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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2008 

 

Beste vrienden van de akker, 

 

Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de 

hoogte van de activiteiten rondom de 

Adelbertusakker. Misschien hebt u de akker in 

de laatste maanden een keer bezocht. In dat 

geval is u vast al opgevallen dat er veel 

gebeurd is en de akker steeds meer in zijn 

waarde wordt hersteld. 

 

Ondertussen heeft de Adelbertusakker samen 

met de abdij de status van provinciaal 

monument verkregen. Dit vanwege de grote 

archeologische en historische waarde. Door de 

monumentenstatus van de akker zijn wij als 

Stichting niet vrij om bijvoorbeeld bomen te 

planten. Dit zou de archeologie in de bodem 

kunnen verstoren. Vandaar dat de provincie een 

bureauonderzoek heeft laten uitvoeren. Er zijn 

veel nieuwe gegevens over de abdij en de 

akker aan het licht gekomen. Binnenkort zullen 

wij een gesprek aangaan met de provincie om 

te bepalen of het plan van de herinrichting 

eventueel moet worden aangepast. 

 

Bovengenoemd verhaal heeft vooral te maken 

met de archeologie op het terrein. Dat wil 

zeggen de ondergrondse restanten in de vorm 

van grondsporen en vondsten. Deze sporen en 

vondsten staan in het teken van het 

middeleeuwse gebruik van het terrein. 

 

De bovengrondse opstallen zijn door een 

enthousiaste groep vrijwilligers flink onder 

handen genomen. Zo is de kapel geschilderd, 

het altaar opgeknapt en het metselwerk van de 

put hersteld. Sinds kort staan de beelden van  

 

 

 

 

 

 

 

Jos Apeldoorn ook weer op de akker. De 

beelden zijn geïmpregneerd. 

 

 
De beelden van Jos Apeldoorn zijn terug 

geplaatst op de akker na een 

onderhoudsbeurt. 

 

De groenploeg onder leiding van Peter 

Lassooy heeft ervoor gezorgd dat we in de 

zomermaanden van een prachtige zoom van 

eenjarige bloemen op de akker mochten 

genieten. Tussen de planten groeien ook 

kruiden die in een verre verleden voor allerlei 

doeleinden zijn gebruikt. Een voorbeeld is de 

gele ververskamille die vanwege de gele 

verfstof werd verbouwd in de Middeleeuwen. 

Peter heeft in het kader van het Monnikenpad 

ook rondleidingen verzorgd, onder andere op 

de Open Monumentendag in september. De 

belangstelling was enorm groot. Een teken dat 

er veel draagvlak is voor cultuurhistorie, en 

vooral, voor de beleving ervan. 

In de komende tijd staan er nog een aantal 

dingen op de to-do-lijst. Zoals het plaatsen van  

een nieuw deksel voor de waterput en een 

afvoer voor hemelwater, omdat de oude aan 

vernieuwing toe is. Ook het plaatsen van 
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bloembakken naast de kapel maakt deel uit van 

de planning. Hoe staan wij er nu financieel 

voor? 

Voor de herinrichting heeft de Stichting een 

begroting opgesteld van €50.000,-. Dit is 

inclusief een post van €11.000,- voor de 

nieuwe aanplant van bomen langs de 

kerkplattegrond. 

Er is een saldo van €6000,- en we mogen ons 

verheugen op een subsidie van het 

coöperatiefonds van de Rabobank van €9000,-. 

Hier zijn we uiteraard heel blij mee. 

Enkele subsidieaanvragen zijn nog in 

behandeling. Verder is het bestuur actief bezig 

met de verkenning van overige 

subsidiemogelijkheden. 

 

 
Peter Lassooy (rechts) en Benno Wittebrood 

(links) in gesprek met de cameraploeg naar 

aanleiding van de toekenning van de subsidie 

van het coöperatiefonds: de Rabobank heeft 

een bedrag van maar liefst euro 9.000,- aan de 

Stichting Adelbertusakker geschonken. 

 

 
De feestelijke uitreiking van de subsidie van 

het coöperatiefonds vond plaats in hotel 

Zuiderduin op 24 november 2008. Bestuurslid 

en penningmeester Cor Butter (vijfde van links 

met bos bloemen) mocht de cheque in 

ontvangst nemen).  

 

Voor de verdere inrichting van de akker en het 

onderhoud ervan zijn we aangewezen op 

subsidies en donaties. Graag willen wij de 

vrienden van de akker bedanken voor hun 

bijdrage. Nieuwe vrienden zijn altijd welkom 

en misschien zijn er onder u ook mensen die 

graag een praktische bijdrage willen leveren. 

Dit kan bijvoorbeeld door de groenploeg te 

versterken.  

Voor vragen en opmerkingen staan we altijd 

ter beschikking. U kunt ons bereiken via het 

vermelde telefoonnummer onderaan de brief. 

 

Hoogachtend, 

 

Het bestuur van de Stichting de 

Adelbertusakker 

mailto:lange@biax.nl

