U bent echter nog steeds elke woensdag welkom tussen 9.00 en 12.30 uur, om iets te oogsten of om
uw GFT- afval te brengen voor de compostbak. U kunt ons vinden aan de Korte Molenstraat 4, achter
het gebouw Tot2021.

De moestuin in Corona-tijd
door Mart Nederhof
Nog steeds wordt er elke week gewerkt in de moestuin. In Corona-tijd gaat dit wel anders dan
anders, maar ook in deze rare tijd wordt er flink doorgewerkt. Vrijwilligers werken in vier shifts
verspreid over vier dagdelen op woensdag en donderdag, met maximaal drie vrijwilligers tegelijk.
Mooi om te zien dat de vrijwilligers zich nog steeds willen inzetten voor de moestuin, ook in deze
tijd!

Dit jaar is er hard gewerkt aan een
teeltplan voor de moestuin en dat werpt
zijn vruchten af. Door middel van het
plan weten we precies wat er in de tuin
staat, waar en wanneer het geoogst kan
worden. In de moestuin wordt op
biologische wijze gekweekt: groenten,
kruiden, fruit en bloemen. In deze
periode wordt er gezaaid en verspeend,
opgekweekt en uitgeplant, water
gegeven en geoogst, onkruid gewied en
vooral genoten. De tuin staat er prachtig bij en wordt steeds mooier. De fruitbomen hebben
uitbundig gebloeid en inmiddels is te zien dat later in het jaar veel fruit geoogst kan worden. Dit
komt niet alleen door het werk wat de vrijwilligers doen maar ook door de vele insecten zoals
honingbijen en ook solitaire metselbijen die de gewassen bestuiven.
Dus als u de aankomende maanden eens langs komt wandelen, werp dan even blik of kom eens
binnen en loop een rondje door de moestuin.

Even voorstellen: de heer Lisnet, buurman van Moestuin Havenpark
door Jeanne van Dommelen
De heer Lisnet is bijna letterlijk een buurman van de moestuin, hij woont er hemelsbreed ongeveer
100 meter vandaan.
Hebt u de moestuin zien ontstaan?
Ja, mijn vrouw en ik wonen hier sinds
2011, toen was hier nog geen bebouwing.
Het was een open park, waar men toen
een boomgaard begon. Om dat mogelijk te
maken startte er een crowdfunding actie
om fruitboompjes te adopteren. Wij
hebben twee boompjes geadopteerd. Eén
boompje heeft het vele verplanten niet
overleefd. Dat verplanten was nodig omdat
de moestuin vaak moest verkassen. De
grens ligt nog maar sinds een paar jaar
vast, toen men met de bebouwing begon.
Het andere boompje staat er nog steeds en
daar ben ik trots op!
Wat was uw drijfveer om dat destijds te doen?
Mijn vrouw en ik zijn erg voor duurzaamheid en kleinschaligheid. Ik denk dat veel mensen in de
drukke (binnen)stad er behoefte aan hebben om af en toe in de ‘oases’ te komen. Wij ook. Daarom
zijn we toen ik gepensioneerd was uit het westen van het land weggegaan naar deze omgeving.
Eerst naar een boerderij aan de noordkant van de Veluwe, later verhuisden we naar Apeldoorn.
Bent u nog steeds betrokken bij de moestuin?
We brengen er ons groenafval voor in de compostbakken. We hoorden dat het goed is om het afval
klein te snijden, dus dat doen we. Ik ben bang dat er in onze flat niet veel enthousiasme is voor

kleinschaligheid. Ik zie dat veel mensen in mijn directe woonomgeving hun afval totaal niet scheiden
en dat vind ik jammer. Het is toch een kleine moeite. Jonge mensen spannen zich er veel meer voor
in dan ouderen.
We vinden het ook leuk om op werkochtenden af en toe een kopje koffie te drinken en een praatje
te maken. Verder houden we van rust. Ik heb ook al heel wat ‘feestjes’ meegemaakt van de
moestuin. Openingen, maar ook andere acties. Het is leuk als je de moestuin op die manier kunt
etaleren, kunt laten zien wat je doet.
Eet u wel eens producten uit de moestuin?
Nee, dat doen we eigenlijk zelden. Mede door onze leeftijd staan we niet meer vaak zelf in de
keuken. Het is me ook niet altijd duidelijk wat er beschikbaar is. Dat zou best wat beter zichtbaar
mogen zijn. Ik neem soms producten mee voor onze hulp in de huishouding. Toen er eens veel
kweeperen waren had ik die voor haar meegenomen en de keer daarop kwam ze met een
kweeperentaart!
Ook krijg ik af en toe wat bloemen mee, vooral de dahlia’s zijn prachtig!
Tot slot wil ik graag kwijt dat Ik heel veel waardering heb voor dit project en voor de vrijwilligers die
het voortzetten. Dat is de steun die ik kan geven.

Activiteiten
Woensdag

09.30-12.00 uur

Moestuinieren op 1,5 meter

Vrijwilliger worden!
Ook in Corona tijd zijn wij blij met nieuwe vrijwilligers. Kom gewoon eens een kijkje nemen. U bent
van harte welkom! Wij staan open voor helpende handen en ideeën voor activiteiten. Wilt u eerst
iemand spreken dan kunt u contact opnemen met Elise Vlietstra 06-54238675 of per mail
e.vlietstra@stimenz.nl

Wist u dat..?
Er ‘baby’s’ logeren in ’t Huussie van de moestuin? Jonge plantjes worden
binnen opgekweekt om later uitgezet te worden. Als Joke ze kan loslaten
tenminste.
Artisjokken heerlijk zijn? Op onze facebook pagina staat een heerlijk recept,
inclusief sausjes.
Bijen in de moestuin graag uit de vogelbakjes drinken?
U van de aubergines in de moestuin een heerlijke salade kunt maken?

Halen & Brengen op woensdagochtend
In de moestuin kunt u producten halen of brengen. U kunt bijvoorbeeld
uw groenteafval naar onze compostbak brengen (liever geen brood).

Het is de bedoeling dat als u wat wilt gebruiken uit de moestuin, u
komt oogsten op woensdag tussen 09.00-12.30 uur. Hieronder een
overzicht van wat u kunt ophalen:
•

Verse groenten en bloemen voor een dagprijs.

•

Flesjes kruidenolie of-azijn voor € 2 à € 3.

•

Rotterzwam: zelf eetbare zwammen kweken. De emmer compleet
kost € 15. Wilt u alleen het ‘broedsel’? Dit kost € 5.

Samenwerking
Het project Groen Verbindt is een samenwerking van het Oranjefonds, Groei&Bloei, Wijkraad
Centrum, Omnizorg, Stimenz en de Gemeente Apeldoorn.

Volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven!
https://www.facebook.com/moestuinhavenparkapeldoorn/

