
Jaarverslag 2022 De Nieuwe Ronde, locatie Honingblokpad (Concept okt 2022) 

Je vindt in dit jaarverslag een terugblik op het afgelopen jaar, een vooruitblik en een overzicht van de 

financiën.   

Terugblik: 

Om te beginnen enkele opmerkingen over de ‘proefgewassen’ die de vorige keer zijn aangekondigd. Het 

betreft gewassen die dit jaar nieuw waren bij De Nieuwe Ronde: 

 

* De sojabonen zijn het enige voorbeeld van iets dat totaal is mislukt. De kieming was minimaal en 

vervolgens was er ongekend veel vraat in de jonge plantjes. Het was zo hopeloos dat beide gezaaide 

lichtingen door ons zijn weg geschoffeld. Afhankelijk van de beschikbare ruimte kunnen we overwegen om 

het volgend jaar nog een keer te proberen en dan dit gewas vroegtijdig af te dekken met gaas.  

* De Chioggia bietjes deden het prima en werden bijzonder goed geoogst. Ik wacht even jullie reacties af 

(smaak?), maar verwacht dat dit een mooie aanwinst is in het assortiment.  

* De bladmosterd was vooral steeds snel op, volgens mij viel dit gewas goed in de smaak. Wel een 

uitdaging in de zomer (bloeit snel), maar ik heb voor volgend seizoen alvast meer zaden besteld.  

* De peperplanten deden het aardig. Ik ben vooral benieuwd naar jullie mening en ervaringen. Zelf denk ik 

dat we volgend jaar meer of helemaal geen pepers moeten zetten.  

*Oregano stond als nieuw 1-jarig kruid achter de peterselie. Het groeide goed en ik heb ervan genoten 

(echt veel lekkerder dan Majoraan). Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen.  

 

Verder is er dit jaar een begin gemaakt met een vaste kruiden deel en zijn er een aantal bloemenstroken 

(voor de insecten) ingezaaid. Beide krijgen wat mij betreft een vaste plek en de vaste kruiden kunnen we 

verder uitbreiden.  

 

Nieuw dit jaar waren ook de plantingen van de najaarspinazie. Tot op de dag van vandaag kan uit deze 

velden worden geoogst; ondanks de flinke investering toch een succes die wat mij betreft navolging krijgt.  

 

Nieuw dit jaar waren ook (als deel van een experiment met als doel meer spreiding) nieuwe 

aardbeienrassen. Het experiment wordt voortgezet, maar dit jaar waren de resultaten al voorzichtig 

positief.  

 

En als last-minute experiment heb ik, als aanvulling op de bladmosterd, ook zaden gekocht van pluksla.  

Daar ga ik volgend jaar nog wat verder mee experimenteren, maar suggesties en opmerkingen zijn welkom 

(ze stonden naast de courgettes, je oogst er steeds de buitenste bladeren van en de plant groeit dan een 

aantal weken door) 

 

Als ik het seizoen chronologisch (qua oogstmomenten) doorloop vallen me de volgende gewassen op:  

 

- De knoflook viel heel erg tegen. Voor de zoveelste keer was het ingekochte materiaal niet van 

goede kwaliteit. Omdat het lastig is om de knoflook in de herfst te planten (omdat er in het 

voorjaar wordt geploegd) ga ik op zoek naar knollen uit Frankrijk. (het probleem zit hem in de 

Nederlandse knollen en de bewaarbaarheid ervan) 

- De groene asperges kwamen wat laat op gang, maar al met al was de kwaliteit goed en het aanbod 

volgens mij ook.  

- De radijzen waren dit jaar ruim beschikbaar. Experiment gelukt (meer ruimte, groter aanbod 

realiseren). Hopelijk heeft iedereen ervan genoten. Raapstelen waren er ook genoeg. De 



voorjaarsspinazie bloeide snel door het warme weer. Daar is weinig aan te doen, maar ik ga 

proberen een ras te vinden dat nog minder gevoelig is voor ‘schot’.  

- De koolrabi deed het goed en was goed in balans met de vraag, tuinbonen zijn wat van 

overgebleven, maar werden uiteindelijk (net als de peultjes, kapucijners en doperwten) toch goed 

gegeten. Deze gewassen kenden een redelijk lang oogstseizoen door het gematigde weer en 

voldoende ruim aanbod.  

- De aardbeien deden het volgens mij geweldig. Ook door het gematigde weer een redelijk lang 

seizoen met bijna drie weken ruim aanbod. Er wordt dus gewerkt aan meer spreiding en een 

minder uitbundige piek.  

- De sla was, behalve helemaal in het begin en op het eind, wat ruim. Dat is bijzonder, want dat is al 

jaren zo en ieder jaar bestel ik minder. Ik hou het in de gaten… 

- De stengelbroccoli kwam gestaag op gang, maar beide velden produceerden lange tijd oogstbare 

stelen. Wat mij betreft nog steeds een goede aanwinst en de aanplant lijkt mij zo redelijk in balans. 

Suggesties en jullie ervaringen zijn uiteraard van harte welkom.  

- Een gewas dat dit jaar snel was verdwenen, zijn de sjalotten. Ik heb het vermoeden dat er leden zijn 

die hier een flinke winteropslag van hebben aangelegd. In ieder geval was het aanbod in 

verhouding met dat van andere jaren en waren ze toch ineens heel snel allemaal geoogst.  

- De courgettes kenden een ongekend goede zomer, en dat terwijl er zoveel mensen lekker elders 

van hun vakantie genoten. Volgend jaar ga ik kijken of het aantal planten iets naar beneden kan en 

of het mogelijk is de oogst wat te spreiden (en het seizoen te verlengen).  

- De aardappels deden het, ondanks de aanwezigheid van de coloradekever, erg goed. De opbrengst 

was prima en we hebben tot begin oktober kunnen oogsten. Wat vonden jullie van het assortiment 

(smaak?)?  

- De uien waren prachtig dit jaar, met relatief weinig uitval. Zeker gezien het feit dat de preivlieg (die 

ook uien kan aantasten) de preioogst aardig heeft verpest. De uitval door deze vlieg was bijna 50% 

in de prei. Voor volgend jaar een goede les om dit gewas met netten af te dekken om te voorkomen 

de deze vlieg haar eitjes kan afzetten.  

- De wortels kwamen wat traag op gang maar waren het wachten waard. Tot op de dag van vandaag 

(mede dankzij de beregening) oogsten we prachtige wortels. Denk voor mij het beste jaar ooit, 

hoop dat jullie er ook zo van hebben genoten.  

- De sperziebonen (en snijbonen) deden het ook goed. De overlap van de verschillende lichtingen 

was aardig . Het aanbod was soms wat ruim, maar dat heb ik persoonlijk liever dan schaarste.  

- Van de knolvenkel deed de laatste lichting het weer niet goed, de knollen bleven te klein. Ik 

vermoed dat het plantmoment toch net te laat is voor dit gewas. De eerste drie lichtingen deden 

het prima en zorgden voor een redelijk continu aanbod gedurende bijna twee maanden.  

- De suikermais is dit jaar in twee lichtingen gezaaid om te proberen iets meer spreiding in de oogst 

te krijgen (en de vakantiegangers na de zomer ook nog iets te bieden). Dat is redelijk gelukt, de 

spreiding was er en het aanbod was gedurende een bovengemiddelde tijd ruim. Volgend jaar kijken 

of ik het nog verder kan verruimen binnen de bestaande ruimte.  

- De pompoenen hadden wat last van de droogte. De opbrengst was iets lager dan andere jaren 

(minder en kleiner). Aan de oproep midden september om er alvast 6-8 stuks per persoon mee te 

nemen werd goed gehoor gegeven. In de eerste week van oktober werden uiteindelijk de laatste 

exemplaren meegenomen en bleken er wel een aantal mensen te zijn die achter het net hadden 

gevist. Hopelijk zorgt volgend jaar een iets betere opbrengst en aangepaste communicatie voor een 



betere verdeling.  

 

Het weer is altijd allesbepalend voor de opbrengst, maar ook voor mijn werk. Bij veel regen is er veel 

onkruid en word ik steeds gestoord in mijn eigen planning. Bij droogte is er weinig onkruid en is er alle tijd 

om dat ook tegen te gaan. Wordt het te droog dan moeten de sproeiers aan en dat is ook wel weer een 

klus… 

Dit jaar was het overal best droog, maar in Wageningen hadden we eigenlijk tot medio juli geluk: Het was 

minimaal, maar steeds op het juiste moment vielen wij met onze neus in de boter en regende het. Pas in de 

maand augustus ben ik echt begonnen met beregenen, wat redelijk laat is.  

 

Al met al was het voor mij weer een geweldig seizoen. Twee geweldige stagiairs van de Warmonderhof, die 

het mij ook mogelijk hebben gemaakt om eind augustus op vakantie te gaan, en een flinke groep 

enthousiaste (gezellige en hardwerkende) vrijwilligers hebben weer bergen werk verzet en de puntjes op 

de i gekregen. Het is echt niet vanzelfsprekend dat de akkers er zo verzorgd bij liggen!  

Ongeveer iedere twee weken werd er door een van de leden een lunch verzorgd als bedankje voor de inzet 

van alle hulptroepen.  

Al met al was de werkdruk voor mij goed, en in combinatie met onderstaande financiën ben ik ook dit jaar 

tevreden. 

 

 

Vooruitblik 

In het najaar hebben we bij de stadsbrouwerij al met een aantal leden gesproken over de gewassen van het 

komende jaar. In grote lijnen blijft het aanbod op de akkers wat mij betreft gelijk aan dat van afgelopen 

seizoen. Een aantal bestaande gewassen zullen iets ruimer (of juist iets krapper) worden neergezet binnen 

de bestaande ruimte en een aantal suggesties (komkommerkruid etc) worden meegenomen in het plan.  

 

De vaste-kruidentuin wordt wat mij betreft uitgebreid (groter en meer), de aanleg zal deze winter starten.  

Suggesties voor aanvulling van het assortiment zijn welkom! 

 

De bladmosterd beviel goed en wordt vast onderdeel van de eenjarige kruiden en bladgewassen. Misschien 

nog wat aangevuld met andere varianten die goed te snijden zijn voor ‘kant en klare slamengsels’. 

 

Zie verder ook de bespreking van de nieuwe gewassen in de terugblik.  

Het kleinfruit (bessen, frambozen etc.) moeten worden uitgebreid. Suggesties voor het assortiment zijn nog 

welkom. Hopelijk lukt het aanplanten deze winter. (er zijn heel weinig planten beschikbaar lijkt het) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Financiën 

 

We leven in turbulente tijden. De inflatie is hoog en heeft al voorzichtig wat invloed gehad op de 

bedrijfskosten dit jaar. Wat de gestegen kosten voor het komende jaar gaan betekenen is best lastig in een 

begroting uit te drukken. Dat is natuurlijk altijd al goed om in de gaten te houden, maar dit jaar des te 

meer.  

Gelukkig ben ik tot nu toe erg tevreden over de financiën van het Honingblokpad en daarmee ook met mijn 

inkomen. Dit jaar vielen de loonkosten (weer) mee, er is wel een bedrag uitgekeerd aan de stagiairs. Verder 

is er erg veel werk verzet door de vrijwilligers (veelal leden) en dat maakt ook dat er weinig behoefte was 

aan externe arbeid, zeker ook in combinatie met het heerlijke weer (lees: relatief lage onkruiddruk) 

Een aantal dingen worden merkbaar duurder. En dat gaat soms met enorme procentuele stijgingen, waarbij 

uitschieters van 20-30% geen uitzondering zijn. Deze gestegen kosten zitten bij ons vooral in de prijs van 

nieuwe (en gebruikte) machines, reparaties en onderdelen. Ook de zaden en plantjes worden flink duurder, 

evenals de compost en het uitrijden daarvan. Iedereen merkt dat aan de prijzen van voedsel en we zullen 

bij De Nieuwe Ronde helaas geen uitzondering zijn.  

 

Ik heb een poging gedaan bovenstaande zo goed mogelijk in de begroting voor het volgende jaar mee te 

nemen.  

De prijs voor het abonnement is meestal direct gekoppeld aan het inflatiecijfer. En bij het maken van eigen 

afwegingen bleek dat percentage goed aan te sluiten bij mijn uitkomst. Het voorstel is om de prijs voor het 

komende jaar met een kleine 10% te laten stijgen tot 235 euro per volwassene.  

 

De begroting voor 2023 wijkt op zich weinig af van die van 2022, behalve de gestegen kosten bij een aantal 

posten.  Verdere details in de toelichting hieronder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Begroting Resultaat   Begroting 
  

    2022 2022   2023   
UITGAVEN             

1 zaden/mest/pootgoed 9500 12165   14000   

2 brandstof machines en 
elektra 550 980   750 

  

3 kantoor   1500 1550   2200   

4 klein materiaal 2750 2980   4000   

5 transport   665 665   665   

6 verzekering broodfonds 800 1000   800 
  

7 grond (rente) 960 1432   1250   

8 onderhoud machines 2000 2175   2500 
  

9 investeringen (afschrij-
ving 5 jaar) 4500 5400   6000 

  

10 bedrijfsverzekering 
(w.a.) 580 580   580 

  

11 ingehuurde arbeid 10000 3500   5000 
  

12 onvoorzien 1000     1000   
              

totaal   34805 32427   38745   

              

              
INKOM-
STEN             

abonnementen/omzet 77025 78165   85160 
  

losse verkoop / abo 2020 450       
 

lezingen, excursies 500 165   250 
 

Subsidie   825 650      

             

totaal   78800 78330   85410  

             

             

WINST            

bruto   43995 46553   46665  

    Totalen: Totalen:   Totalen:  

 

 

 



Toelichting: 

1. Zie specificatie in de tabel hieronder 

2. Diesel en benzine voor de machines, tevens elektra voor de beregeningspomp. De kosten vallen dit 

jaar iets hoger uit omdat er een aantal keer een tractor is geleend van de buurman die dan met een 

volle tank is teruggegeven.  

3. Kosten voor certificering Skal, boekhouder, kantoor etc. Prognose voor volgend jaar is hoger, ervan 

uitgaande dat we een eigen Skal registratie moeten aanvragen.  

4. Klein gereedschap, insectengaas, palen kapucijners, etc. 

5. Betreft een kilometervergoeding voor de bestelauto 

6. Verzekering tegen tijdelijke arbeidsongeschiktheid (Broodfonds). Dit werkt met giften bij ziekte van 

andere lede, en omdat er dit jaar erg veel zieken waren zijn de feitelijke kosten voor deze 

voorziening dit jaar iets hoger.  

7. Zie specificatie hieronder. Alle grond is momenteel in eigendom, gefinancierd met leningen van 

leden. De kosten voor de grond bestaan uit de jaarlijks opgebouwde rente voor deze leningen. 

Omdat er ook regelmatig wordt afgelost, verandert dit bedrag ieder jaar.  

8. Gemaakte kosten voor onderhoud machines. De kosten voor reparaties stijgen erg hard, en er gaat 

best regelmatig iets stuk. Voor 2023 is deze post daarom iets ruimer begroot.  

9. Betreft afschrijving over een aantal aankopen van de laatste paar jaar, zoals een klepelmaaier, 

tractor, zitmaaier, grasmaaier, beregeningsbuizen, aardappelrooier, etc. Feitelijk is dit bedrag een 

weergave van het beschikbare budget per jaar voor investeringen. (Netto, dus incl. 

Investeringsaftrek en eventuele andere belastingvoordelen. Het werkelijk beschikbare bedrag is 

dus hoger) 

De prijs voor machines en werktuigen is enorm gestegen. Om ook in de toekomst aankopen 

mogelijk te maken, is dit bedrag nu alvast verhoogd.  

10. Een WA-verzekering en de verzekeringen voor de machines, op basis van werkelijke kosten. 

11. Ik had deze post ruim ingezet omdat je nooit weet hoe het weer wordt (bepalend voor de 

onkruiddruk) en hoeveel hulp ik krijg van meewerkende leden en andere vrijwilligers. De stagiairs 

krijgen een maandelijkse vergoeding. 

12. Niets onvoorziens dit jaar! 

Specificatie: 

1 zaden/mest/pootgoed 
   

7 grond (rente op leningen) 

Zaden 
2580  

Rente 'oude land', deel 2021 
685 

Planten (aardbeien) 
1630  

Rente ‘nieuwe land’, deel 2018 
747 

Pootgoed 
(aardappels/uien) 

780  
 

 

Mest 
3600  

  
1432 

Jongerius plantgoed 
3575  

  

  
12165   

 

 


