
Verslagen van de diverse commissies over 2021 
 
Bestuur Tuinwijck 
 
De volkstuin is hot, niet alleen de afgelopen dagen, maar ook in het nieuws. De voorzitter van de 
AVVN pleitte er zelfs voor dat er een wet zou moeten komen die iedereen recht op een tuin geeft. 
Maar om in het hier en nu te blijven, is er, net als bij woningen, een enorm tekort hieraan. 
 
Vele aspirant-tuinders hebben zich ook het afgelopen jaar weer gemeld en bij de verkoop van een 
huisje zijn 50 reacties niet meer een uitzondering. 
 
Van het AVVN hebben we bij het keurmerk tuinieren de hoogste stip (4) gekregen, nu ja gekregen … 
De verfraaiing en u als tuinder hebben hier in de algemene beurten hard aan gewerkt, dus hulde. 
Wanneer de stip wordt uitgereikt gaan we dat natuurlijk vieren. 
 
Gelukkig kan dat vieren nu ook weer, want het afgelopen jaar was voor het verenigingsleven als 
gevolg van corona, natuurlijk niet zo best. De kantinecommissie heeft, als het mocht, enorm haar 
best gedaan. Datzelfde geld natuurlijk ook voor de winkel, die een goed systeem hadden bedacht om 
iedereen goed te kunnen helpen. 
 
In het najaar is Ron Veerman mee gaan draaien met het bestuur en hij stelt zich later dan ook 
beschikbaar om in het bestuur te helpen met vrijwilligers. 
 
Misschien heeft u de blauwe paaltjes gezien: de tuinenwandelingen in noord is weer nieuw leven 
ingeblazen. 
 
Jammer genoeg waren we vorig jaar ook weer gedwongen om de ALV via zoom te houden. Hopelijk 
zien we u 4 juni in de kantine weer live. 
 
De gemeente Amsterdam en de Bond voor Volkstuinen komen met een stappenplan voor de 
veranderingen op de volkstuinen. De gemeente is nog steeds van plan om windmolens in de buurt te 
zetten. 
 
Het bestuur heeft regelmatig overleg gehad net de bond en andere volkstuinbestuurders en vooral 
met de besturen van stadsdeel Noord. 
Er is het afgelopen najaar door de gemeente gebaggerd in de buitensloten, na vele jaren vragen van 
onze kant. De gemeente wil dit in de toekomst bij de parken neerleggen, waartegen we natuurlijk 
protest hebben aangetekend. 
 
Namens het bestuur willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet, en hopen dit gauw met een 
feestje te kunnen vieren. 
 
 
Gazet 
 
Afgelopen jaar verschenen 3 Gazetten i.p.v. normaal gesproken 4. We proberen er eentje te maken 
per seizoen maar dan valt die in het winterseizoen altijd een beetje weg vooral als er dan lockdowns 
aan de gang zijn. Desondanks waren die drie allemaal extra dik dus dat compenseert weer mooi dat 
gemiste nummer.  
 
Naast dat we alweer jaren met onze geweldige vormgever Evelyne werken en Maria Derksen die 
vaak nu mensen benadert om kopij in te sturen, mochten we het afgelopen jaar ook Tessa 



permanent als redactielid verwelkomen met al haar kennis over de omgeving, haar netwerk en haar 
kennis over kruiden en planten.  
 
 
Commissie communicatie 
 
De commissie communicatie is verantwoordelijk voor de redactie en het bijhouden van de website 
en het samenstellen en verzenden van de Tuinwijck nieuwsbrief. Vanwege de coronabeperkingen 
waren de nieuwsbrief en de website ook het afgelopen jaar weer extra belangrijk als 
communicatiemedia voor de gehele Tuinwijck-gemeenschap.  
 
Op onze website verscheen in 2021 wekelijks (en soms zelfs dagelijks) de meest actuele informatie 
rondom en over Tuinwijck.  De pagina ‘start’ bevat steeds het meest actuele nieuws. 
 
Daarnaast kan de websitebezoeker kiezen uit 5 menu-opties.  

• Inschrijven & kopen (veel bezocht door aspirant-leden),  

• Voorzieningen (met daaronder alle info van commissies van en over de voorzieningen zoals 

de kas, de winkel, de kantine en het bestuur) ,  

• Tuinieren (met alles op en rond uw tuin, zoals tips voor composteren en info over het 

gebruik van motorisch gereedschap)  

• De bieb (met daarin alle naslaginformatie, officiële stukken, oude Gazets en bijvoorbeeld 

historische foto’s van Tuinwijck)  

• Contact (met adressen en andere contactinfo) 

Maandelijks verscheen ook een digitale nieuwsbrief waarin activiteiten werden aangekondigd en 
waarin de leden werden geïnformeerd over openingstijden, bestuurszaken, plannen van de 
gemeente en vele andere actuele zaken, zoals het verloop van de gastenhuisje-actie, de mogelijke 
komst van een windturbine bij ons park en er waren tips en adviezen rond bijvoorbeeld het tuinieren 
en de wintersluiting.  
 
De nieuwsbrief werd verzonden naar meer dan 240 e-mailadressen. Op het mededelingenbord bij de 
centrale ingang werd ook steeds de recente nieuwsbrief opgehangen, zodat men ook op papier 
kennis kon nemen van wat er zoal speelt op en rondom ons tuinpark. 
 
Naast de maandelijkse editie verscheen van tijd tot tijd ook een ‘special’ zoals bijvoorbeeld over de 
Algemene Ledenvergadering. Ook werd er eenmalig een nieuwsbrief verzonden naar de aspirant-
leden. 
 
Nadat de commissie communicatie de afgelopen jaren steeds bestond uit één persoon is er sinds 
eind 2021 sprake van een redactie bestaande uit 2 personen. Dit geeft meer zekerheid bij 
vakantieperioden en drukke werkzaamheden van de redactieleden.    
 
 
Werkgroep Gastenhuisje  
Het afgelopen jaar 2021 is er naast de werkgroep ook een bouwgroep ontstaan van nog eens 6 
tuinders. De werkgroep en de bouwgroep hebben regelmatig vergaderd over het ontwerp van het 
huisje en hoe we dat gaan bouwen. Besloten is om te gaan werken met een prefab-constructie. We 
hebben een principeakkoord met een leverancier van prefabhuisjes. 
De bouwtekening is inmiddels goedgekeurd door de bouwcommissie van Tuinwijck en door de 
bouwcommissie van de Bond van Volkstuinders. We wachten nu op groen licht van het 
bondsbestuur. Daarna moet de aanvraag door naar de gemeente voor een omgevingsvergunning. 



Zodra die akkoord gaan, gaan we de opdracht bij de prefab-leverancier definitief maken. 
We hopen in het najaar van 2022 te kunnen gaan bouwen. 
De contacten met de zorgaanbieders lopen door. Onze belangrijkste partner is Cordaan.  
De eerste contactpersoon van Cordaan is onlangs met pensioen gegaan en het contact met zijn 
opvolger, Wendy Kattouw, is opgestart. Cordaan gaat, in samenwerking met ons, screenen welke 
mensen uit hun caseload in aanmerking komen voor een verblijf in het Gastenhuisje. 
Qua financiën: we hebben € 28.000 in kas. We blijven bezig om meer geld te werven. 
 
 
Winkel 
 
Gelukkig heeft corona voor de Tuinwijck-winkel in 2021 niet veel negatieve gevolgen gehad. Sterker 
nog, de omzet was een stuk hoger dan in het voorgaande jaar. Veel tuinders hebben behoorlijk 
geïnvesteerd in hun tuin en dat komt allemaal ten goede aan de algemene middelen van Tuinwijck. 
Dit jaar is de winkel gewoon open geweest en hebben we niet hoeven werken vanaf een buitenbalie 
of met bestellingen per mail. Dat heeft ons veel administratie en tijd gescheeld.  
De gemeente organiseerde een tegelservice in Amsterdam-Noord om mensen te stimuleren tegels 
uit de tuin te halen en groen erin te zetten. Op initiatief van de duurzaamheidscommissie hebben 
medewerkers van de winkel op twee data (in juni en september) meegeholpen om overtollige tegels 
op te halen met de elektrokar.  
Voor het eerst hebben we aan tuinders aangeboden om zaden van de firma van der Wal via de 
winkel te bestellen tegen 15% korting. Daar hebben behoorlijk wat tuinders gebruik van gemaakt.  
Aankopen van planten uit de kas konden dit jaar in de winkel gepind worden. Hierdoor had ook de 
kas iedere zaterdag een overzicht van hun omzet, zonder veel geld te hoeven tellen. 
Door allerlei discussies en artikelen over milieuschade door turf in tuinproducten, hebben we 
besloten om geen producten meer te bestellen waar turf in zit. We zijn o.a. overgestapt naar cocos 
potgrond in afwachting van verdere ontwikkelingen op de markt. 
In de winterperiode is de winkel regelmatig op de zaterdagen een uurtje open geweest om tuinders 
van gas en andere spullen te voorzien. Deze aankopen konden direct gepind worden, zodat we daar 
geen administratie van bij hebben hoeven houden. 
Toen we aan het eind van het seizoen begrepen van onze leverancier Culvita dat de prijzen in 2022 
fors zouden stijgen, hebben we in december nog een fikse order kunnen plaatsen tegen de oude 
prijzen.  
 
 
Kantine 
 
Het afgelopen jaar, 2021 is wederom een jaar geweest met in het begin veel vraagtekens over de 
openstelling, en hoe we op een veilige manier met de corona perikelen om kunnen gaan.  
Na een voorzichtige start in het voorseizoen hebben we toch een zestal geslaagde zaterdagmiddagen 
/avonden georganiseerd. Met als hoogtepunt de maaltijd voor 5 euro. 
Vanaf 2021 is de betaling in de kantine pin only. En dat werd door eenieder als prettig ervaren. 
We kijken ernaar uit om in 2022 een fijne tijd met elkaar te hebben.  
 
 
De bagger- en beschoeiingscommissie 
 
Het jaar 2021 verliep als alle andere jaren en het team bestaat nog steeds uit het duo K. Hensen (tuin 
104) en L. Wijnsma (tuin 106). Daardoor verloopt de voortgang mogelijk minder snel dan gewenst. 
Verdere vertraging ontstaat doordat de eigenaren van de tuinen aan de sloot systematisch weigeren 
te baggeren en/of de slootkant te ontdoen van allerhande begroeiing. Regelmatig is aan het bestuur 
verzocht om de leden aan te schrijven dit alsnog te doen. Tot nu toe echter zonder resultaat, 



waardoor de commissie eerst zelf moet baggeren en groen verwijderen alvorens te kunnen 
beschoeien. 
Ook zijn we na de storm(en) bezig geweest bomen en takken te verwijderen uit de sloten om 
doorstroming te bevorderen. 
Verder zijn vorig jaar palen van verkeerde lengte en dikte geleverd die onhandelbaar waren. Ook dit 
werkte vertragend. Dat zou dit jaar verholpen moeten zijn. 
De werkzaamheden gaan nu verder aan de buitenzijde van het complex bij de verzamelplaats voor 
groenafval en de tractorstandplaats (parkeerplaats). 

 
Verfraaiing 
 
 
 
 
Kas 
 
 
 
 
 
Heemtuin  
 

De leden van de heemtuingroep hebben ook In 2021 in verband met corona op verschillende tijden, 
alleen of In kleine groepjes In de tuin gewerkt De heemtuin stond er, doordat er frequenter in werd 
gewerkt goed bij. De communicatie over de stand van zaken liep via de WhatsApp groep. Deze 

werkwijze is goed bevallen. 
In 2021 vond er een Tuinwijckbrede schouw plaats van de AVVN voor het kwaliteitskeurmerk. De 
heemtuin kreeg een ruim voldoende beoordeling. Wel werd ter plaatse geadviseerd om zo snel 
mogelijk het siergras hangende zegge te verwijderen en uit te graven. Dit gras behoort tot de 
cypergrassenfamilie en is via zaailingen in de heemtuin terechtgekomen en verspreidt zich snel, niet 
alleen over de heemtuin maar over heel Tuinwijck. 
De eigen composthoop naast de heemtuin werd door de verfraaiing verwijderd, omdat deze plek 
door veel tuinders werd gebruikt om hun eigen tuinafval te storten. Het tuinafval van de heemtuin 
wordt nu naar de centrale composthoop gebracht. 
De kwaliteit van de vlonder blijft voor de heemtuingroep een bron van zorg. Onveilige situaties zijn 
niet ondenkbaar. 
Halverwege het seizoen is een van de leden opgestapt, deze werd niet gelijk vervangen, waardoor de 

heemtuin in 2021 werd onderhouden met onvoldoende menskracht 
 
 
Tuintaxaties 
In 2021 zijn er een zestal tuinen getaxeerd door de tuintaxatiecommissie (3 personen). Dat zijn 
respectievelijk: 

• Tuin 15 en 28 op 18 mei 

• Tuin 19 op 5 juli 

• Tuin 136 en 227 op 21 augustus 

• Tuin 32 op 25 oktober 

We taxeren gemiddeld 10 tuinen per jaar.  



Tuintaxaties zijn gebaseerd op een standaardformulier van de Bond van volkstuinders. Dit bestaat uit 
een lijst met planten, struiken en bomen met prijsindicatie. Er is daarnaast aanvullende informatie. 
Verzorgde, mooi ontworpen tuinen worden extra beloond. Bij verwaarloosde tuinen wordt een 
bedrag afgetrokken. 
Buiten het seizoen (na 1 oktober) wordt er niet getaxeerd. In die periode kunnen we een tuin niet 
goed beoordelen. 
 

 
De hakselgroep 
 
De hakselgroep is in 2021 negen keer bijeen geweest om gedurende 3 tot 3,5 uur per keer te 
hakselen. Er wordt een hakselaar gehuurd inclusief een begeleider die keihard meewerkt. Het 
voordeel van deze hakselaar is dat het een krachtige machine is die het altijd doet. We kunnen 
daardoor flink doorwerken en heel veel takken weghakselen. 
De takkenkarren worden wel beter aangeleverd dan voorheen, maar het kan beter. Graag de takken 
zo lang mogelijk laten en grote zijtakken er zoveel mogelijk zelf afzagen. Er wordt vaak meer dan de 
drie tuinafvalzakken aan tuinafval afgeleverd. Daardoor is het soms moeilijk om de takken van de 
takkenkar af te halen. Daarom nogmaals het dringende verzoek om de takkenkar zorgvuldig te laden. 
Het tuinafval vormt steeds meer een probleem. We hebben daarvoor in 2021 twee keer kuilen 
moeten laten graven omdat er heel veel tuinafval wordt aangeleverd en de kwaliteit van het 
tuinafval zodanig is dat het langer duurt voordat het is gecomposteerd. Van de 50 aangeschafte 
tuinafvalzakken zijn er nog maar 21 beschikbaar. De andere 29 liggen waarschijnlijk nog bij tuinders. 
Een dringend verzoek nog even goed te kijken of u nog tuinafvalzakken vergeten heeft in te leveren 
en deze vervolgens af te geven in het winkeltje 
 
 
Technische commissie 
 
2021 was een veelbewogen jaar door de coronacrises. Langs deze weg wil ik de vrijwilligers van de 
technische dienst, die Tuinwijck draaiende houden hartelijk bedanken. 
Het gaat erom dat we aanhaken bij alle veranderingen die de toekomst met zich meebrengt. 
 
We hebben nu ook snel glasvezel internet op het tuinpark. De aansluiting is er zodat niets meer de 
toekomstige mogelijkheden daarvan kan tegenhouden. Vrij stabiel internet rond de kantine is daar 
een voorbeeld van. Het kassasysteem en de beveiliging profiteren daar ook van. 
 
De nieuwe lantaarnpalen staan inmiddels op het parkeerterrein. Er is ook een aanzet gegeven om 
elektrische laadpalen te instaleren. Ook hangen er banners om het parkeerterrein veilig en 
overzichtelijk te maken. Het komende jaar streven we erna om de metamorfose van het 
parkeerterrein helemaal af te ronden. 
 
Ondertussen zijn er nieuwe kentekens voor de tractors, zodat die ook aansluiting hebben met de 
nieuwe wet- en regelgeving. 
De hakselploeg doet het uitstekend, na de laatste storm waar veel bomen omgingen merk je het nut 
van zo'n hakselploeg.   
 
Ook op Tuinwijck merken we de gevolgen van de klimaatverandering. Er valt veel regen in een keer 
en de lange periodes van droogte. 
Het puntje wat lager gelegen is, heeft door aanpassingen steeds minder last van overstromingen. 
 
De beschoeiingsploeg doet enorm hun best om daar waar de beschoeiing aan vervanging toe is, dit 
zo snel mogelijk te vervangen. 



Helaas hebben we nog steeds geen tweede ploeg om dit proces te versnellen. 
Gelukkig zijn de sloten afgelopen jaar goed gebaggerd en is ook de gemeente bezig geweest met het 
buitenwater te baggeren.  
Het slootwater is door onder meer het baggeren en de goede doorstroming, kwalitatief erop 
vooruitgegaan, zodat er zelfs al vissen zijn ontdekt. 
Het doel is natuurlijk om het slootwater kwaliteit zo te krijgen het normaal wordt dat er vissen en 
waterplanten in onze sloten leven en geen kroost. 
Op het puntje is de eerste kunstof septic tank een feit. Deze voldoet aan de norm. Dus voor eenieder 
die geen goed werkende septic tank heeft: er zijn mogelijkheden om het probleem aan te pakken, 
alles beter dan rechtstreeks op de sloot te lozen. 
 
We streven ernaar het gereedschap goed te onderhouden zo niet aan te vullen, een nieuwe 
cirkelzaag is daar een goed voorbeeld van. 
 
 
De kascommissie 
 
De commissie heeft steekproefsgewijs de door de penningmeester overlegde stukken gecontroleerd, 
volgens de door de bond aangereikte methode. We hebben inzage gekregen in alle stukken. Naar 
aanleiding van deze controle verlenen wij decharge over het boekjaar 2021. 
 
Om de boekhouding minder fout-gevoelig/overzichtelijker te maken en om een beter inzicht te 
hebben in alle kasstromen en voorraden, ondersteunen wij de aanbeveling om de applicatie 
inkoopbeheer te gaan gebruiken voor alle voorraden. En waar mogelijk pinbetalingen voor alle 
aankopen door de leden. 
 
 
Activiteiten Jeugdcommissie 2021-2022 
 
Het afgelopen jaar hebben we vanwege de nog geldende coronamaatregelen minder kunnen 
organiseren dan normaal. Het was niet toegestaan om iets binnen te organiseren, dus we hebben de 
activiteiten zoveel mogelijk naar buiten verplaatst, op anderhalve meter afstand.  
 
We zijn het seizoen begonnen met het onderhouden van het speelveld. We hebben de berg 
onkruidvrij gemaakt en gesnoeid. Ook zijn de wilgentunnels op het speelveld gesnoeid en weer 
begaanbaar gemaakt. Verder bleek de kleine speeltuin bij de kantine niet meer aan de eisen van de 
gemeente te voldoen. De wipkipjes stonden gevaarlijk dicht bij de randen en die hebben we dus 
moeten verwijderen. Ook is het zand om het klimhuisje verwijderd en vervangen voor 
onderhoudsvriendelijker haksel. 
 
Met Pasen hebben we een paasactiviteit georganiseerd. De kids gingen op naam paashazen zoeken, 
die verstopt waren over het hele park. De activiteit werd afgesloten met een heerlijke ‘bring your 
own‘ gezamenlijke paaslunch. 
 
Hoewel koningsdag officieel nog niet gevierd mocht worden hebben we toch een soort corona-proof 
vrijmarkt kunnen organiseren. De kinderen mochten op het pad een kleedje met spulletjes 
neerleggen. Iedereen kon een rondje langs de kleedjes op het park maken en gratis of tegen een 
kleine vergoeding meenemen wat hij leuk vond. Aan het eind van de dag waren vrijwel alle kleedjes 
leeg! 
 
Anne-Marie en Evelyne hebben twee fotospeurtochten gemaakt met foto’s met typische Tuinwijck-
plekjes die door de kinderen opgezocht moesten worden. Op 23 mei hebben de kinderen de 



speurtocht gelopen. De middag is afgesloten met pannenkoeken van Maik. 
 
In augustus hebben we met de kinderen een megagroot blijvend insectenhotel gemaakt tegenover 
de kantine. De dag erna zou er een disco en dropping plaatsvinden. Helaas was er een storm op 
komst, waardoor dat niet door kon gaan.  
 
In de zomer heeft ook op Tuinwijck, in samenwerking met Naturalis de Nationale Nacht van de 
Nachtvlinder plaatsgevonden, met een groot gespannen doek en een licht zijn er tientallen vlinders 
gespot.  
 
Toen we eindelijk weer de kantine in mochten was het tuinseizoen jammer genoeg al bijna 
afgelopen. We hebben onze kans gegrepen en hebben het groots gevierd met een griezelig  
halloweenfeest. Maik en Nicole hebben een gruwelijk diner verzorgd met onder andere zombiekots, 
pompoenpus en heksenbrij met tenenkaas. Het was heerlijk! 
   
 

 


