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Kroniek abdijtuin Egmond, zomer 2021 

Zomerimpressies 2021  

Tjonge, wat is de zomer van 2021 weer snel gegaan. “Voorbij zijn de lange en zwoele avonden, 

hallo wintertijd…”.  Overigens had deze zomer 2 gezichten: warme en zonnige dagen in juni; koele 

en natte dagen in juli en augustus. September heeft ons nog een heerlijk ‘nazomergevoel’ 

gegeven. Kortom een duidelijk merkbare groeizame zomer. We hebben meer en vaker moeten 
maaien dan vorig jaar. Ook de POM’mers in de boomgaard hebben veel gemaaid. De technische 

mensen hebben dan ook meer reparaties gedaan aan de gras- en bosmaaiers. 

De oogsten aan fruit en groenten waren een genoegen om te zien! Wat is de natuur toch mooi. 

Werkdagen 
Deze zomer hebben we de gebruikelijke maandelijkse zaterdagwerkdag (van vóór de 

Coronaperiode) weer hervat. We zijn dus i.p.v. 2x per maand met een kleine groep, weer als 

vanouds 1x per maand op de 2e zaterdag aan de slag gegaan.  

Zo hebben jullie op 12 juni met 14 personen de handen uit de mouwen 
gestoken, op 10 juli met 13, op 14 augustus met 12 en op 11 september 

met 11 personen. Er is gewerkt in de Parkweide, Pax-tuin, Moestuin, 

Bostuin, rondom de het kerkplein en noem maar op. De zaal van “Jeroen 

van Noordwijk” was een prima Corona-veilige oplossing. Ook br. Geerard 
heeft af en toe meegeholpen. 

Op door de weekse dagen wordt overigens ook veel werk verzet door 

actieve tuinvrijwilligers in de moes- kruiden- en vlindertuin, in en om de 

grote kas, in de Strabotuin, tuin van br. Cor, broederkerkhof, bij het 

Claustrum, bij de winkelentree en op heel veel andere delen van de 
abdijtuin. De terrassen bij de winkel, alle tuinbankjes en ander 

tuinmeubilair worden regelmatig schoongemaakt. Zonder deze frequente hulp, zou de tuin er veel 

minder verzorgd “bij staan”. Fijn is dat we vaak complimenten krijgen van bezoekers dat de tuinen 

zo aantrekkelijk zijn. Leuk om te melden is dat het nieuwe maaiplan voor de IVN-tuin zijn vruchten 
afwerpt: Er komt minder gras en langzamerhand komen allerlei plantjes boven de grond. Meer 

diversiteit dus! Ook is er een wandelpaadje door de tuin gemaaid, zodat je in de tuin kunt struinen 

en de poel weer kunt ontdekken. 

Overstroming parkeerterrein en abdijwinkel 

Op 18 juni hadden we een wolkbreuk. De regen kwam met “bakken uit 

de hemel” en veroorzaakte overal veel wateroverlast. Bij de abdij 

konden de putten van het parkeerterrein het vele water niet aan en 

later die avond stroomde het regenwater onder de voordeur door de 

winkel binnen. De broeders zijn tot laat bezig geweest om het “water te 
keren”. 

Later hebben we de straathoogtes ingemeten. Er bleek een aanzienlijk 

hoogteverschil te zijn, waardoor het regenwater “natuurlijk” richting 

winkel stroomt. Komend najaar willen we op en rondom het 
parkeerterrein enkele aanpassingen aanbrengen om overtollig 

regenwater beter op te vangen en ook beter af te voeren. 

Project bloemrijke Parkweide (vervolg) 

Elke werkdag zijn jullie bezig geweest in en om de Parkweide, 
waar we een drietal projecten willen realiseren: De 

bloemenweide is eind 2020 aangelegd 

en op 11 september ingezaaid met een 

mengsel voor éénjarige en meerjarige 
bloemen en planten. Verder is er onder 

de bomen en in de bosschages ruimte 

gemaakt voor stinzenplanten (die we 6 

november willen gaan planten) en voor 

bosrandbeplanting. Hierdoor ontstaat 
een mooiere lichtinval met leuke 

doorkijkjes. 

Van de subsidie die we hebben gekregen hebben we ook 2 “dames-spades” 

gekocht. Heel handig voor vrijwilligers met minder sterke lichaamsbouw.  
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Abdijmarkt 28 augustus 
Deze markt was een groot succes. De hele abdijtuin 

stond vol met verschillende kraampjes. Er was veel 

aanloop, de sfeer was goed en het weer was mooi. 

Wat wil je nog meer. Onze opbrengsten overstegen 
onze verwachtingen. We hadden fruit, groenten, 

stekjes, zaden, brandnetelgier, insectenhotels, linnen 

abdijtuintasjes, 

etc. in de 
verkoop.  

 

Vooral br. Geerard 

verkocht goed.  

 

 

De “nazit” was 

heel gezellig. 

 

 

 

   

 

 

Insectenhotels   De insectenhotels die één van onze vrijwilligers maakt, worden 

“als zoete broodjes” in de abdijwinkel verkocht. Ze zijn een 

“schot in de roos”. 
Heel interessant dat je kunt zien hoe ze “bewoond” worden. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
Vrijwilligers: 

Fijn dat we enkele nieuwe vrijwilligers kunnen begroeten; Welkom bij de club.  Helaas liggen 

enkele vrijwilligers in de ziekenboeg: Beterschap gewenst. 

https://www.natuurwerkdag.nl/klus/tuin-abdij-van-egmond/2021-11-06 

Komende tijd? Lekker veel te doen en verder liggen er nog een tiental “winterklusjes” op ons te 

wachten. Genoeg omhanden dus, voor “ieder wat wils”. 

Bedankt allemaal, namens de broeders, voor jullie inzet. 
Henk, 3 oktober 2021 

https://www.natuurwerkdag.nl/klus/tuin-abdij-van-egmond/2021-11-06

