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Nieuws voor de meiwurkers en
belangstellenden
Informatie over de planning en andere lopende zaken.

Uitgangspunten van de Doarpstún
INHOUD
§ Uitgangspunten van
de tuin
§ Ontwerp en
plattegrond
§ Lopende zaken
§ Werkzaamheden in
de tuin

Hierbij wat informatie over het idee achter de Doarpstún. De Doarpstún staat voor:
Samen werken, samen delen en samenwerken met de natuur. De tuin is er dus voor
mens en dier. We laten de natuur toe in de tuin. We gebruiken geen
bestrijdingsmiddelen en proberen de bodem zoveel mogelijk met rust te laten. Een
goede bodem is de basis voor gezonde planten. We spitten niet en voeden de bodem
met plantenresten zoals bijvoorbeeld hooi of compost. We gebruiken geen
insecticiden, maar insecten, vogels, padden en egels als bestrijders van ongedierte.
We moeten daarom enigszins tolerant zijn en ook dieren mee laten delen in de oogst.
Wellicht dat de oogst in de eerste jaren daarom niet overweldigend zal zijn. Het duurt
een tijdje voordat er een goed evenwicht is.
Maar ook als de oogst minder is, is het prettig vertoeven in de tuin. De tuin heeft
meerdere functies; elkaar ontmoeten, genieten van de natuur, leren van de natuur en
profiteren van de opbrengst. Eigenlijk is het een eetbaar park.

§ Vrijwilligers
§ Werkzaamheden in
de tuin
§ Materialen en
sponsoring
§ Contact
Zaterdag 17 april. 18 boompjes planten met Cor.
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Ontwerp en plattegrond
Hieronder ziet u de plattegrond van de tuin. Wij hebben de boogvorm van de tuin
aangehouden en doorgetrokken naar de moestuin.

A
B
C
D
X

Strook van 5 meter voor Hekkelen
Pad naar school
Zithoekje
Verhard pad naar zithoekje
Bestaande beplanting (blijft)

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Bestaande bosjes worden uitgebreid
Grasstrook
Fruitbomen en struiken
Grasstrook
Fruitbomen en struiken
Swale (ondiepe geul)
Grasstrook
Moestuin met verhoogde beden

Ontwerp
Het ontwerp is gemaakt samen met Martin Slort.
Martin heeft zelf ook een permacultuurtuin en
geeft ook les hierin. Hij begeleidt ons met de
nodige tips en aanwijzingen.
https://martslort.nl
Martin Slort meet de hoogteverschillen
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Lopende zaken
Aanleg tuin
Vorige week zaterdag 17 april is er met
groot materieel een zogenaamde Swale
(een ondiepe geul) gegraven. De
bovenste laag hebben we gebruikt om
verhoogde bedden te maken in de
groentetuin. De kleilaag is uitgesmeerd
over de wal aan de noordkant van de
Swale. De functie is vooral om meer
diversiteit binnen de tuin te krijgen. Het
wordt een drassig stukje waar padden, kikkers, libellen en moerasplanten op af
komen. Vooral padden eten grote hoeveelheden slakken. Dus ook zij zullen deel
uitmaken van de Meiwurkers.

Nije meiwurkers

De grote stroken zijn
gefreesd om wilde
bloemen in te zaaien

Stroken met fruitbomen en struiken
Er zijn ook twee grote banen gefreesd. Deze banen zullen geleidelijk worden vol
geplant met fruitbomen en struiken. Tot die tijd willen wij er wilde bloemen en
groenbemesters inzaaien om de grond te verbeteren en om insecten aan te trekken.
We wachten met zaaien op de regen. Dat is de consequentie van samenwerken met de
natuur. Je moet geduld hebben.

Werkzaamheden in de tuin
Fruitbomen water geven
Er zijn dit voorjaar in totaal 23 boompjes geplant. 8 perenbomen en 15 appelbomen.
Dit waren restpartijen van fruittelers. Ze hebben niet een al te beste start gehad en
daarom moeten we er goed voor zorgen. Ze moeten minstens 1 x week een
emmer/gieter water per boom. Om het werk te kunnen verdelen zijn er gekleurde
draadjes aan de bomen gehangen. Zo kun je aangeven welke bomen je water hebt
gegeven en misschien kunnen we een soort schema maken. Er zijn 5 gele bomen, 6
roze, 6 blauwe, 3 groene en 3 witte.
We zijn nog op zoek naar hooi om rond te boompjes te leggen, zodat ze minder last
hebben van droogte en onkruid.
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Wilde bloemen zaaien en wilgen planten
De gefreesde stroken worden ingezaaid met wilde bloemen en groenbemesters. Dit
kan het beste gebeuren als het gaat regenen. Bij de Swale komt een speciaal mengsel
voor oever en waterplanten. Ook moeten er binnenkort wilgen geplant worden.

Groenten zaaien voor de tuin
We zijn een zaaiactie gestart met het dorp. We proberen zoveel mogelijk mensen
planten voor te laten zaaien in huis. We kunnen dan half mei de plantjes uitplanten in
de verhoogde groentebedden. Deze moeten nog een beetje aangepast worden. Er
komt een laag compost of hooi op, of beide.
Vanaf 28 april kunnen mensen zaadjes inleveren en ophalen bij het kraampje van de
Doarpskeamer. Dus heeft u nog zaad over van vorig jaar, breng het naar de
doarpskeamer. Ook de moestuintjes van Albert Hein kunnen hier ingeleverd worden
als u er zelf geen gebruik van maakt.
Daarnaast hebben we de scholen aangeschreven om te vragen of ze mee willen doen.
Op 28 en 29 mei doen we mee met NLdoet. We hebben dan een gezamenlijk dag om
de gezaaide plantjes in de tuin te planten. Hiervoor zoeken we mensen die dit alles in
goede banen leiden en op de coronaregels letten.

AGENDA
28 april start
zaaiactie
28/29 mei NL doet

Vrijwilligers
Er is inmiddels een WhatsApp lijst gemaakt van mensen die mee willen helpen in de
tuin. We zullen in de toekomst een paar vaste dagen aanhouden. Op dit moment
moeten vooral de boompjes water krijgen en de stroken worden ingezaaid. Het
fietspad mag niet gebruikt worden voor autoverkeer, dus als u met de auto komt,
graag parkeren op het parkeerterrein bij de school.
Soms moet er ad hoc iets gedaan worden en dan doen we een oproepje. Wie kan doet
mee en anders niet.
Als het weer beter wordt en de corona minder dan willen we een kennismaking
organiseren op de tuin.
We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers zowel voor werkzaamheden in de tuin
als voor versterking van het bestuur. Aanmelden kan via de website
http://www.doarpstun.nl/contact
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Materialen en sponsoring
Materiaal en vervoer
We hebben inmiddels gemerkt dat de aanvoer van materialen voor wat problemen
zorgt. Er mag geen zwaar verkeer over het fietspad en dus zijn we op zoek naar
mensen die ons kunnen helpen met de aanvoer van compost en hooi door middel van
bijvoorbeeld een tractor met aanhanger en auto’s met aanhangers.
Daarnaast hebben we af en toe een grasmaaier nodig om de graspaden te maaien.
Verder hebben we af en toe wat kruiwagens nodig. Dus wellicht zijn er mensen van
wie wij deze af en toe mogen lenen.
Misschien zijn er ook bedrijven die ons op deze manier willen sponsoren. Bij meer
dan 250 euro aan sponsoring vermelden wij uw naam op onze website
www.doarpstun.nl

Planten en struiken
Maar ook stekken van bessen/fruitstruiken, fruitbomen en of andere nuttige planten
kunnen wij goed gebruiken. Dus als u iets over heeft uit uw tuin, overleg dan even of
het een plekje kan krijgen in de doarpstún.

Financiën
De Doarpskeamer heeft ons geholpen met het aanvragen van subsidies. Zo hebben
wij subsidie gekregen van Stichting Funds It Mienskar en Plaatselijk Belang AkkrumNes en de gemeente Heerenveen.
Wij proberen zo veel mogelijk gebruik te maken van gratis en al bestaand materiaal,
maar toch kunnen wij wel wat extra financiële middelen gebruiken. Via de website
kunt u een donatie doen. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld in het najaar mooie
struiken en fruitbomen inkopen om te planten. Elke bijdrage is welkom.

Contact
Wij hebben een nieuw e-mailadres: info@doarpstun.nl. Wij verzoeken u zoveel
mogelijk gebruik te maken van dit mailadres.

Doarpstún Akkrum-Nes
www.doarpstun.nl
info@doarpstun.nl
Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, geeft u dit dan even aan ons door via de mail of via het contactformulier op
de website

