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Kroniek Abdijtuin, november en december 2020 

In deze Corona-tijd hebben we in kleine groepjes toch nog in de abdijtuin 
kunnen werken. Het geeft altijd weer een gevoel van saamhorigheid, rust 
en voldoening. Het is jammer dat de Landelijke Natuurwerkdag niet door 
kon gaan. De abdijtuin was gekozen voor de start van de provinciale dag, 
met de nodige publiciteit. Hopelijk volgend jaar wel. 
Ook de maandelijkse werkdag van 14 november kon helaas niet doorgaan. 

Zoals jullie weten hebben we dit voorjaar (eigenlijk een beetje te laat) 
ongeveer 30 nestkastjes opgehangen als broedplaats voor vogels. Afgelopen 
periode hebben we deze schoongemaakt en gedesinfecteerd. Daarbij 

constateerde we dat 10 kastjes waren gebruikt om te nestelen en 5 om te 
“overnachten”. Een leuk resultaat dus. Hopelijk hebben we komend jaar 
nog meer bezoekers. 

Elk najaar baggeren we bladafval uit de Beek, een klusje van ongeveer 6 
mensdagen. Het geleende waadpak hebben we meteen gebruikt om de 
Eendenmanden wat lager boven het water te plaatsen, waardoor ze 

hopelijk aantrekkelijker zijn om te 
nestelen. 

Peter van Asselt 
heeft op vrijdag 4 
december in “de 
cel van br. Frans” 
zijn bloemen-
atelier: “Florias” 
geopend. Hij maakt 
bloemstukken op 
bestelling en vooral 

voor de abdij(kerk). 
Hij gebruikt 
overwegend 
bloemen en planten 
uit de abdijtuin. Hij 
mag ook bloemen 
en planten 
gebruiken uit de beide plantstroken langs het grasveld van de grote 

parkweide. Deze worden omgevormd tot bloemenstroken 
met een variëteit aan gewone, maar ook speciale bloemen. 
Afgelopen werkdagen is daar hard gewerkt aan het 
opschonen. Vruchtdragende struiken zijn overgeplant naar 
de Bostuin. Inmiddels is ca. 40% van de plantstroken 
opgeschoond en afgedekt met bladafval en compost.  
Als het “van Corona weer mag” en er voldoende menskracht 
is, zijn de beide plantstroken in april hopelijk schoon en kan 
de bloemenweide worden ingezaaid en geplant. 
Om het bloemenatelier beter bereikbaar te maken voor 

bezoekers hebben we enkele verhardingen gemaakt, zoals 
een “fietsenstalling”. Ook is de weg langs het atelier 
opgeknapt. Al met al toch ook weer enkele dagen werk. 

Frits stuurde de onderstaand link (website “ecosystem 
restaurationdesign”) voor het maken van mini-bossen in Nederland. Een gratis Engelstalige workshop, met 
enkele tips voor wie bos wil planten: 
https://www.youtube.com/watch?v=mjuIsrekC10&feature=youtu.be&utm_campaign=Newsletter+-
+general&utm_medium=email&_hsmi=102259543&_hsenc=p2ANqtz-
_uTtMDKbE1uzk3k2G5I13VTtwhTGYGH8m1KclAuoPzlQh_vLf1oYweph4BBrw9jkp6DhRzEEpUaGQSEtSg1TsJb5lRxw&
utm_content=102259543&utm_source=hs_email.  

 
Nieuwsbrief Groene Vrijwilliger (Landschap Noord-Holland) van december:  
http://landschapnoordholland.m9.mailplus.nl/txt4311422/FyEhVGPmVKcPs6s. 

Op 22 december is door deskundigen van het Clusius-college een zieke eikenboom, vlak achter de Kapittelzaal 
omgezaagd. Enkele tuinvrijwilligers hebben geholpen met opruimen en versnipperen van de takken. 
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Op verzoek van Liander is het pad naar het transformatorhuisje 
vernieuwd. Het oude pad, dat vlak langs de beukenhaag liep, had te 
gladde stenen. Storingsmonteurs van Liander moeten ook bij “nacht en 
ontij”, bijv. als de stroom midden in de nacht in de hele omgeving is 
uitgevallen, veilig bij het transformatorhuisje kunnen komen. Voor het 
nieuwe paadje was er gelukkig nog een voorraad aan bruikbare oude 
ruwe klinkers. 

In het Vleugelpark is een 
bospaadje aangelegd achter de 
oude vlindertuin br. Frans, 
waardoor het voor broeders en 
gasten aantrekkelijker wordt om 
hier te wandelen en te 
mediteren. 

Misschien herinneren jullie je 
nog dat br. Thijs op 15 augustus 
2019 vierde dat hij 50 jaar 
verbonden was aan de 
gemeenschap van de abdij van Egmond. Als tuingroep hebben we toen 
geld ingezameld. Jullie waren echter zo vrijgevig, dat er uiteindelijk 3 
cadeaus van zijn gekocht: Een Perzikboom (sept 2019), 2 Eendenmanden 
in De Beek (maart 2020) en op 28 november jl. hebben we een 
Moerbeiboom geplant in de rotonde voor Deo Vacare. 

Op 22 en 23 december is de provincie verder gegaan met het 
archeologisch (ultrasoon) bodemonderzoek op het terrein van de abdij. 
Ze komen meer en meer tot de conclusie dat het abdijterrein vroeger 

veel groter was dan algemeen wordt aangenomen. Op veel plaatsen zijn sporen van fundamenten aangetroffen, 
zelf van een soort “slotgracht” om de abdij te beschermen tegen de invallen van de Friezen. Als het onderzoek 
klaar is worden wij als tuingroep ook “bijgepraat”. 

De POMmologische vereniging heeft een jaarverslagje gemaakt: Het was een goed perenjaar. Alle 50 perenbomen, 
vroegbloeiers en laatbloeiers, hingen overvol met gaaf en sappig fruit. Helaas was de appeloogst wat minder, maar 

uiteindelijk zijn er zo’n 690 flessen met heerlijk fris geurend sap geoogst 
(en via de abdijwinkel verkocht). Afgelopen jaar zijn er nog enkele appel- 
en perenrassen aangeplant. Ook zijn twee rijen met aalbessen vervangen. 
De boomgaard is nu “vol”. 

Op 12 december hebben we met enkele vrijwilligers gewerkt in de Pax-
tuin. Anderen hebben in de moestuin paardenmest gemengd met compost 
en stro. Dat mengsel 
kan nu rijpen en volgend 
jaar worden toegepast 
in de tuin. Al met al een 
klus voor “sterke 
vrouwen”. 

Langs Het Stet zijn de 
wilgen weer geknot, 
sommige wilgen hingen 
wel erg ver over het 
water…  
 

Volgende werkdag? 
Nu we sinds 8 december een “Lock-down” hebben (tot 19 januari), lijkt het ons niet verstandig om de werkdag 
van zaterdag 9 januari door te laten gaan. Helaas, maar we 
moeten nu eenmaal voorzichtig zijn. 

 

  

Hopelijk kunnen we elkaar weer snel en veilig treffen in de 
abdijtuin. Namens de broeders bedankt voor jullie inzet. 

24 december 2020, Henk 


