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Volkstuinpark     TUINWIJCK 
      

Liergouw 55, 1026 BW Amsterdam 

          Zienswijze op uitvoeringsstrategie Volkstuinbeleid  

 

Van algemeen afdelingsbestuur 
Volkstuinpark Tuinwijck 
Liergouw 55, 1026 BW Amsterdam  

 

Aan 
Gemeente Amsterdam 
Directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam,       Amsterdam 24 juni 2020. 

 

Geachte heer Ebels, 

Als bestuur van het oudste volkstuinpark van Nederland willen we graag een reactie geven op het concept van 
de Uitvoeringsstrategie Volkstuinbeleid welke een onderdeel is van de gemeentelijke Groenvisie. Het bestuur 
Tuinwijck is verheugd met de nota en ziet dat de Gemeente Amsterdam het serieus neemt om de 
Volkstuinparken te behouden en ondersteunen dan ook het schrijven “Meer te doen voor meer 
Amsterdammers”. We hebben de afgelopen periode gezien wat een volkstuin kan betekenen: gezinnen, 
families, vrienden, collega’s, buren en kennissen hebben op een veilige manier met het mooie weer kunnen 
genieten van de tuin en even kunnen ontsnappen aan 3-hoog achter of het opeen zitten thuiswerken. Kinderen 
speelden met elkaar op het park en ouders konden met behulp van wifi werken op en in de tuin. Het bestuur 
van Tuinwijck maakt zich echter wel zorgen over de concrete invulling en uitvoering. Deze zorgen en 
opmerkingen geven wij u hieronder mee en stellen hierbij ook nog een aantal vragen.  

Algemeen 

Wij vinden het teleurstellend dat we deze uitvoeringsstrategie Volkstuinbeleid niet hebben kunnen bespreken 
met onze leden. Tuinwijck is immers een vereniging. We merken daarnaast dat de nota niet voor iedereen 
goed leesbaar is en nogal wat tegenstellingen en onduidelijkheden bevat.  

Met de bond van volkstuinen en het beleidsplan “spijkers met koppen” hebben we sinds december 2019 al 
stappen richting modernisering gezet. 

• Graag zouden we willen weten of reactietermijn zou kunnen worden verlengd en hoe u in de toekomst 
de vereniging van alle 39 parken, deze hebben namelijk alle een onderscheidend karakter, mee gaat 
nemen in de besluitvorming  

Voor wat betreft Ambitie 3.2 het volgende:  
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Het bestuur van Tuinwijck betreurt het dat er geen nieuwe volkstuinparken bij kunnen komen. Een gemiste 
kans, zeker nu door de corona-maatregelen de parken zijn herontdekt. Het aantal inschrijvingen voor aspirant 
leden is enorm toegenomen.  

Dat de volkstuinen voor alleen de regio Amsterdam worden kunnen we begrijpen, maar dat roept wel de 
volgende vraag op:  

• Komt er een uitsterfbeleid van niet-Amsterdammers voor bestaande tuinders? 

Veel tuinders maken zich zorgen over de doelstelling 20% van de oppervlakte openbaar te maken, waardoor er 
tuinen moeten worden opgeheven. De tuinders maken zich zorgen over wie hier financieel voor opdraait. Voor 
Tuinwijck zou dit circa 45 tuinen betreffen. Tuinders investeren zelf veel in tuinen en hun verblijfshuisje en bij 
verkoop is er een ”sociale waarde “-bepaling van toepassing en komen de huisje qua waarde neer op ca 15.000 
euro en 1.000 euro voor de tuin. Dit zou voor Tuinwijck neerkomen op een compensatie van 765.000 euro. We  
hebben hierover niets in de nota gelezen. Daarnaast is door het opsplitsen van tuinen de kans groot dat ook de 
biodiversiteit verdwijnt op de tuin.  Er zouden in dat geval ook bomen verdwijnen die er nu al 45 jaar staan 
waarvan onder meer de ransuil graag gebruikmaakt.  

Graag zouden we het park als voetgangersgebied willen houden, waar fietser te gast zijn, kleine kinderen 
spelen en steppen. In combinatie met racefietsers lijkt ons dat onveilig.  

Tuinwijck is voorstander van het idee om meer activiteiten te combineren met maatschappelijke voorzieningen. 
Nu al maakt bijvoorbeeld de Orion-school uit Amsterdam gebruik van Tuinwijck als veilige stageplek. 

In de randvoorwaarden die u wilt opnemen in het omgevingsplan staan al bestaande voorschriften die de Bond 
van Volkstuinders heeft opgenomen in hun reglement. Kunt u de verschillen aangeven? 

• Vraag: zou het openstellen van het openbaar stuk alleen een bepaalde periode kunnen zijn zoals nu 
van maart tot oktober, en bepaalde uren van zonsopgang tot zonsondergang.? 

• Als bestuur kunnen we leden aanspreken op het maken van overlast en evt. rotzooi.  

• Wie gaat wat doen in het openbaarstuk en wie ruimt de rootzooi op en zorgt voor de algehele 
veiligheid? 

Voor wat betreft deel 3.3 het volgende: Helaas geeft de nota geen duidelijkheid in de financiële paragraaf met 
betrekking tot de gestelde huurverhoging en de toenemende kosten voor onderhoud van het openstellen en 
compensatie van vertrekkende tuinders  

• Momenteel bedraagt de gemiddelde grondhuur € 0,47 per m2 en de nota schrijft dat de bond dit voor 
€ 1,34 m2 door berekent aan de tuinders. Echter op de nota van de tuinders staat € 0,47m2 vermeld. U 
aanname klopt volgens ons niet omdat een verhoging van de belasting niet is toegestaan. 

Contractverlenging, zoals bij sportparken voor 30 jaar geldt, zou meer onze voorkeur hebben, ook met het oog 
op investeringen van een nieuwe waterleiding en de modernisering van het park. 

De nota geeft aan dat er een huuractualisatie moet komen te vergelijken met verhuur van privé-tuinen.  

• Vraag: Gaan deze privé-tuinen bv in het centrum van Amsterdam dan ook open voor 20%? En hoe zien 
we de bijdrage terug in de toekomstige investeringen en beheerlasten? 

Momenteel leveren de tuinders van Tuinwijck door middel van hun zogenoemde “werkbeurten” en de vele 
commissieleden, die vaak al het dubbele werkuren doen, een belangrijke bijdrage aan de vereniging. De circa 
7780 uur wordt gebruikt voor onderhoud van het park en het draaiend houden van de vereniging. 

• De vraag: Neemt u dit maatschappelijk kapitaal mee in de nota in het kader ‘onderhoudskosten’? 
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• De vraag: Zijn er genoeg financiële middelen bij de gemeente beschikbaar om dit plan te realiseren en 
het uitvoerbaar te maken ook voor tuinders met een kleine beurs? 

 

Voor wat betreft deel 3.4 het volgende: Tuinwijck is met 3 stippen (AVVN Natuurlijk Tuinieren keurmerk) bezig 
het park op een natuurlijke manier te beheren en te onderhouden en het doet ons groene hart deugd dat 
biodiversiteit, ecologische waarde en duurzaamheid in de nota worden genoemd. 

Tegelijkertijd wilt u de beheerstaken voor alle volkstuinparken uniform maken om zo misverstanden in het 
beheer te voorkomen. Juist maatwerk lijkt ons nodig, ieder park is tenslotte anders en alleen aan strak 
gemaaide grasvelden doet men tekort aan de ecologie van het tuinpark.  

De vraag: Heeft de gemeente genoeg geld en menskracht om dit daadwerkelijk te realiseren. Als we nu al de 
verwaarlozing in de stad zien, bijvoorbeeld het vuil op de straat en de verarming van het groen, dan hebben we 
wel twijfels of het wel goed komt met het beheer van de gemeente. De verantwoordelijkheid ligt nu bij de 
tuinders die zich ook echt verantwoordelijk voelen. 

Tot slot: 

Het bestuur van Tuinwijck ziet in de nota een aantal uitganspunten dat kan helpen om “meer te doen voor 
meer Amsterdammers”, maar het bestuur ziet ook nog veel onduidelijkheden en taken die de gemeente zich 
toe eigent die volgens ons nog niet goed zijn uitgewerkt. Dit veroorzaakt veel onrust onder de tuinders  

Wij vragen u de deze nota alleen op hoofdlijnen vast te stellen, meer ruimte voor maatwerk te geven en een 
goede financiële onderbouwing te bieden.  

 

Namens het bestuur van Tuinwijck 

Astrid Kuiper Voorzitter. 

Amsterdam juni 2020. 

 

 

 

 

 
 

 


