
Jaarverslag 2021 Stichting Schooltuin de Wielewaal 

Schooltuinen – Educatie 

Ook 2021 stond nog in het teken van het Coronavirus; het aantal kinderen op de schooltuin was 

beperkt, slechts 3 scholen (met in totaal 83 kinderen) hebben deelgenomen aan de schooltuin-

activiteiten.  

Ondanks de vele regen, de slakken, het onkruid en de vele coloradokevers zijn de schoolkinderen 

heel enthousiast gebleven. Ook de vrijwilligers in de educatiegroep spreken van een mooi en 

geslaagd seizoen. Alle vrijwilligers hebben aangegeven ook in 2022 actief te blijven in de 

educatiegroep. 

Bestuur 

De vergoedingen voor de lesgevers zijn wederom besproken en de besluiten hierover zijn vastgelegd 

in de besluitenlijst zoals die in Dropbox aanwezig is.  

Naar aanleiding van de grote aantallen coloradokevers op de schooltuinen en de ouder-kindertuinen 

is besloten om in 2022 enkel de teelt van vroege aardappelen toe te staan.  

Binnen het bestuur is besloten dat een eventuele differentiatie van het huurbedrag  aan de hand van 

de werkelijke grootte van een ouder-kindermoestuin onwerkbaar is. Alle moestuinen worden dus 

verhuurd tegen hetzelfde bedrag. Wel zijn bij de schouw in oktober een aantal tuinen opnieuw 

opgemeten en zijn de begrenzingen opnieuw aangegeven. 

Het bestuur heeft besloten om een bedrag bij te dragen aan de vergoeding voor de donderdag 

beheergroep (Tuinproject de Wielewaal). Het betreft een bijdrage voor de periode april 2021 - april 

2022. 

Besloten is in 2021 niet deel te nemen aan NL DOET; er kon niet tijdig een voor NLDoet geschikte 

activiteit geselecteerd worden.   

Beheer 

De beheergroep is druk bezig geweest met heggen leggen, dit tot grote tevredenheid van de 

inspecteur van Collectief Rivierenland. De wilgen zijn geknot. Wilgen die niet aangeslagen waren zijn 

verwijderd en tien nieuwe wilgen zijn geplant.  

Voorafgaand aan de padentreden-dag en het starten van de lessen is het schooltuinveld gefreesd en 

zijn de tuinen voor de schoolkinderen uitgezet.  Gereedschap is  gecontroleerd en zo nodig 

gerepareerd en schoongemaakt. De watertonnen zijn ingegraven, de handpompen herplaatst en de 

motorpomp is nagekeken, terug geplaats en de tonnen zijn gevuld.  

Verdere activiteiten gedurende het jaar: 

De dahlia's zijn allemaal geplant in de vrije tuinen op het schooltuinveld.  

Regelmatig onderhoud van het rabarberbed, het aardbeienbed , het knoflookbed en het 

pompoenbed op de composthoop naast de pipowagen  

Onkruid, bramen en gras verwijderen bij de fietsenstalling, langs de toegangsweg, rondom de 

schooltuinen. 

In september zijn de aardappels geoogst en te koop aangeboden voor de liefhebbers.   

Twee palen zijn geplaatst voor een klaphek tussen weiland en voedselakker, als onderdeel van een 

vaste afscheiding tussen beide delen, zodat de schapen in de toekomst op hun plek blijven. 

Half november 2021 zijn de activiteiten van de beheergroepen op maandag en donderdag tijdelijk 

gestopt i.v.m. de covid situatie en de daardoor geldende maatregelen.  

In de tweede helft van december 2021 zijn de beheeractiviteiten weer deels opgestart: 



De dahlia’s op het schooltuingedeelte zijn uit de grond gehaald en schoongemaakt. Een deel van de 

dahlia’s is overgebracht naar de historische tuinderij Warmoes in Lent. In ruil voor de dahlia’s heeft  

de Wielewaal  een negental fruit-leiboompjes gekregen.  De wilgen langs het pad zijn gesnoeid.  

Het schooltuingedeelte is gereed gemaakt voor het freezen. 

Moestuinen 

Aangezien er in 2021 minder schoolkinderen naar de Wielewaal zijn gekomen, zijn er op de 

vrijgekomen ruimte op het schooltuingedeelte vier extra tijdelijke tuinen aangemaakt. Deze extra 

tijdelijke tuinen zijn verhuurd aan liefhebbers die op de wachtlijst vermeld stonden.  In totaal waren 

er in 2021 acht tijdelijke tuinen op het schooltuingedeelte. Alle verder beschikbare tuinen zijn 

verhuurd aan liefhebbers. We verwachten dat in 2022 weer het complete schooltuingedeelte 

gebruikt gaat worden door de schoolkinderen. Daarom is aan alle tuiniers van de tijdelijke tuinen 

verzocht om hun tuin tijdig te ontruimen. 

Diversen 

Op zondag 19 september heeft Clemens Thonen een succesvol benefiet concert gegeven en ‘groene 

liedjes’ ten gehore gebracht. De opbrengst is ten goede gekomen aan de Wielewaal. 

De schapenweide is in de tweede helft van augustus en de eerste helft van september begraasd door 

prachtige Solognote schapen van schaapherderin Marion Teeuwen en schapen hebben gezorgd voor 

een prachtig weide. Een tweede periode van begrazing door de schapen in november is niet 

doorgegaan aangezien een wolf in de Ooijpolder voor de nodige onrust zorgde. 

Vrijwilligers 

Het jaarlijkse vrijwilligers-uitje heeft plaatsgevonden op 24 september . De locatie was de Veldschuur 

in Bemmel, waar iedereen kon deelnemen aan een rondleiding en waar we genoten hebben van een 

heerlijk diner met als toegift nog een kort optreden door Clemens Thonen. In totaal zijn 26 personen 

uitgenodigd voor het vrijwilligers-uitje en uiteindelijk hebben 15 personen deelgenomen.  

De lesgeversgroep heeft een lesplan opgesteld voor het jaar 2022 in de hoop dat we in 2022 weer 

alle scholen kunnen verwelkomen op de Wielewaal. 

Nijmegen, mei 2022 

Guido Claessen 


