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Van de voorzitter
 Door de voorzitter, Eric van der Putten

Je staat, waarvoor je zit..

‘Zo ligt dat’ zei een oude leermeester ooit eens tegen mij. Deze uitspraak kwam bij mij op, toen ik met mijn mede bestuursleden
terugkeek op ons werk in de twee maanden dat wij als team functioneren. Gaandeweg zijn we gaan staan voor datgene waar we
voor zitten. Het nieuwe zevenkoppig bestuur zit stevig in het zadel, maar heeft niet stil gezeten. Binnen zeer korte tijd zijn de
functies verdeeld en heeft eenieder de taak ook voortvarend opgepakt.
 
Enkele voorbeelden. We hebben een uitvoerige zienswijze ingediend op de concept omgevingsvisie van de gemeente Amsterdam.
In die visie wordt het ruimtelijk beleid voor de komende 30 jaar vastgelegd. We hebben in onze reactie het belang van de
volkstuinen voor natuur en samenleving (Amsterdammers, bezoekers en tuinders) benadrukt. Deze elementen vind je ook terug in
de definitieve versie van ‘een beter alternatief’ die we samen met de niet bij de Bond aangesloten volkstuinparken hebben
uitgebracht en aan de gemeente hebben toegestuurd. Die elementen zijn ook de basis voor de inmiddels gestarte gesprekken met
de gemeente over het algemene beleid voor de tuinparken.

Het belang van de tuinparken concretiseren we ook in de gesprekken over de Nieuwe kern in Zuid Oost/Ouder-Amstel. Daar liggen
vier volkstuinparken: Vredelust en Ons Lustoord, die met  opheffing resp. gedeeltelijke opheffing worden bedreigd alsmede
Dijkzicht en De Federatie (geen lid van de Bond). We maken ons met hen sterk voor een veel betere inrichting van die parken
zonder openbare zones en doorgaande fietspaden en zonder het verlies van bestaande tuinen.
 
In ons werkplan staat verder een open en directe communicatie met onze achterban de afdelingsbesturen en tuinders en
aspiranten centraal. We hebben nu al tweemaal video conferenties gehad met vertegenwoordigers van de afdelingsbesturen en
versturen regelmatig een besturenbrief. Ook willen we in de komende periode aandacht geven aan een herziening van
reglementen met kortere en heldere procedures. Hier ligt ook een belangrijke taak voor het nieuwe hoofd bondsbureau, die we op
korte termijn willen aantrekken; de advertentie is al geplaatst. Daarnaast hebben we met grote inspanning van onze afdeling
Financiën de jaarstukken over 2020 opgemaakt. Ook bundelen en stimuleren we groeninitiatieven op de verschillende tuinparken.
 
Kortom: we gaan meer en meer staan voor datgene waarvoor we zitten. Een rustig achterover liggen is er niet bij. Dat geldt
eigenlijk ook voor al onze leden. Niet alleen het tuinieren vereist jullie aandacht, maar er ligt ook voor jullie een taak om alle
plannen voor de modernisering en toegankelijkheid van onze mooie tuincomplexen in de praktijk te realiseren. Alleen samen
kunnen we zorgen voor de toekomst van onze tuinparken.
 
Namens de redactie: In dit nummer van Vroegop een aantal voorbeelden van tuinparken die al toegankelijk zijn voor niet-tuinders
en creatieve vormen van medegebruik. We hopen jullie daarmee te inspireren.
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Talent gezocht
 Foto: M. van Sisseren 

Hennie Tilstra met pensioen

Na 19 jaar werken bij de Bond van Volkstuinders was het 18
maart zover; laptop en sleutels inleveren en voor een laatste
keer als  medewerker secretariaat de deur van de
Volendammerweg 301 achter je dichttrekken.
 
Met pensioen te gaan in deze coronaperiode is best een beetje
vreemd. Geen borrel met iedereen waar je mee hebt
samengewerkt, maar gelukkig wel een moment van taart eten,
bloemen ontvangen en een mooi persoonlijk boek met verhalen
en foto’s gevuld door oud bestuursleden, bestuursleden,
collega’s, oud collega’s etc. Het etentje houd je nog tegoed. Via
deze weg bedanken wij Hennie voor alle jaren trouwe dienst en
geniet van je pensioen!

1. Commissieleden gezocht
Het bondsbestuur zoekt nieuwe leden voor de
Bondstuincommissie, de Bondsbouwcommissie, de
Financiële commissie, de Tuchtcommissie en de commissie
van Beroep.
 
Op de website onder organisatie / commissies en onder
organisatie / statuten en reglementen kun je lezen wat de taken
zijn.
 
Heb jij de kennis en de ervaring die wij nodig hebben en ben je
geïnteresseerd? Mail dan naar
secretaris@bondvanvolkstuinders.nl
 
2. Meedenken over gebruik social media
Als bond hebben we bijna een nieuwe huisstijl. Daarna gaan we
aan de slag met het vernieuwen van de website en de Vroegop.
 
Wat we nu nodig hebben zijn (aspirant)tuinders die mee willen
denken over hoe de bond en de tuinparken meer en beter
gebruik zouden kunnen maken van social media. Heb je
ervaring en wil je een keer meedenken? Mail dan naar
communicatie@bondvanvolkstuinders.nl
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 Toekomst volkstuinen
“Een beter alternatief”  

We willen jullie graag bijpraten over hoe het nu gaat met de
gesprekken met de gemeente over de volkstuinen.
 
De voorgeschiedenis
Onze leden zullen zich nog goed herinneren dat zich er in
november/december van het afgelopen jaar een ware opstand
heeft voltrokken tegen de plannen van het college van B&W
voor de volkstuinen. Die plannen hielden niet alleen een
absurde, vijfvoudige huurverhoging in, maar ook een
verregaande aantasting van de tuinparken door openbare
zones tot 20% van de oppervlakte en het maken van
doorgaande fietspaden. Een groot aantal volkstuinparken van
de Bond heeft toen de handen ineen geslagen en met steun
van het Bondsbestuur de nota “Een beter alternatief”
gepubliceerd. Na een petitie, inspraakrondes etc. heeft
wethouder Van Doorninck het collegeplan van tafel gehaald en
toegezegd opnieuw met de Bond en de niet bij de Bond
aangesloten volkstuinparken te willen overleggen, dit ook aan
de hand van “Een beter alternatief”.
 
Het Bondsbestuur heeft in december 2020 aanleiding gezien
om, gegeven alle commotie over deze ontwikkelingen, op te
stappen. In januari 2021 is een nieuw bestuur van zeven
mensen aangetreden.
 
Waar staan we nu?
We hebben als nieuw bondsbestuur, namens 27 parken in
Amsterdam en Ouder-Amstel, allereerst intensief contact gehad
met vertegenwoordigers van de 12 niet aangesloten
volkstuinparken. Dat heeft er toe geleid dat we samen met hen
een geactualiseerde versie van “Een beter alternatief” hebben
opgesteld en aan de gemeente toegestuurd.
 
Daarin (zie ook de website van de Bond) staan onze
uitgangspunten: geen grote huurverhoging en geen openbare
zones met fietspaden, maar wel een beter uitvoerbare en meer
eenduidige regeling voor het vergroten van de publieke
toegankelijkheid, een veel grotere waarborg voor het
beschermen, het behoud en zelfs het verder vergroten van de
flora en fauna in de tuinparken, meer variatie in en tussen
tuinen en behoud van de sociale cohesie op de volkstuinparken.
 
Ons alternatief wil geen bovenaf opgelegd gedachtegoed, zoals
het plan van november 2020 van de gemeente dat wel is, maar
duidelijke kaders waarbinnen elk tuinpark zelf een goed plan
kan gaan maken.
 
Inmiddels is het overleg met de gemeente gestart. We hebben
een werkgroep gevormd waar naast drie gemeenteambtenaren
drie bestuursleden van de Bond en twee vertegenwoordigers
van de niet bij de Bond aangesloten volkstuinparken zitting in

hebben. De groep staat onder begeleiding van een
onafhankelijke procesbegeleider: Martien Kuitenbrouwer van
Public Mediation, voormalig stadsdeelvoorzitter van stadsdeel
Westerpark.
 
De planning is dat we in mei 2021 met een gezamenlijk
document komen. Het is nu nog niet duidelijk of we dit redden.
Er zijn nog veel discussiepunten over. Als er een gezamenlijk
document komt, gaan we dat, voordat we daar akkoord mee
gaan, met de aangesloten tuinparken bespreken.
 
Waar gaat het nu over?
De huurprijs is een zeer belangrijk onderwerp. Maar, daarnaast
gaat het over belangrijke onderwerpen als toegankelijkheid
(waar veel volkstuinparken al mee bezig zijn), het toelaten van
nieuwe tuinders en bezoekers en het betrekken van
organisaties (bij voorkeur uit de omliggende buurten), die ook
bezig zijn met natuurontwikkeling.
 
Onze inzet hebben we hierboven verwoord. Het gaat om een
ingewikkelde materie, die voor ons allemaal van wezenlijk
belang is. We houden jullie op de hoogte, zodra er nieuwe
ontwikkelingen zijn.
 
Met vragen over dit onderwerp kun je het beste bij het bestuur
van jouw tuinpark terecht.
 
Het bestuur van de Bond van Volkstuinders

7Lente 2021



8 Lente 2021



Uw en ons Buiten

Tekst: Dominique Engers
 Foto's: Marianne Croes

“Kijk, dit wil ik jullie graag als eerste laten zien” zegt Erik
Hooijberg, vicevoorzitter van Tuinpark Ons Buiten. Hij wijst op
een enorm bord naast de ingang, te zien vanaf de A4, waarop
met grote letters Uw en Ons Buiten staat. Het bord moet
duidelijk maken en uitstralen dat Ons Buiten voor iedereen vrij
toegankelijk is, iedere dag, het hele jaar rond, van zonsopgang
tot zonsondergang. Wandelaars, recreanten, kindertjes die in de
speeltuin willen komen spelen, mensen die er op een bankje
hun lunch willen komen opeten, ze zijn allemaal meer dan
welkom. Op de visionaire plattegrond, die ook als placemat
beschikbaar is, is te zien wat Ons Buiten allemaal aan
bezoekers te bieden heeft en aan toekomstplannen op dat
gebied nog op stapel heeft staan.
 
Tuinpark Ons Buiten behoort met een oppervlakte van 20
hectare en 449 tuinen tot de grotere tuinparken van Amsterdam.
Het park bestaat volgend jaar 100 jaar en is fraai gelegen aan
de zuidkant van de stad, tussen de A4 en Landschapspark de
Oeverlanden. Het park kent drie ingangen, het hek van de
hoofdingang is iedere dag geopend en het gebied tegenover de
hoofdentree is helemaal voor algemeen gebruik. Fotografe
Marianne Croes en ik krijgen een rondleiding met uitleg langs
de highlights van dit mooie park.
 
Ecohuisje en kindermoestuin
We maken eerst een rondje om het grote veld, te beginnen met
een braakliggend stukje grond links naast de ingang. Het is de
bedoeling dat daar volgend jaar een gastenhuisje gaat verrijzen,
naar voorbeeld van het Jan Wolkershuisje op tuinpark
Amstelglorie. Schrijvers en kunstenaars kunnen er gebruik van
maken als Artist in Residence, studenten biologie kunnen er
bivakkeren terwijl ze ecologisch onderzoek doen. De plannen
voor dit zogenaamde  Ecohuisje worden nu ontworpen en
volgend jaar door vrijwilligers gebouwd. “Volgend jaar moet het
er staan, maar kijk, de sleutelbloemen zijn er nu al” glundert de
vicevoorzitter. We maken het rondje linksom en Erik wijst ons
de kindermoestuin. De bedden zijn omgespit en onkruidvrij
gemaakt en liggen klaar om beplant en onderhouden te worden
door kinderen van het tuinpark en hun vriendjes. Er is een
appgroep waarin wordt afgesproken op welke weekenddag
begeleider Mimo er is om met de kinderen te tuinieren en er zijn
steeds zo’n zes tot veertien kinderen die met plezier deelnemen
aan de activiteit.
 
Natuurlijk tuinieren
We lopen het rondje verder. Er is een bibliotheek, er is een
winkel. Gloednieuw, door de tuinders zelf gebouwd, met een
natuurvriendelijk assortiment. Er worden uitsluitend biologische
zaden en grond zonder kunstmest verkocht. Saskia, de
winkelbeheerster die we vandaag treffen, toont trots de grote
verzameling vogelhuisjes in alle soorten en maten en wijst ons

op potten honing van eigen tuinpark. Het park doet aan
natuurlijk tuinieren, zoals inmiddels de meeste tuinparken van
de Bond van Volkstuinders in Amsterdam, en heeft het
maximale aantal van de begeerde stippen van het keurmerk. De
strook links langs het grote veld bestaat uit kleine perkjes grond,
omzoomd door stapelmuurtjes en knotwilgen, waar wilde
bloemenmengsels floreren. “In de zomer gonst het hier van de
bijen en vlinders” aldus Erik. Hij wijst ons ook op een “tuiny
forrest” , variatie op tiny forrest, een klein stukje grond waarop
nu nog veel kleine, inheemse bomen op een klein oppervlak zijn
geplant. Daarnaast een perkje, overvol met biologische bollen,
die goedkoop konden worden aangekocht vanwege corona
exportbeperkingen. De perkjes zijn niet alleen mooi om naar te
kijken, ze trekken bijen, vlinders en andere insecten aan en
dienen als inspirerend voorbeeld voor wat men in zijn eigen tuin
allemaal zou kunnen doen.
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Activiteiten
We lopen langs de speeltuin, omzoomd door bankjes, en Erik
wijst op de kantine en het JOC-hok. “In de kantine vieren we
Sinterklaas en Kerst en er vinden allerlei activiteiten plaats,
zoals klaverjassen, die ook toegankelijk zijn voor niet tuinders.
Vanuit het JOC-hok, het “hok” van de jeugd en
ontspanningscommissie, worden allerlei activiteiten
georganiseerd voor de jeugd, zoals kindervissen, kinderdisco
en knutselen.” Erik benadrukt dat ook deze activiteiten door
vrijwilligers worden georganiseerd en dat ze eveneens
toegankelijk zijn voor kinderen van niet- tuinders. Al is de
praktijk dat die de weg naar het JOC-hok nog niet in grote
getalen weten te vinden. “Op het grote veld wordt ook van alles
gedaan. Yogalessen, balletlessen, sportwedstrijden, fancy fair
en Tuinkunst, de jaarlijkse kunstmarkt. Ook allemaal
toegankelijk voor niet tuinders. “
 
Oude bomen en QR code
We passeren het kabouterbos, een groot stuk tuin vlakbij de
entree en te zien vanaf de weg, waar inderdaad allemaal
kabouters wonen en waar kinderen op visite kunnen gaan. Van
daaruit zetten we koers naar het Jubileumhuisje. Onderweg
wijst Erik ons op de talloze grote bomen. “Het park is bijna 100
jaar oud dus er staan hier heel veel zeer oude, bijzondere
bomen. Er zitten bordjes op en we willen gaan werken met QR-
codes. Het voordeel van een QR code is dat ie niet gestold is
en steeds aan te passen. Wanneer mensen een wandeling over
het park maken met de telefoon in de hand kunnen ze op die
manier steeds actuele uitleg krijgen over wat ze zien en waar ze
langslopen.”
 
Langs een brede laan, waar in 2016 veel berken omwaaiden,
zijn de open plekken inmiddels opgevuld met nieuwe aanplant.
Berken, elzen, esdoorns, sierappels en sierperenbomen, maar
ook amberbomen, die in de herfst rood in blad staan. De
variëteit aan bomen levert niet alleen in alle jaargetijden een
fraai aangezicht op, maar ook een grote verscheidenheid aan
insecten en vogels. Er zijn ransuilen, bosuilen, putters,
goudhaantjes en sijsjes en nog veel meer vogelsoorten te
vinden op het park. Terwijl we lopen te praten scheert een
turquoise ijsvogeltje voorbij.
 
Plekken voor gezamenlijk gebruik
Het jubileumhuisje, een comfortabel tuinhuis dat dienst doet als
vakantiehuisje, staat er glanzend en klaar voor gebruik bij. Het
huisje is te huur voor 100 euro per week. Het is
rolstoeltoegankelijk en wordt onderhouden door de tuinders van
Ons Buiten. “Het jubileumhuisje wordt voornamelijk verhuurd
aan oud-tuinders die graag nog een weekje op de tuin willen
verblijven. In deze coronatijd is het natuurlijk een zeer gewilde
plek en al maanden tevoren volgeboekt. We willen het huisje
ook een paar weken per jaar gaan verhuren aan niet tuinders,
minder bedeelden. Dat gaat in overleg met de gemeente, zodat
zij ons mensen kunnen aandragen die daar wat hen betreft voor
in aanmerking komen. Het nieuw te bouwen Ecohuisje bij de
ingang zou wellicht ook op die manier gebruikt kunnen worden
in de weken dat er geen schrijvers, kunstenaars of
biologiestudenten bivakkeren.”
 
Op tuin 184 zijn deze winter door de mannen van de werkploeg
de opstallen weggehaald en is de grond in grote en kleine
vakken verdeeld voor gezamenlijk, gedeeld gebruik.  Zoals
zoveel volkstuinparken is er een enorme wachtlijst op Ons
Buiten. Aspirant tuinders kunnen, al dan niet in afwachting van
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een gewone tuin, een vak huren waar ze alvast samen met
andere tuinders aan de slag kunnen. De huur is voor een
periode van een jaar, met mogelijkheid tot verlenging. Wanneer
de aspirant aan de beurt is voor een eigen tuin, vervalt daarmee
het recht op een deeltuin, zodat daar weer een plek vrijkomt
voor een volgende gegadigde. Op de deeltuin wordt door de
werkploeg op dit moment ook een klein huisje gebouwd voor
gezamenlijk gebruik van de huurders.
 
Biodiversiteit
We lopen verder en passeren het vogeleiland, een eiland met
boomstammetjes, nestkastjes en bessenstruiken, omzoomd
door water. Veilige plek voor vogels, waar mensen alleen van
een afstandje naar kunnen kijken. We wandelen langs een
brede buitensingel waar Erik ons wijst op de aflopende oevers.
“Plasdrasplekken. Die hebben we zo aangelegd in het kader
van natuurlijk tuinieren. Zodat eendenpullen en andere
watervogels, maar ook kikkers, padden en salamanders
gemakkelijk het water in en uit kunnen. De oever hier
tegenover, van het Jaagpadbos, is nu nog goed begaanbaar
maar in de zomer staat daar metershoog de Japanse
duizendknoop. Een groot probleem, gelukkig tot nu toe aan de
overkant gebleven. Want als die plant er eenmaal is kom je er
bijna niet meer vanaf.”
 
Langs de paddenpoel betreden we een parkje in het park met
een wandeltuin. Ook hier overal bankjes, paadjes van
houtsnippers, bijenhotels, fraai aangelegde perkjes met
bloeiende krokussen waar hommels zoemen en citroenvlinders
rondvliegen. “Ook hier is de beplanting weer zo dat ie volop
insecten en vogels aantrekt. We laten omgehakte bomen
liggen, holle bomen bieden een schuilplaats voor vogels,
hommels en andere insecten. We hebben vleermuizenkasten
hangen, er zijn al 5 soorten vleermuizen op het park
gesignaleerd, in een rapport dat de biodiversiteit van het park in
kaart moest brengen. “ Ik vraag Erik of hij denkt dat de
biodiversiteit op het tuinpark groter is dan in het aangrenzende
natuurgebied De Nieuwe Meer. “In sommige opzichten zeker”
zegt Erik,  en daar wordt door ons op het park, met alle
aanplant die we doen en alle boom- plant en diersoorten die we
koesteren in het kader van natuurlijk tuinieren ook alles aan
gedaan.”
 
Veel om te delen
We lopen terug naar de hoofdingang. Dat het park een
jaloersmakende hoeveelheid algemeen groen heeft is wel
duidelijk. Dat het park dat groen met plezier deelt met derden,
daarover bestaat ook geen twijfel. Een wandeling over het park
is heel plezierig. Overal staan bankjes, er zijn plannen voor
picknicktafels op verschillende plekken, en de omheiningen van
de tuinen zijn prettig laag, zodat je overal de tuin in kunt kijken.
“Dat is beleid” vertelt Erik. “Ons park is onderdeel van een
wandelroute langs vijf verschillende tuinparken. Mensen die hier
komen wandelen moeten wel iets te zien hebben natuurlijk.” En
dat brengt mij dan toch bij de hamvraag van dit bezoek: doet
het park wel genoeg om onder de aandacht te brengen wat er
hier allemaal te delen valt? “Tsja, genoeg, wat is genoeg?” zegt
Erik. “We hebben het bord naast de ingang staan, we hebben
de placemat, we zetten ons hek het hele jaar open. We flyeren
wanneer er speciale activiteiten zijn, zoals Tuinkunst. Op de
website zijn twee wandelroutes te downloaden. Een wandeling
gaat over ons park, de andere wandeling over vijf tuinparken
waar wij er één van zijn. Alles wat hier te zien en te beleven is,
is aangegeven en bewegwijzerd. Er staan overal bankjes. Er

komen mensen langs om hier hun lunchpauze door te brengen
of met hun kindjes in de speeltuin te zitten of door de
kaboutertuin te lopen, maar dat kan altijd meer natuurlijk. De
borden “hondenbewaking na zonsondergang” die aan het hek
hangen zijn niet heel uitnodigend en zouden daar in het
tuinseizoen van af moeten, wat mij betreft. Op het grote bord
dat bij de ingang staat zou de regel “Het gehele jaar geopend
van zonsopgang tot zonsondergang” best wat groter kunnen.
De ligging van het park is niet zodanig dat je hier toevallig
langskomt als je hier niets te zoeken hebt. Met al die dingen zijn
we allemaal bezig. Net zoals met de QR code, het vernieuwen
van de website, en andere manieren om te communiceren dat
mensen van buiten de tuin hier welkom zijn. Bedenk daarbij wel,
dat alles door vrijwilligers wordt gedaan. Het onderhoud van het
park, de communicatie naar buiten toe, het bemannen van de
winkel, de kantine en de bibliotheek. Het begeleiden van de
kinderen en jeugdrecreatie. En die vrijwilligers kunnen ook niet
alles in een keer tegelijk voor iedereen helemaal goed doen.”
 

Een bezoek plannen
De vicevoorzitter is een goede ambassadeur van zijn park en
trots op alles wat hij ons heeft laten zien. Hij benadrukt
nogmaals dat wat hem betreft meer mensen de weg naar Ons
Buiten zouden moeten kunnen vinden. Ik bedenk dat ik vroeger
met mijn grootouders nu en dan het Jac. P. Thijssepark
bezocht, of het Amstelpark. Ook openbaar toegankelijke parken
waarvan na zonsondergang de hekken dichtgingen en waarvoor
je speciaal een bezoek van een halve dag plande en
boterhammetjes meenam wanneer je erheen wilde. Misschien
dat op die manier ook naar een bezoek aan Ons Buiten, of
andere volkstuinen die ver uit het centrum liggen moet worden
gekeken. Je maakt een plan om er eens een paar uurtjes heen
te gaan. Om met je kinderen in de speeltuin te gaan zitten. Om
te kijken of ze aan kunnen haken bij de kindermoestuin. Om
een mooie route te wandelen langs oude bomen en kabouters
en onderweg een praatje te maken met de mensen die je
tegenkomt. Om je lunch op te eten op een bankje in het groen
en een potje te voetballen op het speelveld. Om met een
placemat en een potje honing in je tas na zonsondergang weer
tevreden naar huis te gaan.
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Volkstuinen en biodiversiteit

Tekst en foto's: Ilse Kuiper

‘Heel Amsterdam profiteert mee’

In de natuur zijn alle planten en dieren
in de juiste omstandigheden
broodnodig om de keten in stand te
houden. Wanneer soorten verloren
gaan, is dat een groot probleem voor
andere soorten. Volkstuinen dragen
bij aan biodiversiteit en dienen alleen
al om die reden een groot algemeen
belang waar iedereen van mee
profiteert. In dit artikel lees je waarom
biodiversiteit van belang is, hoe je het
kunt optimaliseren en over een
volkstuin die gezamenlijkheid en
biodiversiteit hoog in het vaandel
heeft staan.
 
Soorten die verloren gaan, dat gaat
sneller dan we denken. Neem nu
insecten. Uit het eerste wereldwijde
onderzoek naar insectensterfte,
gepubliceerd in het wetenschappelijke
tijdschrift Biological Conservation, bleek
dat 40 procent van alle insectensoorten
met uitsterven wordt bedreigd. Vooral de
mestkever, vlinder en bij zijn in gevaar.
Dat bevestigt een studie in Duitsland
waar onderzoekers becijferden dat 75%
van de vliegende insecten is verdwenen
in de afgelopen 27 jaar. Waarnemingen
in Nederland geven een vergelijkbaar
beeld: een afname van 40-60% voor
uiteenlopende insectengroepen in 27
jaar. En die afname verloopt steeds
sneller. Daarmee is de natuurlijke balans
van de keten verstoord. Want insecten
zijn niet alleen opruimers van de natuur,
maar zijn zelf voedsel voor veel andere
dieren. Sommige soorten zijn essentieel
voor de bestuiving van onze groente- en
fruitgewassen. Bovendien bestrijden ze
elkaar en houden op die manier hun
populaties in evenwicht. Niet voor niets
zei Einstein al:  ‘Als de bij uitsterft, volgt
de mens binnen vier jaar.’
 
Biodiversiteit
Dat de landbouwsector als één van de
voornaamste oorzaken van het probleem
wordt genoemd, is volgens David Kleijn,

 
• Haal tegels uit de tuin en plant
  bloeiende inheemse bloemen, laat
  een plukje brandnetels staan
  (vlinders als dagpauwoog en kleine
  vos leggen hier eitjes op), laat een
  stukje grond (zand) kaal, zorg voor
  rommelhoekjes, en schoffel en spit
  niet te veel.
 
• Volwassen vlinders en bijen zoeken
  bloemen met nectar. Vlinderstruik,
  hemelsleutel, klaver of
  koninginnenkruid zijn enkele
  voorbeelden van planten die
  uitblinken in het aantrekken
  van deze insecten.
 
• Met een kruidentuin of moestuin doe je
  insecten een groot plezier. Lavendel,
  salie, marjolein, bosaardbeien, een prei
  of ui. En laat bepaalde gewassen of
  kruiden eens bloeien voordat je ze plukt.
  Neem bv de bloem van bieslook:
  belangrijk voor insecten en je kunt ‘m
  nog eten ook.

plantenecoloog van de Wageningen
Universiteit, niet verrassend: ‘Als je eerst
een divers stuk natuur hebt en je haalt
dat weg om één gewas op te zetten, kun
je op je klompen aanvoelen dat het met
de biodiversiteit in dat gebied achteruit
gaat.’ Daarnaast zorgt ook de vervuiling
en pesticiden van de landbouwsector
voor een groot deel van de
insectensterfte. Het toverwoord om deze
schadelijke vicieuze cirkel te doorbreken
en de balans te herstellen, is
biodiversiteit. En het goede nieuws is dat
iedereen kan meewerken aan herstel.
 
Hoe doe je dat?
• Laat de grond met rust: grondbewerking
  is funest voor larven die ondergronds
  leven (meikever, junikever), maar ook
  voor hommels en wormen.

• Gebruik geen pesticiden, ze zijn niet
  alleen giftig voor plaagsoorten, maar
  ook voor de overige insecten, en
  verwaaien tot in natuurgebieden.
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Wijkergouw is er voor iedereen
De gemeente wil dat meer Amsterdammers gebruik gaan maken van de tuinparken
maar dat gebeurt nu al volop. Daarnaast dragen ze bij aan de zo broodnodige
biodiversiteit. Er worden bovendien allerlei activiteiten ontplooid waar iedereen van
mee kan profiteren. Neem nu Wijkergouw. Achter de compostplaats in het bos vind je
het clubhuis van Imkervereniging Waterland, afd. Amsterdam Noord van de
Nederlandse Bijenhouders Vereniging. Zij beheren sinds 2006 een bijentuin, waar veel
specifieke drachtplanten groeien, die nectar (honing) en pollen (stuifmeel) leveren
voor de bijen. Als het hek bij de compostplaats open is, mag je gerust eens doorlopen.
Let wel op: Bijen zijn wilde dieren en verdedigen zich bij gevaar.
 
De laatste jaren zijn tal van initiatieven ontwikkeld om bestuivende insecten te helpen
behouden en bevorderen. Veel terreineigenaren en instanties hebben interesse om
hieraan bij te dragen, maar weten vaak niet hoe. Bloeibogen.nl en Hulpvoorbestuivers.
nl zijn beide ontwikkeld met het doel de biodiversiteit te verhogen door middel van het
aantrekken van wilde bijen, door eigen initiatief, of als gezamenlijke wens. De
webtools zijn zo ingericht dat ze zeer gebruiksvriendelijk zijn en gratis openbaar
gebruikt kunnen worden. Ontdek het zelf en neem een kijkje op bloeibogen.nl en
hulpvoorbestuivers.nl, en zet je in voor de bestuivers bij jou in de buurt.

• Een bijenhotel biedt onderdak aan bijen,
  maar ook aan lieveheersbeestjes en
  andere insecten. Zorg dat je altijd een
  teil of vogelbadje met water hebt staan,
  ook bijen hebben water nodig.

• Maai zo min mogelijk en vorm een deel
  van je gazon om tot een kleurrijke en
  geurige bloemenweide.

• Maak gebruik van bloemborders. Fleur
  in het voorjaar je gazon op met bloemen
  die uit bloembollen groeien zoals
  krokussen en paasbloemen. Versier je
  terras met bloemdragende planten.

• Ook bomen en heesters (kies hier ook
  altijd voor inheemse soorten) zijn
  belangrijk voor de biodiversiteit.

• Denk eens aan biologische bestrijding
  als je last hebt van plaagdieren. Dus zet
  het lieveheersbeestje (kan je online
  kopen) in bij de bestrijding van
  bijvoorbeeld wolluis.
 
Laat je inspireren door deze lijst met
nuttige insecten
• Vlinder: belangrijk bij bestuiving.

• Lieveheersbeestje: eet bladluizen.

• Nymfen: eten insecteneitjes.

• Gaasvlieg: voedt zich met bladluizen,
  trips, wolluizen.

• Roofkever: voedt zich met wolluizen.

• Galmug: eet bladluis, schildluis, trips,
  spint, witte vlieg.

• Graafwesp: belangrijk voor de
  bestuiving en bestrijdt bladluizen,
  cicaden en bladkeverlarven.
 
• Sluipwesp : belangrijk voor de
  bestuiving en eet kleine insecten
  zoals bladluizen.
 
• Metselbij en wilde bij: belangrijk voor de
  bestuiving, eten bladluizen, vliegjes,
  muggen.
 
• Oorworm: bestrijder van bladluizen en
  kleine insecten.

• Afval etende insecten: spelen een rol bij
  de afbraak van organisch materiaal.
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De volkstuinpaden op!

Tekst en foto's: Marieke de Geus

Gemeente Amsterdam wil graag dat
volkstuinparken nog toegankelijker
worden voor alle Amsterdammers.
Amstelglorie timmert op dat gebied al
flink aan de weg en heeft volop plannen
om de tuindeuren nog vaker open te
stellen voor iedereen die van rust en
natuur houdt. 
 
Caroline Heijkoop tuiniert ruim 15 jaar op
Amstelglorie en begint aan haar laatste
seizoen als bestuurslid. Ze vertelt wat
Amstelglorie zoal te bieden heeft voor
bezoekers, buurtbewoners en aspirant-
leden. Caroline: ‘De poorten van
Amstelglorie staan zo vaak mogelijk
open, tussen zonsopgang en
zonsondergang. We merken dat steeds
meer wandelaars deze prachtige groene
plek ontdekken. Regelmatig zie je
bezoekers zitten op de nieuwe bankjes,
gemaakt van Stadshout, genietend van
het groen en het vogelgekwetter. Het
grote speelveld wordt goed gebruikt,
gezinnen strijken neer op de
picknickbanken en voor kinderen is er
veel te beleven. Naast de natuurspeeltuin
ligt het ‘Stronkenbos’, een spannend
stukje met ’s zomers een heus klimbos
voor kinderen. Een gouden greep was
het realiseren van moestuinbakken, voor
zowel aspirant-leden als buurtbewoners.

We startten met 16 stuks en inmiddels
zijn het er 31! Het werkt als een kleine
gemeenschap. Iedereen kent elkaar en
via een appgroep zorgt men voor elkaars
gewassen tijdens vakanties. Ook
wisselen deze kersverse tuinders
regelmatig plantjes en zaden uit.’
 
Wandelingen en audiotour voor
kinderen
Om het heerlijke park te ontdekken zijn er
een paar wandelingen uitgezet zoals een
audiotour voor kinderen, een grote
Amstelglorietocht langs 16 bijzondere
plekjes, en de beeldenroute. Alle
informatie hierover is te vinden op
amstelglorie.nl. Caroline: ‘De buurt weet
ons steeds beter te vinden. Een leuk
evenement, voor herhaling vatbaar, was
bijvoorbeeld de Avonddriedaagse van
een basisschool uit het naastgelegen
Amstelkwartier. Prachtig, wanneer zo’n
tachtig schoolkinderen als een grote
stofwolk voorbij komen lopen.’
 
Het is natuurlijk fantastisch dat er zoveel
mensen komen genieten van de
Amstelgloriaanse stadsnatuur, maar
kleven er ook nadelen aan? Caroline:
‘We hebben het geluk dat Amstelglorie
ruim is opgezet met veel openbaar groen.
Zelfs als er veel tuinders en bezoekers

zijn, voelt het hier rustig aan. Omdat het
zo groot is valt er altijd wel een stil plekje
te vinden. Het enige nadeel is de
toename van zwerfafval. We willen niet
overal borden en afvalbakken plaatsen,
daar wordt het park niet mooier van,
daarom ruimen we het zelf maar op en
hopen via voorlichting bij de ingang
bezoekers bewust te maken.’
 
Natuureducatie
Naast het genieten valt er ook veel te
leren op Amstelglorie. Sinds jaar en dag
krijgen schoolklassen uit de buurt
natuureducatie, zijn er wildplukdagen
voor kinderen en allerlei interessante
cursussen over bijvoorbeeld
moestuinieren, vogels, vlinders en bijen.
Caroline: ‘We zijn nu aan het broeden op
plannen om de educatie voor
volwassenen verder uit te breiden.
Natuurlijk in samenwerking met onze
kweektuinen, waar vrijwilligers actief zijn
met veel verstand van inheemse planten,
en met andere gespecialiseerde tuinders.
Er is zoveel kennis op zo’n volkstuinpark,
die we graag willen delen met anderen.
Hoe meer kennis we verspreiden, hoe
meer zaadjes we planten!’
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 Herinneringstuin 
de Roode Buitenplaats

Tekst en foto's: Lonneke Verburg

Hoe zou het zijn, als je zelf een beetje
vergeten bent hoe een tuin te
onderhouden en je toch de mogelijkheid
zou krijgen om naar een tuin te gaan die
speciaal daarvoor gecreëerd is? Waar je
weer lente kriebels kunt krijgen bij het
ruiken van voorjaarsbloemen. Waar je
bloemen en planten herkent uit vroegere
tijden. Waar je verse soepgroenten plukt
voor de soep. Of waar je een aardbei
proeft die smaakt naar vroeger. Voor licht
dementerende mensen die nog thuis
wonen en hun mantelzorgers en ook voor
ouderen die in een instelling wonen, is er
zo’n tuin. Het is de ‘Herinneringstuin’
gelegen in tuinpark de Bongerd.
 
Een tuin in een tuinpark.
Op tuinpark De Bongerd in Amsterdam-
Noord is herinneringstuin, de Roode
Buitenplaats. Het zijn twee bij elkaar
gevoegde tuinen. Samen vormen zij een
prachtige ervaar-tuin, waar mensen met
geheugenverlies of met een
verstandelijke beperking van harte
welkom zijn. Gewoon om er even uit te
zijn. Je kunt er van alles doen. Tuinieren,
een spelletje spelen, koken, boeken
bekijken of onder de walnotenboom
lekker niks doen en naar de vogeltjes
luisteren en een uiltje knappen.
 
Een tuin om te delen.
Het zijn Harry Moeskops en Marga
Bögels (beiden werkzaam geweest in de
ouderenzorg) die met dit idee kwamen.
Toen er twintig jaar geleden geld
vrijkwam voor sociale doelen, wisten zij
meteen waarvoor ze dat gingen
aanwenden. Een tuin voor licht
dementerende mensen. Zij denken in
‘samen delen’ en juist dát maakt dit zo’n
speciaal concept. De enthousiaste
oprichters hebben in hun werkzame
leven een sterke verbinding gemaakt met
jongeren en ouderen met dementie.
Vandaar dat ze zo goed weten hoe
belangrijk en waardevol zo’n natuurlijke
buitenruimte kan zijn. De laatste jaren
zijn ook mensen met een verstandelijke
beperking en hun begeleiders op de tuin
te vinden.
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Een natuurlijke tuin.
De tuin is zo ingericht dat het lijkt alsof
Mien Ruys zich er eigenhandig mee
bemoeid heeft. Vanuit het niks, of
eigenlijk vanuit een stuk grond met enkel
kweekgras, wisten Harry en Marga er
met hulp van vele handen een lieflijke,
toegankelijke en tegelijkertijd
avontuurlijke tuin te creëren. De bielzen
hebben ze overigens achterwege
gelaten. Puur bij toeval kregen ze de
eerste planten en stuiken uit Winterswijk
in de Achterhoek. Zo kwamen daar de
fruitbomen, een kers een prunus en
duivelswandelstok, ook wel bekend als
de engelboom, vandaan. In de loop van
de tijd groeit en bloeit werkelijk van alles.
Ieder seizoen is er wel iets nieuws te
ontdekken. Opvallend zijn de vele
insecten minnende planten en het grote
insectenhotel dat waarschijnlijk op het
moment dat u dit leest ingericht wordt
met takjes, hout en potjes om de solitair
levende insecten een afzetplek voor
eitjes te geven.
 
Mantelzorgers en
activiteitenbegeleiders.
Ben je mantelzorger en wil je graag
samen naar buiten, dan kan dit zomaar
het pareltje zijn waarnaar je op zoek was.
Mensen die de tuin bezoeken komen
vaak op andere gesprekken dan wanneer
ze thuis zijn. Op pad gaan om op deze
bestemming uit te komen voor een kopje
koffie en dan weer huiswaarts te keren.
Niks hoeft, maar je mag een stukje tuin
schoffelen of zaadjes zaaien in het
glazen kasje dat op de tuin aanwezig is.
Ook voor activiteitenbegeleiders is dit
een uitgelezen kans. Met een groepje
bewoners naar tuinpark de Bongerd
afreizen om in de ouderentuin van het
mooie weer te genieten. Pannenkoeken
bakken, bloemen ruiken of met z’n allen
een pan soep maken voor de lunch.
Alleen de wandeling van de ingang van
het tuinpark naar het rode huisje aan het
einde van de Esdoornlaan is al een uitje.
Bijna altijd zijn er wel mede tuinders in
voor een praatje of zou je zomaar een aai
over de bol van een hondje kunnen
geven. Een ‘beleef-het-maar’ middag die
goud waard is. Ach, alles kan hier, dat is
zo fijn, je bent daar vrij in, uiteraard met
respect voor de natuur en rust op het
goed verzorgde tuinpark.
 
Reminiscentie.
Vanaf het ingangshekje van de tuin
begint het tweede avontuur. Over een
meanderend paadje loop je langs het
kleine rode schuurtje van Harry op weg
naar de cirkel waar de walnotenboom

haar plek heeft gekregen. Nu liggen er
nog allemaal houtjes op het bankje die
het insectenhotel in gaan. Maar normaal
gesproken kun je even uitrusten op dit
idyllische plekje. Verder lopend over het
paadje geniet je van de schoonheid van
alle planten en insecten in de borders.
Op het terras voor het rode huis staat
een grote tafel. Een parasol geeft wat
schaduw en er is een kleine glazen
schutting waardoor je beschut kunt zitten.
 
Het tuinkasje naast het rode huis is voor
de tuinliefhebber een feest. De
temperatuur en de geur van het kasje zal
bij oud-tuinders meteen herinneringen
ophalen. En wat die herinneringen
betreft, de beplanting is zo uitgedacht dat
het bij bezoekers regelmatig verhalen
oproept uit het verleden. Reminiscentie is
iets dat in de ouderenzorg wel vaker
gebruikt wordt. Door het ruiken van
bepaalde geuren komen er herinneringen
bij mensen boven. Deze herinneringen
verwerk je in een activiteit, zoals tekenen,
schilderen, koken en/of in een gesprek.
Een feest van herkenning kan het zijn. En
als je oplet zie je de verschillende
vogeltjes, en vlinders en insecten om je
heen. In de sloot, naast de tuin is een wat
lager gelegen paadje. Als het riet in de
sloot hoog is, waan je je midden in een
natuurgebied.

Het rode tuinhuis en schuurtje.
Op de tuin staat het gezellig rode tuinhuis
dat van alle gemakken is voorzien. Het
keukentje is volledig uitgerust met alles
wat je in een keuken nodig hebt. Er staat
een goed gevulde servieskast, een
koelkast en zelfs een barbecue is
aanwezig. Aan de andere kant van de
ruimte staat een boekenkast gevuld met
boeken over tuinieren en de natuur.  Aan
de muur hangen prachtige natuurfoto’s
en naast een rijplaat, waardoor een
rolstoel gemakkelijk het huisje binnen
kan, is er ook een invalidentoilet. Het is
duidelijk dat aan alles gedacht is om er
een fijn verblijf te kunnen hebben. Hoe je
dan zo’n ochtend of middag inricht is aan
de bezoekers en hun begeleiders zelf.
 
Wil je de tuin ook graag een keer
bezoeken?
Ben je mantelzorger, of werkzaam als
activiteitenbegeleider dan kun je een
afspraak maken om herinneringstuin de
Roode Buitenplaats te bezoeken. Mail
naar receptiehs@amstelring.nl of bel: 
020-7564000. Je ontvangt dan de
informatie die nodig is om de tuin te
bezoeken. Een kleine vergoeding wordt
gevraagd mocht je niet via de Amstelring
reserveren.
 
Iedereen is van harte welkom!
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 Bomen over bomen die zo 
uniek zijn voor onze stad

Tekst: Bert Kuit

Wanneer ik over een willekeurig Tuinpark
wandel valt het mij als bezoeker direct op
hoe verzorgd het park er op een
natuurlijke manier uitziet en hoeveel
verschillende bomen er groeien. Het is er
een oase van rust. Natuurlijk kom ik wel
enkele mensen tegen maar toch lijkt het
wel als of iedereen zich aanpast aan de
stilte om de natuur hier met eerbied
voorrang te verlenen. Zo zie ik speciaal
aangelegde vogelbosjes die vogels
bescherming bieden tegen hun
natuurlijke vijanden zoals de sperwer,
buizerd of halsbandparkiet. De onderlaag
van het bosje bestaat namelijk uit
struiken met stekels zoals de zuurbes
(Berberis). De hier geplante klein
blijvende bomen, zoals de inheemse
meidoorn (Crataegus) die ook stekels
heeft, staan hier nu in bloei; zij bieden de
zangvogels een idyllische plek om te
nestelen, te foerageren of zich te
verschuilen. Alle planten op deze plek
dragen later in het jaar ook vruchten.
 
Honderdjarige bomen
Wat is het hier mooi op dit Tuinpark. Ik
zie tegen de voorjaarslucht de kruinen
van de oude, soms wel honderdjarige
bomen prachtig afsteken. Hier en daar
staan bomen waar de knoppen al wat
gaan uitlopen. Zo zie ik bijvoorbeeld bij
de populieren een bruine waas in het
groen van de uitbarstende bladknoppen
te voorschijn komen. De klein blijvende
krentenboom (Amelanchier), daarvan
loopt het blad eerst bruingroen uit om
vervolgens groen te worden. Ook deze
krijgt later in het seizoen vruchten waar
de vogels verzot op zijn. Bij weer andere
bomen, zoals de Magnolia Kobus
(Tulpenboom), komt eerst een kleine
witte bloem uit de knop, gevolgd door het
blad. Let daar maar eens op. De
grootbloemige Magnolia bloeit ook eerst
en krijgt daarna pas blad. Vele
bloesemknoppen staan op het punt om
uit te komen, zoals de Japanse sierkers
(Prunus serrulata). 

 
Indrukwekkend jaargetijde
Tijdens mijn wandeling op het tamelijk
smalle pad, dat tussen de tuinen door
loopt, kijk ik in de aanliggende tuinen en
zie daar vele fors uitgegroeide
kerstbomen staan (Picea of Abies) die
weer nestelgelegenheid bieden aan uilen.
Ook zie ik vele fruitbomen die nu op het
punt van bloeien staan. Een apart
voorbeeld is de zelf bestuivende
Kweepeer boom (Cydonia oblonga). Dit
jaargetijde is zo indrukwekkend, alles dat
er ogenschijnlijk  zo dor uitzag in de
afgelopen wintermaanden komt nu weer
tot leven. Ik hoor de vogels zingen en zie
op sommige plekken vele vrijwilligers
bezig om gezamenlijk, nu op afstand, de
noodzakelijke tuinwerkzaamheden te
doen. Door deze zaken zo op het juiste
moment met kennis uit te voeren blijft het

Tuinpark up to date. Tenslotte kom ik
tijdens deze wandeling bij een markante,
zeer grote en brede beukenboom (Fagus
sylvatica) aan. Ik sta even eerbiedig stil
en merk op dat dit een beeldbepalende
boom is op dit tuinpark. Door de ingelaste
pauze zie ik direct veel meer om mij heen
gebeuren. Iets verderop zie ik nette
takkenrillen en hakselpaden liggen.
Vogeltjes vliegen inmiddels af en aan
naar hun nestkastjes en op een zonnig
plekje vlakbij staat een mooi
insectenhotel. Het is hier een waar
natuurparadijs. Wat zullen er later in het
seizoen veel beukennootjes op de grond
neerkomen en wie zullen ze oppeuzelen?
De toevallige passanten of de dieren en
vogels op dit park om straks opnieuw de
ijzig koude winter door te kunnen komen.
Het is een kwestie van overleven.
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Boekenhoek
Bomen herkennen en kiezen

Door: Bert Kuit

geschreven door Martin Hermy,
verschenen bij Sterck & De Vreese,
verkoopprijs € 34,90. De ergernis van de
schrijver was dat bomen die nauwelijks
volgroeid waren al weer door de
tuineigenaren gerooid werden, vandaar
dat hij dit boek schreef om de lezer met
beleid uit 570 boomsoorten te laten
kiezen.

 
Zo leer je waarom het goed is om bomen
te planten, hoe je plant, welke steun ze
nodig hebben, welke bodem ze vereisen,
welk leven zich onder de grond bevindt,
of waarom bepaalde bomen beter
aangepast zijn aan de
klimaatverandering.

Als tuinder en als aspirant-lid ben je ook lid van de landelijke
bond ‘AVVN Samen Natuurlijk Tuinieren’. Hun doel is het
stimuleren van samen tuinieren én van natuurlijk tuinieren. Je
ontvangt al het blad ‘De tuinliefhebber’. Tip voor iedereen die
geïnteresseerd is in natuurlijk tuinieren: abonneer je op hun
nieuwsbrief, bekijk hun geheel vernieuwde website en meld je
aan voor hun ledennet, een besloten plek waar je o.a.
gemakkelijk en veilig tips kunt uitwisselen.
https://www.avvn.nl/

Natuurlijk tuinieren
en de AVVN

Herken bomen en struiken met
een determinatiesleutel 
Kennis is macht zei mijn vader altijd en
het handige zakformaat boekje dat ik
hierbij van harte aanbeveel heet:
Knoppen en Twijgen. Het is geschreven
door Jean-Dennis Godet, uitgegeven
door uitgeverij Noordboek, en kost
€ 22,50. Het beschrijft hoe bomen en
struiken via de stand van de knoppen te
herkennen zijn door gebruik te maken
van een determinatiesleutel, bedacht
door de schrijver. 
 
Op pagina 11 lees ik over de
bladlittekens. Zie de foto van de
duivelswandelstok of engelenboom
(Aralia elata). Zodra de bladsteel afvalt
laat deze een litteken achter. Dat is dus
bij deze klein blijvende boom zeer goed
zichtbaar en zo kun je deze goed
herkennen. Ook worden de twijgen, bast
en schors beschreven.
 
Welke boom is geschikt voor jouw
tuin?
Over welke bomen in je eigen tuin te
planten las ik ook een zeer goed boek
namelijk: De juiste boom voor elke tuin,
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Kunstroute Amstelglorie

In het weekend van 5 en 6 juni wordt op het mooie tuinpark
Amstelglorie weer een Kunstroute  georganiseerd. Enthousiaste
tuinier-kunstenaars (prof en liefhebbers) laten hun kunstwerken
zien in hun eigen tuin(huis). Je ziet er o.a. beeldhouwers,
keramiek, fotografie, schilders, handwerkers en op
verschillende plekken zijn hapjes en drankjes te verkrijgen. 
Organisatie, deelnemers en bezoekers zullen zich houden aan
de geldende Coronaregels.
 
Bij de ingang vind je de gratis gele flyer met plattegrond en alle
informatie. Met gele pijlen wandel je langs bijzondere plekjes
zoals de kweektuinen, Wolkershuisje en Hemkerhof, de
permanente Beeldencollectie en de deelnemende tuinen, die je
herkent aan de gele vlaggen.
 
Adres
Zie www.amstelglorie.nl
Adres: Tuinpark Amstelglorie, Jan Vroegopsingel 7 te
Amsterdam.

 
Openingstijden kunstroute
• zaterdag 5 juni van 13.00 tot 18.00 uur
• zondag 6 juni van 12.00 tot 17.00 uur.

Amstelglorie is het makkelijkst te bereiken per fiets. Parkeren op
het parkeerterrein is gratis, maar beperkt.
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Bij agendapunt 7 
In aanloop naar de Bondsvergadering worden leden geworven voor de financiële commissie, de tuchtcommissie en de commissie
van beroep. Dit gebeurt in lijn met de statuten en reglementen van de bond van volkstuinders. Geïnteresseerden kunnen zich
melden via secretaris@bondvanvolkstuinders.nl. Indien er aspirant commissieleden zijn wordt hun voordracht uiterlijk een week
van te voren naar de afgevaardigden gestuurd. Tijdens de bondsvergadering zullen zij zich voorstellen, de bondsvergadering
besluit wie de nieuwe leden worden.
 
Bij agendapunt 9 
Voorstel wijziging reglementen inzake het woonplaatsbeginsel
Reeds enige tijd bestaat bij de verschillende afdelingen de behoefte om een woonplaatsbeginsel te hanteren bij de toewijzing van
tuinen aan aspirant leden. In de bondsvergadering van 14 december 2019 is besloten alleen tuinen toe te wijzen aan personen uit
de metropool Amsterdam.
 
Dit besluit is toentertijd niet door vertaald naar de statuten of reglementen, waardoor hier geen uitvoering aan gegeven kon worden.
We doen u nu graag een voorstel voor een wijziging van het Algemeen Reglement en het Afdelingsreglement, zodat we invulling
kunnen geven aan het eerdere besluit. De voorgestelde wijzigingen luiden dan als volgt:
 
Ten aanzien van het Algemeen Reglement
 
Toevoegen artikel 24
1. Na goedkeuring door de Bondsvergadering per 12-06-2021 wordt de toewijzing van een tuin van de Bond van Volkstuinders
    alleen opengesteld voor mensen die woonachtig zijn in de Metropoolregio Amsterdam. 
2. De aspirant-tuinder dient hiervoor een uittreksel uit het bevolkingsregister niet ouder dan 1 maand te kunnen overhandigen,
    met daarop het laatst bekende woonadres.
3. Personen die zich na ingang van deze reglementswijziging inschrijven als aspirant-lid bij de Bond van Volkstuinders, maar niet
    woonachtig zijn in de in lid 1 beschreven gemeenten, dan wel tussentijds verhuizen naar een gemeente buiten de in lid 1
    beschreven gemeenten, kunnen geen aanspraak maken op een tuin van de Bond van Volkstuinders, indien zij bij
    moment van toewijzing niet aantoonbaar woonachtig zijn in de Metropoolregio Amsterdam.

Bondsvergadering 12 juni 2021
 Agenda en stukken 

Agenda
 
1. Vaststellen van de notulen van de vorige bondsvergaderingen d.d. 16 januari 2021 en 12 december 2020;

2. Jaarverslag van het bondsbestuur;
 
3. Financieel verslag van het bondsbestuur over het afgelopen boekjaar;
 
4. Verslag van de accountant;
 
5. Vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar;
 
6. Verlenen van decharge aan de leden van het bondsbestuur;
 
7. Benoemen van leden van de bondscommissies en vertegenwoordiger AVVN;
 
8. Ontwikkelingen met betrekking tot de gesprekken met de gemeente;
 
9. Voorgestelde wijziging reglementen;
 
10. Rondvraag.
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4. Uitzondering wordt gemaakt voor aspiranten die reeds voor deze reglementswijziging staan ingeschreven als aspirant-lid bij
    de Bond van Volkstuinders, dan wel leden die reeds een tuin toegewezen hebben gekregen.
5. De wijziging zoals omschreven in dit artikel wordt op de website van de Bond van Volkstuinders vermeld en toegevoegd
    aan het aanmeldingsformulier.
 
Ten aanzien van het afdelingsreglement
 
Wijzigen artikel 4, lid 2
 
Huidige tekst:
Meerderjarige personen met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, die lid willen worden van de bond moeten zich eerst als
aspirant aanmelden bij de bond.
 
Voorstel nieuwe tekst:
Meerderjarige personen met een vaste woon- of verblijfplaats in de Metropoolregio Amsterdam, die lid willen worden van de bond
moeten zich eerst als aspirant aanmelden bij de bond.
 
Toevoeging artikel 4, lid 8 (dik gedrukt)
Na toewijzing verkrijgt de aspirant eerst het lidmaatschap nadat hierover door het afdelingsbestuur is beslist. Een beslissing over
het toelaten tot het lidmaatschap wordt niet eerder genomen dan, nadat ingeval van overname van bouwsels en beplantingen van
het vertrekkende lid, overeenstemming is bereikt en de hiervoor verschuldigde vergoeding aan het afdelingsbestuur is voldaan en
nadat door de verzoeker een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie is overlegd, welk uittreksel niet ouder mag zijn dan
één maand, waaruit blijkt dat aspirant woonachtig is in de Metropoolregio Amsterdam, alsmede een geldig op zijn naam
gesteld legitimatiebewijs is getoond en in kopie is overlegd.
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Verslag van de 
118e Bondsvergadering

gehouden op zaterdag 12 december 2020
Via een video verbinding (Zoom)

1. Openingswoord door de voorzitter
De voorzitter verwelkomt de afgevaardigden van de afdelingen
en de  vertegenwoordigers van de Bondscommissies.

De aanwezige bestuursleden worden voorgesteld: 
• Ralf Grevelink, voorzitter,
• Marjon Dekker, secretaris, 
• Maarten Kox,  bestuurslid juridisch (via zoom), 
• Bert Kuit, bestuurslid groen (via zoom).

Er zijn 61 stemgerechtigde leden aanwezig.
 
Als gevolg van de wet AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming), die vanaf 25 mei 2018 van kracht is,
zullen in het verslag geen namen van sprekers genoemd
worden. 
 
Ter nagedachtenis aan allen die in de afgelopen periode zijn
overleden wordt
een minuut stilte in acht genomen.
 
De voorzitter wijst op de brief van het Bondsbestuur 10
december 2020. Het bondsbestuur heeft besloten met
onmiddellijke ingang terug te treden. Dit in verband met
negatieve reacties vanuit leden over het bondsbestuur in
verband met de Nota Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid.
Voor deze bondsvergadering betekent dit dat alleen financiële
onderwerpen in stemming worden gebracht en de verkiezing
van een nieuwe voorzitter. Vragen kunnen alleen via de
chatfunctie van Zoom worden gesteld en worden alleen
beantwoord, als ze leiden tot wijziging van de besluitvorming.

2. Ingekomen stukken m.b.t. de financiën
Geen opmerkingen
 
3. Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
 
4. Vaststellen notulen vorige vergadering
De notulen worden vastgesteld, waarbij twee leden blanco
hebben gestemd.
 
5. Jaarverslag Bond van Volkstuinders 2019; vaststellen
jaarcijfers BVV 2019 en decharge bondsbestuur
De 61 aanwezige leden gaan akkoord met de voorliggende
jaarcijfers van de Bond van Volkstuinders over 2019 en
verlenen decharge aan het bondsbestuur. 
 
6. Vaststellen contributies, bijdragen en heffingen 2021
59 leden stemmen in met de voorgesteld contributies, bijdragen
en heffingen 2021. Twee leden brengen een blanco stem uit.

7. Vaststellen begroting 2021
58 aanwezige leden gaan akkoord met de begroting 2021 van
de Bond van Volkstuinders over 2019. Drie leden stemmen
blanco.
 
8. Verkiezing nieuwe voorzitter
Met 55 stemmen wordt Eric van der Putten tot voorzitter
gekozen. Vier leden hebben een blanco stem uitgebracht; twee
leden een tegenstem.
 
9. Eventueel nieuw gekozen voorzitter krijgt het woord
De nieuwgekozen voorzitter dankt voor het in hem gesteld
vertrouwen. Voor velen en ook voor hem zijn de afgelopen
weken een soort van achtbaan geweest. Iedere dag een andere
ontwikkeling. Daarbij zijn er enkele negatieve, maar veel meer
vele positieve ontwikkelingen.
 
De negatieve ontwikkeling is zonder meer het collectief aftreden
van bestuur en van twee aspirant bestuursleden. Er is begrip
dat de emoties in de afgelopen periode zijn opgelopen, maar
het is ontzettend triest dat het bestuur de conclusie heeft
getrokken om af te treden. 
Hij benadrukt dat hij – ook al zou hij soms andere keuzes
hebben gemaakt- erg veel waardering heb voor het bestuur;
hun inzet, hun kundigheid, hun betrokkenheid.
 
De positieve ontwikkeling is dat juist in de afgelopen weken een
belangrijk resultaat is behaald. Met z’n allen hebben we de
aandacht op het belang van het volkstuinieren gevestigd naar
de pers, naar de politiek, naar de bevolking en vooral ook naar
onze achterban. Dat heeft ook tot gevolg gehad dat de
wethouder haar plannen heeft moeten terugtrekken en dat de
gemeenteraad unaniem het belang van onze tuinparken en
tuinders heeft benadrukt. De wethouder heeft eigenlijk gezegd
dat ze niet met een plan komt waarmee de volkstuinders niet
kunnen instemmen. Dat kunnen we in onze zak steken.
 
De nieuwgekozen voorzitter heeft twee weken geleden het
initiatief genomen voor een beter alternatief voor het plan van
de gemeente; daar hebben uiteindelijk 17 tuinparken en het
bestuur van de Bond mee ingestemd. We moeten kosten wat
kost voorkomen dat de gemeente nu het initiatief gaat nemen
en ons gaat juist gaat voorschrijven waartegen we hebben
gestreden en dat we niet kwijtraken wat we in feite al bereikt
hebben.
 
Hij aan een kwalitatief goed bestuur. Zeker in deze tijd dat we
verder in gesprek gaan met de gemeenten, dat we de
communicatie binnen de Bond moeten verbeteren en beter de
bevoegdheden van de afdelingen moeten omschrijven. Daarom
wil hij nu eerst een interim-bestuur formeren, die tot en met het
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najaar de zaken waarneemt, een werkplan voor de komende
twee jaar in elkaar zet, direct de onderhandelingen met de
gemeente oppikt. Dan kan aan het einde van het jaar een
evaluatie plaats vinden. Rond die tijd, zal, zoals het er nu naar
uitziet, ook weer een fysieke vergadering bij elkaar kunnen
komen.
 
Spreker bedankt Ralf Grevelink voor zijn inzet en betrokkenheid
als voorzitter.

Ralf Grevelink is hiervoor erkentelijk; de benoeming van de
nieuwe voorzitter gaat met ingang van 13 december 2020 in.
 
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
 

1.Openingswoord door de voorzitter 
De voorzitter verwelkomt de afgevaardigden van de afdelingen
en de vertegenwoordigers van de Bondscommissies. De
aanwezige bestuursleden worden voorgesteld:
 
Ralf Grevelink, oud voorzitter,
Marjon Dekker, secretaris,
Maarten Kox, bestuurslid juridisch,
Bert Kuit, bestuurslid groen (via Zoom).
 
Verder zijn vijf medewerkers van het Bondsbureau en de
volgende kandidaat bestuursleden (via Zoom) aanwezig:
 
Martèl Bakker Schut
Marieke Schep
Annemieke Timmerman
Katherine Diaz
Maarten Otto
Marjo Visser
 
Er zijn 61 stemgerechtigde leden geteld.
 
Als gevolg van de wet AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming), die vanaf 25 mei 2018 van kracht is,
zullen in het verslag geen namen van sprekers genoemd
worden.
 
De voorzitter wenst eenieder een goed, gezond en groen 2021.
Het vorig jaar was in alle opzichten een gedenkwaardig jaar.
Het corona virus heeft niet alleen zijn sporen achtergelaten op
het verenigingsleven, maar vooral ook op het sociale leven.
Juist dit leven is op onze tuinparken zo belangrijk.

Daarnaast hebben de plannen van de gemeente voor de
volkstuinparken hun sporen achtergelaten. In november en
december hebben de tuinders en hun vertegenwoordigers zich
massaal tegen deze plannen verzet; het ging hier o.a. ook een
voorstel tot vervijfvoudiging van de huur. In de pers en de
gemeenteraad is hieraan uitgebreid aandacht besteed. De
plannen strookten ook niet met het eigen beleidsplan van de

gemeente. Tuinparken hebben met steun van het Bondsbestuur
een eigen plan “Een beter alternatief” uitgebracht.

Naar aanleiding van alles wat er speelde heeft het
bondsbestuur in december besloten haar taak neer te leggen en
zichzelf zich demissionair te verklaren. Eric van der Putten, in
december gekozen als voorzitter, heeft daarom een
sollicitatieprocedure in gang gezet. Hopelijk zal in deze
vergadering een nieuw bestuur worden verkozen.

Er staan voor 2021 belangrijke zaken op de agenda. Er moet
meer aandacht komen voor het contact en communicatie van
het bondsbestuur met afdelingsbesturen en leden. Die
communicatie moet direct, open, helder en transparant zijn, met
respect voor elkaars standpunt en vooral zijn gericht op
hoofdzaken.
 
Inhoudelijk zullen de afdelingen in samenwerking met de Bond
moeten werken aan het vernieuwen  van de parken. Dat
betekent ook meer toegankelijkheid en een  inrichting van de
tuinparken die daarbij past.
 
Als dat alles in het komend jaar kan worden gerealiseerd, zal
2021 een voorspoedig jaar worden.
 
2.Mededelingen 
Geen opmerkingen.
 
3.Vaststellen agenda 
Geen opmerkingen.
 
4.Verkiezing bestuursleden voor het bondsbestuur 
De voorzitter verwijst naar zijn brief van 11 januari 2021. Daarin
is de selectie procedure voor de zes nieuwe bestuursleden
toegelicht.
 
De voorzitter van de Commissie van Selectie en Advies (CSA)
licht de werkwijze toe. In de week van 21 december is een brief
naar alle leden verstuurd met een oproep voor kandidaten, die
oproep is ook samen met de profielschets op de website van de

Verslag van de 
119e Bondsvergadering

gehouden op zaterdag 16 januari 2021
Via een video verbinding (Zoom)
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stem uitgebracht.
 
Verkiezing Bert Kuit
Met 51 stemmen wordt Bert Kuit tot lid van de
bondstuincommissie gekozen. Die leden hebben een blanco
stem uitgebracht; één lid een negatieve stem.
 
7.Sluiting 
De nieuwgekozen voorzitter dankt de vier demissionaire
bestuursleden voor hun inzet en betrokkenheid. Zij hebben allen
gedurende vele jaren veel van hun tijd en krachten aan de Bond
besteed. De voorzitter heeft al eerder aangegeven hun collectief
aftreden te betreuren. Hij richt een persoonlijk woord tot
eenieder van hen en geeft ze namens de Bond een attentie.
 
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering.
 

Bond geplaatst. In het Parool van 24 december 2020 is op een
prominente plaats een korte advertentie verschenen. Een en
ander heeft geleid tot acht reacties van potentiële kandidaten.
Twee ervan hebben in een later stadium afgezien van
sollicitatie, omdat zij te weinig tijd beschikbaar hebben.
 
De commissie heeft met de acht kandidaten afzonderlijke
gesprekken gehad en hen beoordeeld aan de hand van het
gepubliceerde functieprofiel. De voorzitter heeft aan deze
gesprekken deelgenomen. De commissie adviseert het Bestuur
in te stemmen met de voordracht van de - eerder in dit verslag
genoemde - zes kandidaten. Zij voldoen aan het algemene
profiel; daarnaast is er tussen de zes zo’n spreiding van
ervaring, kennis en achtergrond dat mag worden aangenomen
dat de verschillende bestuursfuncties op een adequate wijze
kunnen worden vervuld. De zes kandidaten zijn allen tuinder (of
partner van een tuinder) op verschillende parken.
Iedere kandidaat stelt zich vervolgend voorafgaand aan de
verkiezing kort voor
 
Verkiezing Marieke Schep
Met 50 stemmen wordt Marieke Schep tot bestuurslid gekozen.
Drie leden hebben een blanco stem uitgebracht.
 
Verkiezing Katherine Diaz
Met 45 stemmen wordt Katherine Diaz tot bestuurslid verkozen.
 
Verkiezing Marjo Visser
Met 55 stemmen wordt Marjo Visser tot bestuurslid gekozen.
Twee leden hebben een blanco stem uitgebracht.
 
Verkiezing Annemiek Timmerman
Met 50 stemmen wordt Annemiek Timmerman tot bestuurslid
gekozen. Drie leden hebben een blanco stem uitgebracht.
Verkiezing Martèl Bakker Schut
Met 51 stemmen wordt Martèl Bakker Schut tot bestuurslid
gekozen. Vier leden hebben een blanco stem uitgebracht.
 
Verkiezing Maarten Otto
Met 50 stemmen wordt Maarten Otto tot bestuurslid gekozen.
Vier leden hebben een blanco stem uitgebracht.
 
5.Verkiezing leden voor de bondsbouwcommissie 
 
Verkiezing Pauline Dorhout
Met 51 stemmen wordt Pauline Dorhout tot lid van de
bondsbouwcommissie gekozen. Drie leden hebben een blanco
stem uitgebracht.
 
Verkiezing Jos van ’t Walderveen
Met 51 stemmen wordt Jos van ’t Walderveen tot lid van de
bondsbouwcommissie gekozen. Één lid heeft een blanco stem
uitgebracht.
 
6.Verkiezing leden voor de bondstuincommissie 
 
Verkiezing Marjon Dekker
Met 50 stemmen wordt Marjon Dekker tot lid van de
bondstuincommissie gekozen. Acht leden hebben een blanco
stem uitgebracht; drie leden een negatieve stem.
 
Verkiezing Jet Tellegen
Met 51 stemmen wordt Jet Tellegen tot lid van de
bondstuincommissie gekozen. Vier leden hebben een blanco

26 Lente 2021































41Lente 2021



Kleuren voor iedereen
Lonneke Verburg

Kleuren kan iedereen, jong en oud. Kinderen kunnen urenlang geconcentreerd aan een tekening werken, maar ook voor
volwassenen is het een rustgevende bezigheid.
 
Daarom weer een mooie kleurplaat van Sjef du Jardin. Zet de gedachten even op nul, ontspan en laat ons meegenieten van het
resultaat.

Hier de inzending van de wintereditie van: Ina Seeboldt van Tuincomplex Ons Lustoord
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Meedoen
Je kunt de oplossing tot 1 juni 2021
mailen naar:
vroegop@bondvanvolkstuinders.nl  
 
Onder de goede inzendingen verloten we
5 cadeaubonnen.

Oplossing Winternummer
 
PAARDENKASTANJE
 
De winnaars zijn:
 
Mevrouw B. van Nieuwenhoven
Tuinpark Water-Land
 
Mevrouw B. Kiers
Tuinpark Sloterdijkermeer
 
Mevrouw J. de Jong
Tuinpark Amstelglorie
 
Mevrouw N. van Schaijik
Tuinpark Rust en Vreugd
 
Mevrouw A. van der Vaart
Tuinpark de Bretten
 
Gefeliciteerd!
 

Horizontaal
1 Hoofdbescherming 6 vogel 12 insect 14 bloem 15 informatie technologie (afk.)17 Bijbel boek 18 voorzetsel 20 Peru (afk.) 21
voorzetsel 22 op geen enkele plaats 25 rivier in het Ruhrgebied 28 steekvlieg 29 vogel 31 het langzaam en verveeld spreken 32
gepensioneerde (afk.) 33 eventueel (afk.) 35 voorzetsel 36 gram (afk.) 37 soort kraai 38 insectendodend middel 40 vlies op wijn 42
insect 43 rechtvleugelig insect 44 klein kind 46 Noord Europeaan 48 mallejan 51 en meer (afk.) 53 Nederland (afk.) 54
Amerikaanse staat (afk.) 56 bergruimte in een meubel 57 Amerikaanse stad (afk.) 58 niet toebereid 60 scheepsexploitant 62
datgene wat men kiest 64 stormvogel 66 niet helder weer 68 voorzetsel 69 muzieknoot 70 groente 72 oude lengtemaat 73 Silicium
(symbool) 74 jongensnaam 76 bloeiwijze 78 hondenras 79 kraamgeschenk.
 
 
Verticaal
1 Schubvleugelig insect 2 waterstand (afk.) 3 beweegbare beugel 4 Portugese plaats 5 lang speelplaat (afk.) 7 platina (symbool) 8
vlinderlarve 9 dochter van Atlas10 ambtshalve (Lat. afk.) 11 journaal medewerker 13 familielid 16 groepje 18 adem 19 luizenei 21
luis 23 dwarsmast 24 deel van de dag (afk.) 26 inhoudsmaat (afk.) 27 edelgas (symbool) 30 jachtobject 34 snaarinstrument 36
etensblik 38 bestaand uit kleine deeltjes 39 schildvleugelig insect 40 omroep (afk.) 41 zangvogeltje 45 tropisch insect 47 weer type
49 ophijsen 50 aas etende vogel 52 hemellichaam 54 onbepaalde zaak 55 meisjesnaam 57 ongevleugeld insect 59 Hollandse
universiteit (afk.) 60 reeks 61 muzieknoot 63 eetlepel (afk.) 65 gift aan bedienend personeel 67 meisjesnaam 71 Chinese munt 74
Liberia (afk.) 75 Neon (afk.) 76 anonieme alcoholisten (afk.) 77 na dato (afk.).

puzzel


