
Terugblik werkzaamheden Wilde Wijngaard 2016 
 

December ‘15 Via GPS uitzetten en met bamboestokken markeren van de toekomstige plaatsen 
van de plantrijen (Johan en Huib) 
 

23 februari Startbijeenkomst Wilde Wijngaard, in kantoorgebouw RABO-Lelystad 
 

Maart Plaatsing ondergrondse deel beregeningsinstallatie door A1-Tuinbouwtechniek, 
zodat na het planten niet meer gegraven hoeft te worden. 
Opbergcontainer en loopbrug, ter beschikking gesteld en geplaatst door PPO 
 

Mrt - Nov Maaiwerk: door PPO (perceel-randen, meerdere malen), Concern voor werk, El 
Placer, Werxaam-ploeg en Wwoofers (paden en langs de rijen) 
 

April Plantrijp maken van de grond in de uitgezette rijen met hulp van Ruben, Rik 
(zichten), Tjeerd (maaien, frezen en gaten boren), Peter (ploegen) en Bart (trekker 
en ploeg gebruiksklaar gemaakt, ploeg gesteld, ploegen), Thieu (ploegen en 
woelen) en Tycho (woeler) 
 

Mei-juli Crowdfundingcampagne via CrowdAboutNow 
Op 7 juli afronding geslaagde actie met een bedrag van € 16.500,00. 
 

7 mei 
 

2600 planten in de grond, machinaal 
Machine en plantteam kwamen uit Duitsland, geregeld door Silvia van de nieuwe 
wijngaard aan de Bronsweg, waar we ook verder mee samenwerken. 
De 3000 plantstekken werden ook in Duitsland gemaakt en besteld.   
 

14 mei 
4 juni 
 
 
 
 

200 planten in de grond, met de hand 
200 planten in de grond, met de hand 
Geplant werd met toevoeging van compost, mycorrhiza-gel, geplette haver. 
Druivenrassen: 1500 x Souvignier-Gris, 900 x Johanniter, 200 x Elbling, 200 x 
Solaris, 200 x Rondo 
  
Hulp bij planten en aanbinden van Tjeerd, Ruben, Anton, Rik, Gerrit, Peter en Sierk  
 

11 juni Laatste plant in de grond gezet door de wethouder duurzaamheid van de 
Gemeente Lelystad, Elly van Wageningen. 
Deze Gemeente verraste ons met een geweldig gebaar: we kregen 65 kub. 
houtsnippers, die met drie kiepwagens door Concern voor Werk werden gebracht 
 

Mei – Aug Vervolg aanbinden en onkruidvrij maken door Anton en Lars, Rik, Johan, diverse 
WWoofer's, Werxaam en De Pruimenpotploeg.  
 

Juli In de plantrijen ruggen gemaakt van de houtsnippers: Wwoofers, en Werxaam 
 

September Uitgroei van de planten blijkt optimaal. 60 % is zo sterk gegroeid (pinkdikke 
scheuten, getopt op 1.50m) dat ze volgend seizoen oogst zullen leveren (normaal 
duurt dat 1 jaar langer) !  
 

Okt – Dec Opnieuw zichten van de radiaal-paden en de eindpalen, handmatig inslaan van de 
eindpalen en 50% van de tussenpalen (Johan en Wwoofer Guillaume). Aanbrengen 
van de 1e staaldraad (=buigdraad) voor het fixeren van de bamboe-plantstokken en 
de daaraan gehechte planten. 

November PPO/Prisma-telling pendelaar-wormen 
 

December De basis-inrichting van de Wilde Wijngaard is gereed!! 
 

 


