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Kroniek abdijtuin Egmond, 4e kwartaal 2021 

Project Parkweide 

Dit laatste kwartaal hebben we heel veel tijd besteed aan het verbeteren van de Parkweide. Zoals 

jullie weten bestaat dit project uit enkele onderdelen: 

1. Bloemenweide: 

In september is de bloemenweide ingezaaid met een “bloemrijk bijenmengsel” type N1, bestaande 
uit één jarige en meerjarige planten. Deze weide hebben we afgelopen zomer steeds weer 

onkruidvrij gemaakt om te vermijden dat de bloemen overwoekerd worden. 

2. Bosrand 
De overgang tussen gazon en bosrand is geleidelijker gemaakt door het creëren van een zoom en 

een mantel. Het mooiste is als de overgang tussen bomen en grasland bestaat uit een zoom (met 
ruigere vegetatie) en een mantel (met struikvegetatie). Dit doel is beoogd met de uitgevoerde 

werkzaamheden en de nieuwe beplantingen. Ook is de “massieve aanblik” van de bosrand door 

uitdunnen en het verwijderen van deels niet-inheemse beplanting transparanter gemaakt.  

Onder en rondom een majestueuze oude beukenboom is opschot verwijderd, waardoor de Beuk 

zich mooier kan tonen. Ook is een oude waterput vrijgemaakt, waardoor het historische karakter 
van de Parkweide is versterkt. 

3. Beplantingen 

Op 6 en 13 november hebben we op meerdere plekken div. Stinzenplanten geplant. In de 

Parkweide groeien al Boshyacint, Sneeuwklokje, Krokus, e.d. Nu hebben we o.a: Hondstand, 
Kievitsbloem, Anemoon, Vingerhelmbloem, Maarts viooltje en Lelietje van Dalen toegevoegd. 

Op 11 december hebben we in de zoom en mantel o.a. Vrouwenmantel, Boszegge, Donkere 

ooievaarsbek, Wild kattenkruid, Gele kornoelje, Zwarte bes, Egelantier en Gelderse roos geplant. 

Dit najaar hebben we elke maandelijkse werkdag in de Parkweide gewerkt. Al met al hebben jullie 
er veel tijd in gestoken, maar het resultaat mag er zijn. En volgend jaar? Hopelijk heel veel 

bloemen, planten, bijen en insecten, zoveel dat het voor iedereen een “lieve lust mag wezen”. 

Omdat de kosten van dit project zijn gefinancierd via Landschap Noord-Holland, hebben we eind 

december ter verantwoording een uitgebreide eindrapportage opgesteld. Gelukkig zijn we binnen 

het budget gebleven. 

Landelijke Natuurwerkdag 6 november 

Met 10 (eenmalige) vrijwilligers en 8 eigen vrijwilligers hebben we een 

mooie dag gehad. De burgemeester 

van Bergen heeft ook nog een 
ochtendje ‘de handen uit de 

mouwen gestoken’. Planten en 

snoeien in de Parkweide, maar het 

jaarlijkse uitbaggeren van De Beek, 
bramen verwijderen langs de 

oevers, rondom de bijenkasten, 

Haagbeuken snoeien en nog meer…. 

Na afloop een gezellige nazit en een 
klein presentje van de abdij. 

En verder…. 

Op de maandelijkse werkdagen is er ook 

nog gewerkt bij: moestuin, parkeerterrein, kerkplein, gastenverblijf en 

de tuin achter de keuken. De “door-de-
weekse” vrijwilligers hebben de Strabo-

tuin, tuin van br. Cor, Vlindertuin, 

Vleugelpark en Pax-tuin steeds weer goed 

verzorgd. Inmiddels is de grote kas 
winterklaar gemaakt. 

O, ja, er zijn ook een heleboel andere 

winterklusjes gedaan, zoals het 

verbeteren van de buitenverlichting, legen 
van putten en straatkolken en natuurlijk 

het vegen van straten en paden. 

Wat meer op hoogte zijn hier en daar de dakgoten schoon gemaakt en 

ook hebben de zonnepanelen op het winkeldak weer een stevige 

schoonmaakbeurt gekregen. 

https://www.ecopedia.be/encyclopedie/mantel
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In de kruidentuin zijn enkele vrijwilligers begonnen met de 
ombouw naar een 

kruidentuin volgens: 

“Hildegard von 

Bingen”. Op 18 
december is daar een 

nieuw informatiebord 

geplaatst. Volgend 

voorjaar worden 
nieuwe kruiden 

geplant en kunnen 

bezoekers weer zelf 

hun “theekruiden” 
plukken. 

Op de terrastafels zijn 

nieuwe tafelbladen gemonteerd, met een fris kleurtje. 

Ook is er gewerkt aan de bouw van een “druivenpergola”, 

zodat het terras er 
straks nog 

aantrekkelijker 

uitziet. Komende 

winter alleen nog de 
druivenstruiken 

‘bijsnoeien’… 

Het tuinmeubilair 

heeft in de grote kas 
een droge 

winteropslag 

gevonden.. 

 

 

En de tuin is weer 

voorzien van een 

dikke laag 

compost ‘uit eigen 
tuin’. 

 

 

En 2022? 
De maandelijkse werkdag van 8 januari 2022 gaat in ieder geval vanwege de Lock-down niet door. 

Hopelijk zien we elkaar weer op 12 februari 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henk, 27 december 2021 

 

Op 7 december was het Nationale Vrijwilligers- 

dag. Nederland kan niet zonder vrijwilligers en 

de abdij ook niet. Bedankt allemaal voor  

jullie bijdrage, die ieder naar eigen vermogen 
heeft ingebracht. 

 

We wensen jullie een mooie jaarwisseling 

en een gezond 2022. 


