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Kroniek Abdijtuin, januari, februari en maart 2021 

De laatste tijd is het nog stiller geworden. Corona dwingt ons nog steeds om veel binnen te 

zitten. Gelukkig was er afgelopen weken “sneeuw- en ijspret” en daarna een lekker warm 

zonnetje als welkome afwisseling; lekker erop uit! Ook de abdijwinkel werkt alleen nog maar 

‘op bestelling’. Desondanks kon er toch wat gewerkt worden in de abdijtuin, de winkel en de 

abdijkerk. 

Kijk op 2021 

Eerst wil ik ‘de blik vooruit in 2021 werpen’ in de verwachting dat Corona en de vaccins ons 

straks weer meer ruimte bieden. Er staan o.a. de volgende projecten op stapel: 

Bloemperken in de grote parkweide 
Enkele jaren geleden zijn er in de parkweide aan weerszijden van het tegelpad 

bloemenbedden gefreesd. Na enkele jaren zouden die worden ingezaaid voor bloemen en 

planten, gericht op bijen en vlinders. In de tussenliggende jaren zijn die perken gebruikt voor 

o.a. groenteteelt. Het idee was dat hierdoor 

onkruidgroei zou verminderen, maar dat is niet 
helemaal gelukt. Besloten is om de perken nu 

toch vrij te maken voor de bloementeelt.  

Komende maanden laten we de onkruidzaden 

in de bovenste aardlaag ontkiemen en 
schoffelen we het weg. Dat doen we 

regelmatig, zodat alle oppervlakkige onkruid 

afsterft. Deze methode heet ‘vals zaaibed’. Wij 

verwachten dat de bedden na de zomer 
daadwerkelijk met het bloemenmengsel 

kunnen worden ingezaaid. Volgend voorjaar 

kunnen de broeders, vlinders en bijen genieten 

van een opkomend bloemenbed. Gekozen is voor een ‘breed’ mengsel van eenjarige en 
meerjarige bloemen en planten. Tot die tijd veel groenwerk dus. 

Verder wordt rondom de beide bloemenbedden, het grasveld weer opgeknapt en ingezaaid. 

Zo wordt een oude wens van de broeders gerealiseerd. Het project heeft de naam: “Ode aan 

br. Frans” (de vlinderbroeder) gekregen.  

Wilgenprieel 
Het wilgenprieeltje bij de bostuin is na enkele jaren 

trouwe dienst “ter aarde gestort” en opgeruimd. 

Afgelopen tijd hebben we wilgentakken verzameld, 

gesorteerd, geknipt, gebundeld en in De Beek gelegd 
(om soepel te blijven en ‘wortel te schieten’). 

In maart willen we op de oude plek een nieuw 

wilgenprieeltje bouwen. Leuke klus voor handige 

bouwers en vlechters. 

Opknappen abdijtuin achter het kerkhof bij Het Stet 

De gemeente wil in Egmond-Binnen samen met de 

bewoners, het oude haventje ‘in ere herstellen’. Niet 

helemaal, maar wel grotendeels. Er komt o.a. een grotere aanlegplaats voor kano’s , met een 

recreatieplek op de kop van Het Stet. Hier is afgelopen tijd een noodgebouwtje dat niet meer 
in gebruik is, gesloopt. Door de sloop moet ook het oude hekwerk langs het kerkhof 

(inmiddels ook eigendom van de abdij) en de takkenril naar het abdijterrein vernieuwd 

worden. 

De abdij heeft gekozen voor een groene afscherming bestaande uit een 
Meidoorn/Sleedoornhaag, maar die moeten we komende tijd dan wel eerst planten en deels 

opkweken. Waarschijnlijk ligt de takkenril ‘in de weg’ en moeten er enkele struiken en bomen 

geruimd worden. 

Leuke meerdaagse klus voor harde werkers en handige ‘stekkers’. Zolang de doornenhaag 
nog jong is, blijft een aanvullend prikkeldraadhek nodig. Het doel is om de abdijtuin op een 

groene wijze toch besloten te houden. 

En verder natuurlijk het regelmatige onderhoud aan alle andere delen van de abdijtuin. 

Afgelopen periode: 

• In het tijdschrift ‘Geestgronden’ (Egmonds Historisch Tijdschrift) heeft in december een 
interessant artikel gestaan over het archeologische onderzoek op en rondom het 
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abdijterrein. We zullen Nancy de Jong, de archeologe, vragen om deze zomer meer 
hierover te vertellen tijdens een werkdag. 

• In het tijdschrift ‘Kloostertuinen’ heeft eind december een interessant interview gestaan 

met br. Geerard: 

https://www.gfactueel.nl/Home/Achtergrond/2020/12/Kloostertuin-waar-hemel-en-

aarde-elkaar-raken-688883E/. 

en verder…  

Werkdag 13 en 20 maart 2021 

In overleg met de broeders is besloten om op 13 en 20 maart 

voor kleine groepjes, op ruime afstand van elkaar, weer 
enkele werkzaamheden te organiseren. In het aparte mailtje 

lees je meer hierover. Meldt je aan, want vol=vol. 

 

Tot ziens!! 

1 maart 2021, Henk 

Sneeuwfiguren 

Compost op Pax-tuin in regen 

Sneeuw ruimen 

Monik in de sneeuw 

Lente? 

compost op Pax-tuin in de regen 
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