
Deel 3: Vrijwilligers van de tuinploeg; Marian en Henk. 

Als u deze zomer bij de abdij bent geweest, heeft u kunnen 
genieten van de vele verschillende tuinen die rondom de 
abdij zijn aangelegd en zo goed worden onderhouden. In 
deze tuinen zijn vele vrijwilligers actief, in totaal bijna 40 
mensen. Deze keer schenken we aandacht aan twee van 
hen; Henk Hamers en Marian Zomerdijk. 

November 2008 werd er een landelijke natuurwerkdag 
gehouden bij de abdij van Egmond, georganiseerd door 
Landschap Noord-Holland. Een groep van tien mensen 
wilde na die ene dag wel vaker in de tuin komen werken, 
Henk en Marian hoorden daar bij. Nog steeds komt deze 
groep elke tweede zaterdag van de maand bij elkaar om 
verschillende werkzaamheden te verrichten zoals snoeien, 
onkruid wieden, gras maaien, hagen scheren, zaaien en 

planten of het opnieuw inrichten van een tuindeel.  

De vrijwilligers die in de tuinploeg werkzaam zijn hebben allerlei achtergronden; niet alleen 
hovenier of tuinliefhebber maar ook loodgieter, metselaar etc. Hierdoor is het mogelijk om 
grote projecten aan te pakken zoals het aanleggen van water voor beregening, nieuwe 
wandelpaden, of het maken van nieuwe tuinbankjes en wegwijzerbordjes. “Het werken in 
een leuk team, de mooie plek en de waardering die we van de broeders krijgen voor ons 
werk, stimuleert ons om te blijven komen”, vertelt Marian. 

De tuinploeg is een zelfstandige vrijwilligersgroep die werkt in overleg met br. Geerard, de 
“tuinbroeder” van de abdij. Henk coördineert, samen met een biologe, een 
landschapsarchitecte en een docent van het Clusiuscollege, de werkzaamheden in de 
verschillende tuinen. Zij maken samen een meerjarenplan met als uitgangspunt de filosofie 
van de “Levende Aarde”. Zoals de aarde ons voedt, zo moeten wij ook de aarde voeden. Zo 
wordt veel ‘tuinafval’ gecomposteerd en weer gebruikt als voeding voor de aarde. Op de site 
abdijtuinegmond.nl vindt u meer informatie over het project “Levende Aarde”. 
 
Enkele vrijwilligers, waaronder Henk en Marian, werken ook op andere dagen in de 
abdijtuin. Ze doen dan algemeen onderhoud of verzorgen een bepaald onderdeel van de 
abdijtuin. De abdijtuin kent verschillende onderdelen of tuinen. Zo is er een vlindertuin, een 
voedselbos, een kruidentuin, een moestuin, een “tuin van Strabo” (kruidentuin geïnspireerd 
op oude medicinale kruiden) en het “Vleugelpark”, een arboretum ( bomentuin). Ook zijn 
vrijwilligers actief in en rondom de grote plantenkas.  



Maar ook andere, minder in het oog springende gedeelten, moeten worden onderhouden 
zoals het broederkerkhof, de Pax-tuin bij de oude ingang, de “tuin van broeder Cor”, het 
kerkplein, de parkeerplaats en de dorpsingang. Er is dus altijd werk te verrichten in de 
tuinen van de abdij. 
 
De favoriete tuin van Marian is de mooi aangelegde vlindertuin. Ze is hier vanaf het begin af 
aan bij betrokken geweest en heeft de tuin grotendeels zelf aangelegd. De vlindertuin is in 
2017 op advies van de landschapsarchitecte door de tuingroep helemaal opnieuw 
aangelegd. Elke jaar is het weer een kleurrijke bloemenpracht die, zoals de naam al 
aangeeft, veel verschillende vlinders trekt. Er zijn allerlei hoekjes gemaakt waar ook bankjes 
staan, zodat je rustig de tijd kunt nemen om de vlinders te observeren. Het is voor Marian 
een lust om daar te mogen werken. 

De favoriete tuin van Henk is het Vleugelpark. Het is een lekker wilde tuin, waar je flink kunt 
zagen en spitten. In deze tuin worden niet alleen de verschillende bomen die er staan 
gekoesterd, er wordt ook aandacht besteed aan de biodiversiteit. Van het snoeihout worden 
wallen aangelegd en er zijn lage struiken onder de bomen geplant zodat dieren en insecten 
aangetrokken worden. De bankjes die in deze tuin staan zijn gemaakt van de sequoia bomen 
die hier stonden. Zo krijgt alles weer een nieuwe bestemming. Het Vleugelpark is gesloten 
voor publiek en biedt de broeders de mogelijkheid voor verstilling en gebed. 

Henk en Marian werken graag in de abdijtuin en genieten ook van al het mooie wat de 
natuur ons biedt. Regelmatig zie ik ze zitten op het bankje in de vlindertuin, precies zoals de 
foto hierboven…., maar meestal zijn ze bezig….. 

 

 


