Nieuwsbrief Velt Gooi en Eemland mei 2016

Het groeiseizoen is na een koude aanloop nu echt losgebarsten. En dat zie je ook aan de activiteiten
rondom planten, tuinen en andere groene buitendingen.

Zaterdag 14 mei (morgen) viert Tuinderij Eyckenstein in Maartensdijk op de historische moestuin van
het landgoed Eyckenstein zijn 10 jarig bestaan, met een feestelijke open dag. Er is muziek (Tutti Saxi),
er zijn verse biologische voorjaarsgroenten, en Velt is aanwezig met een kraampje en boeken. Kijk
ook op www.landgoedgroenten.nl
Op 16 mei (Tweede Pinksterdag) is in Utrecht aan de Gageldijk 182 een plantenruilactiviteit van
Deining in de kas. Kijk ook op hun facebookpagina https://www.facebook.com/deiningindekas/ Velt
draagt bij met een leuke workshop en een minilezing ecologisch moestuinieren

Op 21 mei zijn we te gast bij Agnes Kruiden, achterin de historische moestuin van Eyckenstein. Agnes
vertelt al lopend door haar tuin over voorjaarskruiden en wat je daarmee kan doen. 14-16u, Veltleden 10euro. Velt is aanwezig met de boeken. Meld je aan via
activiteiten.veltgooieemland@gmail.com
En dan zijn op 4 en 5 juni de Velt Ecotuindagen. In onze omgeving neemt het aanbod toe, dus neem
je kans waar en bezoek zo’n open tuin ter inspiratie. Kijk op http://www.velt.nu/ecotuindagen En
lijkt het je ook leuk om je tuin open te stellen: je kunt je alweer aanmelden voor 2017!
10 tuinen in onze omgeving die zijn open gesteld:
-

-

-

-

In Huizen de bloemrijke moestuin van Jeltje Lijnberg, op het complex van de
Volkstuinvereniging aan de Friesewal 42. De tuin ligt in een voormalige boomgaard, er is op
het complex een bijenstal en er zijn nog meer tuinen van Velt-ers op het complex (za en zo)
In Soest de landelijke sier- en bostuin van de familie Luth rond hun zeer oude
(gerestaureerde) woonboerderij Eyckendal, aan de Jachtlustlaan 68. Er is een kleine
moestuin met kruidengedeelte, een siertuin met een boomgaardweide met schapen, en
aansluitend een natuurlijk gebied met twee grote poelen.(za en zo)
In Leusden-Achterveld aan de Asschatterweg 233 de knoflook-akker van Eemlook waar Kees
en Els Huybrechts vele verschillende soorten knoflook telen, op Boerderij de Riet. De
boerderij met biologische aardappelteelt, biologische vleesvarkens, een bierbrouwerij en een
boerderijwinkel heeft ook een open dag (za)
In Stoutenburg bij het kasteel aan de Stoutenburgerlaan 5 de bloemrijke
permacultuurmoestuin van het Franciscaner Milieuproject, waar de leefgemeenschap en
haar gasten het hele jaar van eten. Er is een kruidentuin met een droogkast, een kas, een
kwelwaterbron, een boomgaard, houtwal en paddenpoel (zo-mi). Velt is aanwezig met een
kraampje met boeken.
In Wijk bij Duurstede de lange smalle stadstuin van Petra Eckhardt met uitzicht op de kerk, in
het middeleeuwse centrum van de stad aan de Muntstraat 28. Ze heeft een tuin om van te
genieten en van te eten met fruit, kruiden en veel bloemen.(za en zo)
In Doorn de historische moestuin van Bartiméus met rosarium en kassen. De tuin is zo
ingericht dat mensen met een visuele beperking hier ook goed uit de voeten kunnen.
In Maartensdijk Tuinderij Eyckenstein en Agnes Kruiden op de historische moestuin van
landgoed Eyckenstein aan de Dorpsweg achter nr 264 (za)
In Utrecht De Koningshof aan de Koningsweg 135A, een groene oase van 2 hectare op 10
minuten fietsen van het centrum met een grote koude kas, moestuinen, een
hoogstamboomgaard en bloemenpluktuin

-

In Langbroek de tuin van Lisette Altena aan de Wijkerweg 1C. De tuin heeft kleurrijke
borders, vooral veel rozen, phloxen en geraniums. Er is een moestuin met fruitbomen en
bessenstruiken. Achter het huis en over de sloot heb je weids uitzicht over het landschap van
de Langbroekerwetering.

Al met al is er heel wat te zien en voor elk wat wils!
Campagnetijd!

Tot slot maken we u attent op twee campagnes.

Velt is gestart met 2020 pesticidenvrij. Alle pesticiden zouden op 2020 uit de winkelschappen weg
moeten zijn. Daar gaat de komende tijd hard aan gewerkt worden!

En Bionext begon deze week met de campagne degrootstezaadbank.nl Bionext roept jong en oud
op om bedreigde zadensoorten ‘onder te laten duiken’ in hun vriezer en daarmee een zichtbare
filiaal van De Grootste Zaadbank van Nederland te worden, een alternatieve zaadbank. Het ultieme
doel: de EU-wetgeving op patenten wordt aangepast zodat er geen patenten mogelijk zijn op
natuurlijke eigenschappen van zaden, vruchten en planten.

