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Kroniek abdijtuin Egmond, 1e kwartaal 2022 

En toen werd eind februari die grote vrees van een Europese oorlog bewaarheid. Onnoemelijk 

groot menselijk leed: Doden, gewonden, ontheemden, weggevaagde steden en dorpen, een land 

dat zo graag een eigen democratische toekomst wil opbouwen, alle hoop de bodem ingeslagen. De 

toekomst is ongewis, want de aanstichter kent helaas geen grenzen. Onze 

gastvrijheid en ons mededogen is gelukkig eveneens grenzeloos…. Wat 
moet er ooit nog van Oekraïne worden? 

Even heb ik overwogen om geen tuinkroniek te schrijven. Zoveel 

macroleed en wij actief op microniveau hier in Egmond-Binnen, dat staat 

toch in geen verhouding? Toch maar gedaan, want de abdijtuin is het 
kleine steentje van onze bijdrage aan een mooiere wereld…. 

In de winterperiode is het vooral tijd voor onderhoudswerkzaamheden; aan gereedschappen, 

machines, aan en in gebouwen, nestkastjes, straatwerk, etc. Het jaarlijkse lijstje is weer driftig 

afgevinkt, waarna opgelucht de volgende klus is opgepakt. In de winkel, de kaarsenmakerij, het 
abdijgebouw zijn kleinere en grotere klussen volbracht. Teveel om op te noemen, maar één 

bijzondere klus wil ik toch wel aanstippen: 

De broeders willen de oorspronkelijke kapel weer in gebruik gaan nemen voor liturgische diensten 

in kleine groepen. Nu wordt daarvoor nog de grote abdijkerk gebruikt, maar de kleinere 
Kapittelzaal vraagt zeker in de winter minder verwarming en verlichting dan de grote kerk. De 

kapittelzaal krijgt daartoe in de loop van het jaar o.a. nieuwe verwarming, verlichting en 

geluidsinstallatie. Bij een kleinere kerkzaal horen ook kleinere koorbanken. De grote koorbanken 

die o.a. in het restaurant en Jeroen van Noordwijk stonden, zijn daartoe ingekort en aangepast 

gemaakt. Een hele klus om daarbij de originele structuren, modellen en bouwwijzen zo goed 
mogelijk in stand te houden. De banken worden in onderdelen opgeslagen tot de verdere 

verbouwing van de Kapittelzaal klaar is. 

Kruidentuin “Hildegard von Bingen” 

Eerder schreef ik al dat we dit 
voorjaar de kruidentuin meer 

en meer gaan inrichten naar 

de ideeën van Hildegard von 

Bingen. Afgelopen maanden 
zijn alle plantjes onder 

handen genomen. Ze zijn 

gesorteerd naar o.a. 

theekruid en keukenkruid. 

Andere planten en kruiden 
hebben een andere plek 

gekregen, soms zelfs heel 

ergens anders in de abdijtuin. 

De theekruiden komen langs 
de rand van het terras, met 

staptegels. De theekruiden 

kunnen komende zomer door 

bezoekers worden geplukt om 
een vers kopje kruidenthee te 

kunnen drinken op het naastgelegen “Stilteterras”. De 

keukenkruiden komen tegen de muur van de “van Trierzaal”. De 

abdijkeuken mag er gebruik van maken. Planten die ontbreken 
worden binnenkort bij een kweker besteld. Dit “monnikenwerk” is 

afgelopen weken met 

heel veel geduld gedaan, 

vooral op donderdagen. 

 

Ook zijn het “Stilteterras” 

en de tafels ingrijpend 

opgeknapt en is een 

druivenpergola gemaakt. 
Fris en aantrekkelijk voor 

het nieuwe gastenjaar… 
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Afwatering winkel 

In de Nieuwsbrief van de Abdij stond tot onze grote 

verrassing op 11 februari 2022 het volgende artikel: 

Krachtproef van tuinploeg; aanleg speciale 

afwatering voor de Benedictushof 
“Tijdens de hevige regenval vorig jaar zomer, stond 

heel Egmond blank met alle gevolgen van dien voor de 

Benedictushof, het water liep letterlijk de abdijwinkel 

en de Gasterij binnen. Daar moest iets aan gebeuren 
en dat was bij de tuinploeg niet tegen dovemans oren 

gezegd. Net als andere vrijwilligers dragen ook zij de 

abdij en alles daaromheen een warm hart toe en doen 

graag wat in het belang is van de abdij. 

De tuinploeg heeft een extra afwatering aangelegd om 
te voorkomen dat de Benedictushof nog eens onder 

water komt te staan. In de bittere kou van februari 

gingen ze letterlijk op de knieën om de schepping een 

handje te helpen. Dat is de betekenis van het werk in 
en aan de abdijtuin: om te buigen voor de schepping 

en zo meer verbonden te zijn met de Schepper van 

hemel en aarde.” 

Werkdagen 12 februari en 12 maart 

Beide dagen waren jullie met 10 á 12 

hardwerkende vrijwilligers: 

In de moestuin zijn de Hügelbeten helemaal 

vernieuwd (zie foto). Ook heeft de Pax-tuin 

onderhoud gehad en is het eerste stuk talud 
langs het weiland bij het gastenverblijf 

opgeschoond (volgende werkdag gaan we 

verder). In de Parkweide is gewied en langs 

“Het Stet” zijn jonge wilgen geplant. 

Ook zijn de nieuwe tuinjacks uitgedeeld. 

Nog een leuk stukje over jullie inzet: 

“Op werkdagen kijk ik vaak met blije verwondering 
naar de inzet en betrokkenheid van alle vrijwilligers 

die in hun eigen tijd bij de abdij en de abdijtuin 

komen werken. Wat mooi dat mensen, geheel 

vrijwillig, zoveel tijd aan een ander doel willen 

besteden. Natuurlijk gaat het dan niet altijd volgens 
plan, maar uiteindelijk komt er dan toch iets tot 

stand dat soms wel mooier en harmonieuzer is dan ik 

vooraf had gepland. In ieder geval heeft het 

resultaat een groot draagvlak bij de vrijwilligers en 
dat is misschien wel het belangrijkste”. 

 

Bedankt allemaal, namens de broeders, voor jullie inzet. 
Henk, 2 april 2022 

 


