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My Home is My Castle

Bovenstaande spreuk stond vroeger op de deurmat van het fraaie 
vakantiehuisje van oude vrienden van mijn ouders op de Veluwe. En 
dat huisje was inderdaad een kasteel(tje): ingericht voor min of meer 
permanente bewoning, rondom hoge hagen en een onderhoudsvrije 
(lees: volledig betegelde) tuin. Je kon van binnen naar buiten, maar 
niet van buiten naar binnen kijken.

Het zou echt een misverstand zijn om te denken dat volkstuinen 
ook die uitstraling zouden moeten hebben. Toch is het nog niet zo 
lang geleden dat de gemeente Amsterdam plannen presenteerde 
met daarin eenvormige bungalowpark-achtige verkavelingen, 
met percelen gescheiden van het pad en van elkaar door strakke 
hekwerken. Alhoewel ik niet helemaal uitsluit dat een enkele tuinder 
hier ook enthousiast van wordt, prijs ik me toch gelukkig met de 
wetenschap dat veruit de meeste tuinders juist alles in het werk 
stellen voor de groene uitstraling van tuin én tuinhuis.

Ik kwam een tijd geleden een prominent lid van een welstands-
commissie tegen die vond dat volkstuinhuisjes aan het toezicht van 
zijn commissie moesten worden onderworpen. Nu produceert de 
welstandscommissie ook goede dingen, maar ik ben toch blij dat de 
huisjes op onze tuinen niet langs haar meetlat worden gelegd. 
De bouwsels op volkstuinen bieden een zeer uiteenlopend beeld 
van echte zelfbouw. Volkstuinhuisjes (en andere bouwsels) zijn er 
bovendien op gericht om te tuinieren en om van dat tuinieren te 
genieten. Met andere woorden: het huisje ondersteunt het tuinieren. 
Daarin ligt ook de reden voor onze bouwvoorschriften over grootte, 
vorm, materiaalgebruik en andere zaken. Verder gaat het om 
volkstuinen, tuinen van én voor iedereen. We doen er alles aan om de 
jaarlijkse lasten zo laag mogelijk te houden. Hierdoor blijft tuinieren 
ook bereikbaar voor mensen met een minder dikke portemonnee. 

Een vergelijking van de huisjes op de volkstuinen met recreatie-
woningen slaat aan alle kanten de plank mis. Tuinhuisjes zijn geen 
vakantiebungalows en op de denkbeeldige deurmat van een volkstuin 
staat dan ook, met koeienletters, geschreven:

My Garden is My Castle. 
 

Eric van der Putten
Voorzitter Bond van Volkstuinders
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Easy Living  -  Middenweg 109-113a  - 1098 AH Amsterdam  - 
www.slaapbanken.nl  -  info@slaapbanken.nl  -  020-6631161

Easy Living is een speciaalzaak in 
slaapbanken en bedkasten!

Uw tuinhuis 
handig inrichten?

Wij helpen u graag aan een multifunctionele oplossing 
en een heerlijke nachtrust!

Met een slaapbank of bedkast 
tovert u in een handomdraai 
een heerlijk bed tevoorschijn en 
geniet u overdag van de ruimte 
die het bespaart!

jouw specialist in  
volkstuinhuizen

www.hermansblokhuizen.nl/vroegop

scan me



Het bestuur van de Bond is dringend op zoek naar een secretaris. Zij/hij is 
de organisatorische spil van het bestuur en werkt in die hoedanigheid nauw 
samen met het hoofd van het bondsbureau. 

DE TAKEN VAN DE SECRETARIS ZIJN VOORAL:

 Is aanspreekpunt en sparringpartner voor het hoofd bondsbureau   
 op uitvoeringsniveau en voor personele zaken. 

Ziet toe op een correcte uitvoering van de governance van de organisatie 
op alle niveaus; bewaakt in die rol de statuten en reglementen en doet 
voorstellen voor aanpassing.
Bewaakt juridische zaken die de tuinparken betreffen (tenzij hier een 
apart gespecialiseerd bestuurslid voor is).

Wij zoeken iemand met kwaliteiten op het gebied van deze taken.

De statuten en reglementen van onze vereniging zijn toe aan een flinke 
modernisering. Het bondsbestuur heeft dan ook de opdracht van de bonds-
vergadering gekregen om dit aan te pakken. De toekomstige secretaris speelt 
hierin, samen met de betreffende werkgroep, een belangrijke rol. 
Van hem of haar wordt verwacht dat hij/zij tijd, energie en zin heeft om onze 
statuten en reglementen te smeden tot een mooi en overzichtelijk geheel, 
goed hanteerbaar voor tuinders en besturen, en met de juiste balans in 
onderlinge verhoudingen tussen bond en afdelingen.

Het bestuur kent een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de 
penningmeester. Het dagelijks bestuur bepaalt de prioriteiten van de 
werkzaamheden van het bondsbureau.

Heb je belangstelling of wil je eerst nog wat meer weten? 
Neem dan contact op met Eric van der Putten, 
voorzitter@bondvanvolkstuinders.nl

DRINGEND GEZOCHT:
Secretaris Bondsbestuur
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BouwselsVAN DE REDACTIE:
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Wie kent niet dat moment waarop je 
zomers uit een snikhete stad de 
volkstuin op komt en je direct wordt 
omgeven door het groen en de 
aangename koelte? Op weinig 
momenten voel je beter waarom het 
zo belangrijk is om niet alles te 
bebouwen en te betegelen. Dat geldt 
natuurlijk ook of misschien wel des te 
meer voor volkstuinen. 

De Vroegop heeft dit keer ‘Bouwsels’ 
als thema. Op veruit de meeste tuinen 
staat wel iets. Op nutstuinen zal dat 
eerder een klein gereedschaps-
schuurtje zijn, een kweekkas of een 
afdak om onder te schuilen. 

De meeste van de bij de Bond aange-
sloten tuinparken zijn echter zoge-
naamde ‘verblijfstuinen’, tuinen waar 
tijdens het tuinseizoen ook gewoond 
mag worden. Op deze tuinparken 
stoppen tuinders vaak heel veel tijd, 
geld en energie in hun tuinhuizen. 

Dat dat niet hoeft te leiden tot groot, 
groter, grootst laat het gesprek met 
Els Knipscheer zien over haar zelfge-
bouwde tuinhuis op Buikslotermeer. 

Verder komt Henk van der Raay aan 
het woord, tuinder sinds jaar en dag 
op Ons Buiten. Hij deelt met ons zijn 
jarenlange ervaring als lid van de 
bouwcommissie. Bert Kuit heeft een 
leuk artikel geschreven over zijn 
struintocht langs de vele kassen op 
onze volkstuinen. Ook heeft hij 
dagrecreatiepark Zonnehoek bezocht 
en geeft uitleg over de bijzondere 
tuinhuisjes die daar staan. 

Een Vroegop vol verhalen over 
bouwsels. Hoe mooi en leuk ook, 
gelukkig heeft het groen op onze 
tuinparken de overhand. Want zeg 
nou zelf? De stad is toch al bebouwd 
genoeg?
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Maximale bouwoppervlak
Een deel van de voorschriften is af-
komstig van de verhuurder (gemeen-
te) die in het huurcontract daar het 
nodige over kwijt wil: voorschriften 
hoe te bouwen maar ook waar het 
voor bestemd mag worden. Zo staat 
niet alleen in onze eigen voorschriften 
dat huisjes niet groter mogen zijn 
dan 28 vierkante meter en schuurtje 
maximaal 6 vierkante meter mogen 
bedragen, ook in veel huurcontracten 
met de gemeente staat een dergelijke 
bepaling. 

Praat met de bouwcommissie 
van je tuinpark
Wanneer je als tuinder iets wilt 
bouwen of verbouwen is het aan te 
raden om eerst de bondsbouwvoor-
schriften eens door te lezen. Zo krijg 
je als tuinder een indruk wat je wel en 
wat je niet kan gaan doen. Ook is het 
aan te raden om vroegtijdig contact 
op te nemen met de bouwcommissie 
van je eigen tuinpark. De mannen en 
vrouwen van de bouwcommissie zijn 
op de hoogte van de bondsbouwvoor-
schriften en kunnen je vertellen of en 
hoe je toestemming kunt krijgen voor 
je plannen. Ook kunnen ze je advise-
ren over toegestane materialen, over 
de vereiste maten en de plaatsing van 
tuinhuis of kas ten opzichte van sloot 
en buurtuinen. 

Schriftelijke toestemming
Een enkele uitzondering daargelaten, 
kun je ervanuit gaan dat je voor alle 
bouwsels schriftelijke toestemming 
nodig hebt van of namens het afde-
lingsbestuur. In de praktijk geeft de 
bouwcommissie deze toestemming 
namens het bestuur. 

Voor een tuinhuis, schuur of kweekkas 
is bovendien schriftelijke goedkeuring 
nodig van de bouwcommissie van de 

Op de zesduizend tuinen van de Bond van 
Volkstuinders staat een keur aan bouwsels. 
Een waaier van ‘tiny-houses’ nog voordat dit woord 
populair werd. De diversiteit is groot: kassen, 
schuurtjes, ‘twee-onder-één-kap’ huisjes op 
Zonnehoek, enkelsteense huisjes of huizen gemaakt 
van sloophout. Met afdakjes en pergola’s, platte-, 
lessenaar-of zadeldaken. In alle kleuren van de 
regenboog. Door die mooie verscheidenheid zou je 
de bondsbouwvoorschriften bijna vergeten. In die 
voorschriften staat beschreven wat je als tuinder 
moet doen of laten wanneer je een bouwsel wilt 
maken of wilt verbouwen. 

Tuinhuis bouwen, verbouwen of 
nog mooier maken? 

Check de regels!

Tekst: Els de Wit
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Bond van Volkstuinders. In dat laatste 
geval stuurt de bouwcommissie van 
je eigen tuinpark de bouwplannen, 
inclusief bouwtekeningen, situatie-
tekening en materialenlijst, door aan 
de Bond. 

De eerste paal
En dan is het even afwachten. Je 
mag namelijk niet eerder beginnen 
met bouwen dan nadat de vereiste 
toestemming schriftelijk en onder-
tekend op je deurmat ligt. Doe je dat 
toch, dan is het mogelijk dat je het 
illegale bouwsel moet verwijderen. 
Wanneer je de vereiste toestemming 
eenmaal hebt, let dan op dat je niet te 
lang wacht met de eerste paal slaan: 
een bouwsel moet binnen één jaar na 
toestemming klaar zijn. 

Bij de meeste parken is het ook de 
bouwcommissie die in de gaten houdt 
of er niet te veel ‘verharding’ is in de 
tuinen. Bij de toegestane 30 procent 
verharding wordt alles meegeteld: 
huisjes, schuurtje, kas, betegeld terras 
en pad, grind én kunstgras.

Waarom toch al die bouwregels?
Het lijkt een open deur: de volkstuinen zijn eerst en vooral bedoeld om te 
tuinieren, zowel op je eigen tuin als in het gemeenschappelijk groen. Dat be-
tekent dat je tuin vooral bestaat uit bomen, gras, struiken, groenten, heggen, 
bloemen, kruiden en niet uit huisjes, schuurtjes, tegels en schuttingen. Dit 
is niet alleen zo afgesproken binnen onze vereniging. Ook onze verhuurder, 
de gemeente, heeft de volkstuinparken bestemd voor volkstuinieren (en 
soms als waterberging bij overvloedige regenval). Met de gemeente is er de 
afspraak dat we als vereniging onder voorwaarden zelf toestemming mogen 
geven voor bouwen en verbouwen. We hoeven daarvoor dus geen omge-
vingsvergunning (voorheen bouwvergunning) aan te vragen. Dat betekent 
ook dat we buiten deze randvoorwaarden geen toestemming mogen verle-
nen. Tuinders die illegaal bouwen of verbouwen, negeren dus niet alleen onze 
eigen bouwvoorschriften maar overtreden ook, onbedoeld misschien, de 
afspraken in het huurcontract met de gemeente.

De bondsbouwvoorschriften kun je vinden op www.bondvanvolkstuinders.nl

Bouwsels, wat zijn dat eigenlijk?
Als we het over bouwsels hebben gaat het meestal over tuinhuisjes, een 
schuurtje of een kweekkas. Maar ook schuttingen, windschermen, pergola’s 
en zelfs een grote gereedschapskist vallen hieronder. Naast ‘bouwsels’ 
kennen we ook ‘attributen’. Daarbij moet je denken aan speeltuigen, tram-
polines, zwembadjes, barbecues en de alom bekend partytenten. Alhoewel 
attributen het leven op de tuin soms veraangenamen, wordt van tuinders 
toch terughoudendheid gevraagd met al te enthousiast optuigen van de tuin 
met deze spullen. Voor partytenten geldt zelfs een aparte bepaling: tenzij in 
het huishoudelijk reglement van het tuinpark anders is afgesproken, mag de 
oppervlakte van een partytent niet groter zijn dan 9 vierkante meter en mag 
deze maar 3 dagen blijven staan. Alleen dus voor het feestje.
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Op de grote plattegrond bij de hoofdingang van het tuinpark Ons Buiten 
zie je in één oogopslag waar de gebouwen staan, de werf, speeltuin, het 
ooievaarsnest, de tuinen in ontwikkeling en andere voorzieningen. 
Er is hier veel te zien en te bewonderen. Maar hoe doen ze het hier met 
bouwen, verbouwen en taxeren van de tuinhuisjes? 

In gesprek met Henk van der Raay
Tuinpark Ons Buiten

Taxeren is serieus mensenwerk

Tekst: Deniz Keklik

Henk van der Raay 
in een van de loodsen

van Ons Buiten
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Ons Buiten bestaat dit jaar 100 jaar en op een groot en 
oud tuinpark als dit met 449 tuinhuisjes, zijn sommige 
tuinhuisjes dan ook stokoud, andere spiksplinternieuw 
en heel veel daartussenin. 

Henk van der Raay, bestuurslid en voorheen voorzitter 
van de bouwcommissie, vertelt met grote enthousiasme 
over het reilen en zeilen op Ons Buiten. Hij kwam als 
zevenjarige jongen voor het eest op het tuinpark op en 
nu na 70 jaar is hij hier nog steeds niet weg te slaan. 
Vroeger vertrok de hele familie met kinderen en alle 
potten en pannen op de fiets naar het tuinhuisje. Pas 
in oktober gingen ze dan terug naar de stad. Het hele 
zomerse leven speelde zich af op het tuinpark. Henk heeft 
nog altijd dezelfde tuin en hetzelfde tuinhuisje. Een zeer 
ervaren tuinder, boordevol verhalen. 

Henk valt met de deur in huis. “De bouw- en taxatiecom-
missie doet z’n best, maar tegenwoordig is het tevreden-
stellen van de verkoper en de koper steeds moeilijker. Ze 
hebben soms torenhoge wensen en eisen”, zegt hij. “Een 
tuinhuis kopen gaat toch echt volgens de regels van onze 
vereniging en vaak zijn de mensen daar onvoldoende van 
op de hoogte.”

Bouw- en taxatiecommissie 
Henk legt uit dat de bouw- en taxatiecommissie van Ons 
Buiten bestaat uit tien tuinders. De commissie heeft een 
voorzitter en secretaris. Bouwcommissieleden zijn vaak 
timmerlieden, loodgieters of dakdekkers, “want je moet 
wel weten waar je over praat”. Maar ook andere tuinders 
zijn welkom in de bouwcommissie. Er is genoeg te doen, 
zoals goede rapportages maken. 
De belangrijkste functie van de bouwcommissie is het 
beoordelen van de bouwtekeningen en het opstellen van 
‘rapport waardebepaling’. In de volksmond wordt dat 
meestal het taxatierapport genoemd. Alhoewel het beoor-
delen van bouwtekeningen en het adviseren van tuinders 
over hun plannen een belangrijke taak is, gaan we met 
Henk vooral in gesprek over alles wat er speelt bij het 
taxeren, het kopen en verkopen van tuinhuisjes.

Puntensysteem
“Het is heel belangrijk dat het taxatierapport zorgvuldig 
wordt opgesteld en dat er duidelijke communicatie is 
tussen de verkoper en koper. De taxatie zelf is gekoppeld 
aan een soort ‘puntensysteem’ en de verkoop loopt altijd 
via het bestuur van het tuinpark.”
Henk: “Wat er in het rapport staat zijn: de kwaliteit huisje 
uitgedrukt in percentages, aanwezigheid schuur, pergola 
en kas. De waarde van zaken als het dak, keukenblok, te-
gels, badkamer, vloer en leidingen bepalen de hoogte van 

het taxatiebedrag. Eventuele verfraaiingen worden ook 
genoemd. Zonnepanelen en accu’s zijn niet inbegrepen. 
Het rapport bevat acht punten: de balklaag, vloer, dakbe-
schot, dakbedekking, wanden, ramen/deuren/kozijnen, 
staat van onderhoud, en constructieve uitvoering. Deze 
acht punten krijgen allemaal een percentage en daar is 
een prijs aan gekoppeld die door de Bond is vastgesteld.

Taxatie is een serieuze zaak
“Op Ons Buiten doen minimaal vier maar meestal vijf 
commissieleden plus de secretaris samen de taxatie. 
Ieder commissielid vult het taxatierapport naar eigen 
beoordeling in. Na afloop komen ze bij elkaar en worden 
de beoordelingen met elkaar vergeleken. Als bijvoorbeeld 
drie commissieleden het dak op 40% en twee commissie-
leden op 50% hebben ingeschat, proberen ze daar samen 
uit te komen. Lukt dat dan niet gaan ze opnieuw terug 
naar het huisje. Het verschil in beoordeling mag niet 
groter zijn dan 10%. Zo’n taxatie duurt ongeveer ander-
half uur. Vervolgens wordt het taxatierapport in drievoud 
opgemaakt. Een voor de verkoper, een voor ons eigen 
archief en een voor de Bond. Als de verkoper het taxatie-
rapport heeft ontvangen, tekent hij of zij dit voor akkoord 
en gaat het huisje in de verkoop.  Mocht hij of zij het niet 
eens zijn met de taxatiewaarde, dan kan een hertaxatie 
worden aangevraagd bij de Bond. Dat kost 50 euro. De 
bouwcommissie gaat dan ook verder niet in discussie met 
de verkoper.”

Veel uren
Henk: “Zoals je begrijpt, brengt het werk in de bouwcom-
missie ook veel papierwerk, bemiddeling en archivering 
met zich mee. Met of zonder kennis van bouwzaken kun 
je dus meedoen aan de bouwcommissie. Ga ervan uit dat 
je er dan minstens zestig uur per jaar mee bezig bent. Het 
is altijd meer werk dan de gewone werkuren, maar ook 
broodnodig voor het welzijn van ons hele tuinpark. Alles 
begint bij het vinden van vrijwilligers voor de commissie. 
Gelukkig hebben wij voldoende tuinders die zich willen 
inzetten en zelfs dan zijn we soms onderbezet. Maar ook 
dan moet je verder.”

Het blijft mensenwerk
“Ga ervan uit dat de commissie zijn werk echt zorgvuldig 
doet, maar zelfs dan kan het gebeuren dat er een vergis-
sing wordt begaan. Dat is uiteraard heel vervelend zowel 
voor de koper, verkoper, als de leden van de bouwcom-
missie. We nemen de verantwoordelijkheid voor een zorg-
vuldige beoordeling aan de hand van de bouwvoorschrif-
ten van de Bond zeer serieus, maar het blijft mensenwerk. 
Eén keer hebben we een vergoeding uitbetaald aan de 
nieuwe koper omdat we een inschattingsfout hadden ge-
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maakt. Als een verkoper niet tevreden is over de taxatie, 
kan hij bij de Bond een hertaxatie aanvragen. Die is dan 
wel bindend. En als je als aspirant-koper flink twijfelt of 
een tuin en het huis wel wat voor je is, is het beste advies: 
koop het niet!” 

De bouwcommissie taxeert overigens niet de inboedel. 
Deze is dan ook niet in het bedrag inbegrepen. De koper 
en verkoper kunnen zelf beslissen tegen welke prijs de 
inboedel van de hand gaat. 

“Onderschat het bouwen en verbouwen niet”
Het moet Henk nog van zijn hart dat hij ziet dat sommige 
nieuwe tuinders lichtvaardig denken over het verbouwen 
van een huisje. Het is een veel voorkomende valkuil te 

Tips van Henk voor nieuwe tuinders:

 Als je geen verstand hebt van tuinhuisjes, neem dan 
 iemand mee naar de bezichtiging. 

Een taxatierapport is geen bouwkundige keuring – wil je   
 een bouwkundig oordeel, neem dan zelf een bouwkundig   
 expert mee.

Vergelijk het kopen van een tuinhuis met het kopen van een  
 tweedehands auto: ook bij een tuinhuis is niet alles in orde  
 en je moet bedenken of je tijd, zin, energie, geld hebt om   
 erin te investeren. 

Een tuin en tuinhuis zijn een slechte investering. Je hebt een  
 tuin voor je eigen genot. 

Als je twijfelt, koop het niet! 
Het onderhouden van een tuinhuis en tuin kost tijd en 

 moei te (maar het loont zeker deze moeite).

denken dat het verbouwen van een tuinhuisje meevalt. 
Een tuinhuis opknappen of verbouwen kost tijd, geld en 
menskracht, net zoals het onderhouden van je tuin. 

Henk: “Er zijn ieder jaar wel nieuwe tuinders die na een 
korte tijd het tuinhuis en de tuin weer willen verkopen 
omdat het niet is te combineren met hun drukke leven.”
 
We lopen nog even over het park. Het valt op dat er op 
Ons Buiten veel gemeenschappelijke gebouwen zijn die 
eigenhandig door de tuinders zijn gebouwd: het club-
huis, een werkloods, een voorraadloods en een zaagloods, 
een gebouw voor de jongeren, de winkel, jubileumhuisje 
(logeerhuisje). Dit maakt volgens Henk de vereniging: 
samen werken en samen genieten.

12 Vroegop nr. 122 - voorjaar 2022



GEZOCHT:
Redactieleden en schrijvers
voor het Vroegop magazine

en nieuwsbrief

AANGEBODEN:
Een leuke tijdelijke baan

op een mooie groene
werkplek

Voor het Vroegop magazine en de Vroegop nieuws-
brief zijn we op zoek naar tuinders e.a. die zin 
hebben om mee te denken met en mee te schrijven 
aan het Vroegop magazine en nieuwsbrief.

Vroegop magazine wordt 2x per jaar verstuurd aan 
alle tuinders en aspirant-leden van de Bond van 
Volkstuinders. Vroegop nieuwsbrief wordt 2 tot 4 
keer paar jaar verstuurd. 

Vind je het leuk om deel uit te maken van de vrij-
willige redactie en zo vorm te geven aan de inhoud 
van magazine en nieuwsbrief of wil je je af en toe 
inzetten door het schrijven van een artikel? Meld je 
dan aan via vroegop@bondvanvolkstuinders.nl of 
bel voor meer informatie Els de Wit 020- 613 2893.

Ben je vrij van school of studie of even zonder werk? 
We zijn op zoek naar een leuke collega voor op het 
bondskantoor. Je bent praktisch ingesteld en je houdt 
ervan om ‘een klus te klaren’. Het liefst woon je in Am-
sterdam of directe omgeving.

Werkzaamheden
•  Het wegwerken van archief-achterstanden 
•  Het scannen en opslaan van documenten
•  Te woord staan van tuinders (telefonisch en op   
   kantoor)

Het gaat om 3 tot 5 dagen per week in de zomerperiode. 
Precieze werktijden en salaris in overleg. Heb je tijd en 
zin om in deze periode bij ons te komen werken? Mail 
dan naar Els de Wit: beleid@bondvanvolkstuinders.nl
Wil je eerst meer informatie? Bel dan 020 - 613 2893.
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Een van de eerste mooie lentedagen ontmoet ik Els Knipscheer op haar tuin 
op Buikslotermeer. Ondanks de lichte nachtvorst is de zon halverwege de 
middag warm genoeg om prettig achter het glas met de deur open te zitten. 
In 2004, toen het oude tuinpark binnen de ring plaats moest maken voor 
woningbouw, is Buikslotermeer verhuist naar deze plek, net boven de A10 
in Amsterdam-Noord aan de rand van Waterland.

In gesprek met zelfbouwer Els Knipscheer
Tuinder op Buikslotermeer

Zo duurzaam mogelijk bouwen

Tekst: Els de Wit

Els Knipscheer voor haar
door haarzelf gebouwde

duurzame tuinhuis
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Els moest toen samen met zo’n 245 andere tuinders van 
Buikslotermeer hier opnieuw beginnen op een terrein van 
voormalige voetbalvelden. De nieuwe plek was één grote 
kale vlakte. In het verleden was de grond al opgehoogd 
met twee meter zand om te kunnen sporten. Met de 
komst van de tuinders werd een deel van het zand weer 
afgegraven en bedekt met een laag teelaarde waarop de 
eerste jaren vooral de heermoes het goed deed. 
Dat weerhield haar niet.

‘Huis als onderdeel van de tuin’
“Ik had zo’n veertien jaar een tuin op de oude plek. 
Voor mij was de verhuizing van het tuinpark juist een 
geweldige kans om één keer in mijn leven, zelf een huis te 
bedenken én te bouwen. Ik wilde een echt tuinhuis. Dat 
wil zeggen eenvoudig, niet met de luxe van een gewoon 
huis en het moest echt onderdeel worden van de tuin zelf. 
Ik heb geen speciale technische achtergrond of ervaring, 
maar wel een optimistische kijk op dingen. Wanneer ik 
dingen leuk vind, kan ik er ook helemaal induiken, er 
veel over lezen, alles uitzoeken en op ideeën komen door 
er veel met anderen over te praten. Dat deed ik met het 
bouwen van dit tuinhuis. Bij het ontwerp van het huisje 
en van de tuin heb ik veel nagedacht over licht en lucht. 
Want in het vroege voorjaar zijn grote hoge ramen heer-
lijk maar hoogzomer kun je dan wegbranden. Door het 
planten van bomen en struiken kun je het allebei hebben: 
zon in het voorjaar en natuurlijke beschutting en koelte 
in de zomer.” 

Els leidt me even rond. Haar tuinhuis is met 24 vierkante 
meter vloeroppervlakte kleiner dan volgens de bouwvoor-
schriften is toegestaan. Ondanks alle gereedschappen en 
tuinspullen die er vanwege de winter nog staan opgesla-
gen, voelt het ruimtelijk. Er is maximaal gebruik gemaakt 
van de hoogte, met ramen tot aan de vloer. Slapen, koken, 
eten en zitten zijn op een vanzelfsprekende manier bij 
elkaar in één ruimte gebracht. Ze laat zien hoe twee 
tegenoverliggende schuifdeuren in het huisje zorgen 
voor ventilatie maar ook voor verbinding van binnen en 
buiten. Wat achterkant is en wat voorkant wisselt elkaar 
af, net waar je maar staat.

‘Ik wilde materiaal hergebruiken’
“Ik heb uiteindelijk samen met twee goede vrienden dit 
tuinhuis gebouwd. Ik wilde graag materialen hergebrui-
ken en zo duurzaam mogelijk bouwen. Om een of andere 
reden was het niet toegestaan om de materialen te ge-

bruiken van het tuinhuis op de oude plek. Ik weet ook niet 
precies waarom maar ik had in ieder geval het geluk dat 
ik bij een houtbedrijf een partij tweedehands cederhout 
kon overnemen. Dit hout is onbehandeld en is in de loop 
van de tijd prachtig grijs geworden. Het onderhoud ervan 
is niet veel meer dan ieder jaar een bezem eroverheen ha-
len. We hebben het dak wat meer laten oversteken om de 
houten wanden te beschermen tegen regen. De balklaag 
onder het tuinhuis is gerecycled uit mijn woning. Daar 
werden de balken vernieuwd en ik kon die perfect gebrui-
ken voor het tuinhuis. Er is ook nog even sprake geweest 
van het aanbrengen van een laag met schelpen onder het 
tuinhuis. Zo’n laag reguleert het vocht maar uiteindelijk 
heb ik er toch van afgezien”.

Op de vraag of het tuinhuisje na het bouwen kinder-
ziektes heeft gekend, antwoordt Els ontkennend. “Ik 
heb zelf een hernia opgelopen vanwege het sjouwen met 
die balken, maar het huisje heeft eigenlijk geen echte 
kinderziektes gehad. Het hielp natuurlijk dat ik al een 
tuin op het oude park had. Het voornaamste is toch dat 
ik eerst veel om me heen heb gekeken, dat ik goed wist 
wat ik belangrijk vond en wat erg hielp is dat we veel 
plezier hadden in het bouwen en het gepuzzel wat daarbij 
komt kijken. Je kunt dan al bouwend problemen creatief 
oplossen.”

Els benadrukt dat ze het niet echt heel bijzonder vindt 
dat ze het huisje bouwde. “Heel veel tuinders van Buikslo-
termeer hebben dat gedaan. Dat is ook het mooie van een 
volkstuin. Je leert voortdurend van elkaar, ook als je iets 
gaat bouwen.”
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Zonnehoek is een klein maar bij-
zonder tuinpark tussen de Spaarn-
dammerbuurt en de Houthavens. 
In de jaren vijftig werd het aangelegd 
als een tewerkstellingsproject. 

De stad Amsterdam stelde in 1950 een 
voor die tijd fors krediet beschikbaar 
van ruim een half miljoen gulden voor 
de oprichting van de volkstuin aan de 
rand van Amsterdam. Het tuinpark 
werd aangelegd door de Nederlandse 
Heide Maatschappij. Het was ook een 
publiek werk - voor de Gemeentelijke 
Sociale Werkvoorzieningsregeling - 
om de jonge timmerlieden zo vlak na 
de oorlog aan de slag te helpen. Zij 
zetten de diabolo-huisjes in elkaar.

De eerste tuinders waren nog echte 
pioniers. De zanderig toplaag moest 
worden afgevoerd, mooie zwarte 
grond werd erop aangebracht. Het 
ging op de eerste plaats om tuinieren 
op hun gloednieuwe park. Vanaf het 
begin werden daarom zo min mogelijk 
extra bouwsels toegestaan naast de 
gelijkvormige diabolo-huisjes.

Authentiek, zonder verrommeling.
Ook is er van elk diabolo-huisje een 
bouw-dossier waarmee vrij precies 
wordt bijgehouden wat er is veran-
derd en hoe het staat met het onder-
houd. Bovendien zijn er op Zonnehoek 
vrij strikt vastgestelde kleuren voor 
de verschillende bouwsels. 

Ze hebben nog net geen officiële monumentenstatus. Maar mooi erfgoed is het 
zeker. Tuinpark Zonnehoek heeft 35 unieke ‘diabolo-huisjes op 70 tuinen’. Een 
soort twee-onder-een-kap huisjes, per twee tuinen één dubbel huisje, met voor 
iedere tuinder een zelfstandig deel. Leerling-timmerlieden hebben de huisjes in de 
jaren vijftig in elkaar gezet, om werkervaring op te doen. Zonnehoek is zuinig op z’n 
diabolo-huisjes. 

Zonnehoek is zuinig op z’n 
diabolo-huisjes

Tekst: Bert Kuit / Foto uit archief Tuinpark Zonnehoek
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Situatie diabolo-huisjes
Het groene deel is de oude situatie

Huisje tuin B

Keukenkast Werkkast

Huisje tuin A

Tuin A

Tuin B

Het tuinhekje is wit. Het schuurtje 
mag bruin of groen zijn. De diabolo’s 
moeten goed geschilderd zijn met het 
verplichte bruin. 

Niet zomaar ‘n kleur bruin, maar de 
tint ‘Normandisch Bruin’. En dit wordt 
ook ieder voorjaar gecontroleerd.
Het lijkt allemaal heel streng. 

Toch heeft Zonnehoek juist zo haar 
eigen uitstraling weten te bewaren. 
Een authentieke Amsterdamse 
volkstuin waar voor verrommeling 
geen plek is en waar tuinieren echt 
voorop staat. Zoals op veel andere 
tuinparken, wordt ook hier op een 
milieuvriendelijke manier getuinierd. 

Ook Zonnehoek verdiende in de 
afgelopen jaren de vier stippen van 
keurmerk Natuurlijk Tuinieren. 
De diabolo-tuinhuisjes liggen er 
als pareltjes te glimmen tussen 
het prachtige, gevarieerde groen. 
Samen vormen ze een mooie, 
waardevolle eenheid. 
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Storm Eunice liet half februari 
een spoor van vernieling achter in 
ons land en op sommige van onze 
volkstuinparken. Dat riep veel 
vragen op over het hoe en wat van de 
verzekeringen. Hierbij een overzicht 
hoe het is geregeld binnen de Bond 
van Volkstuinders.

Hoe weet je wat verzekerd is?
Op de jaarlijkse nota voor de jaarlasten 
staat aan de linkerkant van de nota: 
verzekerde opstal, verzekerde inboedel, 
verzekerde inbraak, met daarachter de 
bedragen van die verzekering. Staan 
deze bedragen er niet dan is er bij de 
Bond van Volkstuinders nooit een 
aanmelding voor verzekering ont-
vangen. Dat kan betekenen dat je zelf 
deze verzekering hebt afgesloten, 
maar ook dat er helemaal geen 
verzekering is. Wil je dit wel, neem 
dan contact op met het bondskantoor.

Wat betekenen de genoemde 
verzekerde bedragen?
Het bedrag bij ‘Verzekerde opstal’ is 
het bedrag van de herbouwwaarde 
van de opstallen (huisje, schuurtje, 
eventuele kas) na een storm of brand. 
Het bedrag bij ‘Verzekerde inboedel’ 
is de verzekerde waarde van je 
inboedel na storm of brand. Wanneer 
de zonnepanelen zijn meeverzekerd 
staat er een vinkje aan op de nota, 
maar het bedrag van de verzekerde 
zonnepanelen is hier nog niet 
zichtbaar. Dit kun je navragen op 
het bondskantoor. Het bedrag bij 
‘Verzekerde inbraak’ is de verzekerde 
waarde op het moment dat er wordt 
ingebroken. Hieraan is een maximum 
gesteld van 7.500 euro. Zowel gestolen 
spullen als inbraakschade vallen 
hieronder. 

lees verder >

Vragen over de verzekering 
van tuinhuisjes en kassen

Na de storm
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Omgevallen boom op tuinpark Sloterdijkermeer
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Aanpassen verzekeringsbedragen 
bij opstallen
Ben je van mening dat de bedragen 
inmiddels verouderd zijn omdat je 
b.v. een geheel nieuw huisje hebt 
gebouwd, een kas hebt aangeschaft 
of wanneer je je huisje zo hebt 
opgeknapt dat de herbouwwaarde 
daarvan hoger is geworden, dan kun 
je dit doorgeven aan het bondskantoor 
en dan wordt de herbouwwaarde en 
de premie daarvoor later aangepast. 
Tip: neem ook een foto van de 
nieuwe situatie; je kunt deze 
uploaden via Mijn Tuin*. Dit alles 
kun je, omdat het een open polis 
betreft, doorgeven zonder nieuwe 
taxatie. Bij een open polis zal de 
verzekeraar, op het moment dat 
er iets gebeurt beoordelen of de 
opgegeven herbouwwaarde ook de 
daadwerkelijke herbouwwaarde is. 

Taxatie herbouwwaarde
Wil je liever niet wachten op de 
beoordeling van de verzekeraar 
maar van tevoren de nieuwe 
herbouwwaarde al vastleggen, dan 
kun je daarvoor een beëdigd taxateur 
inschakelen. In het verleden regelde 
de Bond dit met grote korting voor 
alle verzekerde tuinen, maar deze 
korting hebben we helaas niet meer 
kunnen afspreken. Je kunt nog wel via 
de Bond een taxateur inschakelen (375 
euro ex BTW – bedrag 2021) of je kunt 
zelf een taxateur benaderen. Zorg in 
ieder geval dat na taxatie het rapport 

aan het bondskantoor wordt gestuurd 
of dat je dit upload in Mijn Tuin.

Er is schade en dan?
Op de website van de Bond 
van Volkstuinders staat het 
schadeformulier van Zicht Adviseurs. 
Vul dit in en laat het ondertekenen 
door het bestuur van je tuinpark. Het 
bestuur zorgt dat het formulier, via 
de Bond, bij de verzekeraar terecht 
komt. Tuinders kunnen het formulier 
ook via Mijn Tuin indienen. Het 
schadeformulier wordt dan digitaal 
naar het afdelingsbestuur gestuurd en 
digitaal ondertekend.
Zorg dat je bij inbraak aangifte doet 
bij de politie. Het formulier dien je in 
met foto’s en andere bewijsstukken. 

Eigen risico 
Het eigen risico per incident is 
€ 150. Bij stormschade ligt dit hoger 
namelijk 2 promille van de verzekerde 
waarde met een minimum van € 225 
en een maximum van € 450. Gezien 
de waarde van de opstallen op een 
volkstuin zal dit risico meestal niet 
meer dan € 225 zijn.

Niet verzekerd
De opstalverzekering (huisje, 
schuurtje, kas) verzekert tegen schade 
die ontstaan is door storm of brand. 
Andere schades, b.v. waterschade door 
gesprongen waterleidingen of kapotte 
ruiten door vandalisme, zijn dus niet 
verzekerd.

Omgewaaide schuttingdelen
op tuinpark De Groote Braak
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Omgevallen bomen
Wanneer een boom door een storm op 
je huisje valt is deze schade verzekerd 
door de opstalverzekering. Daarbij is 
ook het optillen en wegzagen van de 
boom verzekerd, maar het afvoeren 
niet.

Herbouwen van opstallen
Zoals gezegd: de opstallen zijn 
verzekerd tegen herbouwwaarde. 
Dit bedrag krijg je dan ook alleen 
uitgekeerd wanneer je daadwerkelijk 
het getroffen bouwsel weer opnieuw 
opbouwt.

Schuttingen
De door storm Eunice gevelde 
bomen hebben ook nogal wat 
schuttingen vernield. Deze schade 
valt onder de opstalverzekering. De 
bondsbouwvoorschriften geven aan 
dat er maximaal 5,5 strekkende meter 
schutting mag zijn. Wanneer er in 
de loop van de jaren meer schutting 

is neergezet dan is toegestaan, kan 
dit betekenen dat je deze niet mag 
terugplaatsen - net zoals je een 
illegaal aanbouwsel uit het verleden 
ook niet mag terugbouwen. Neem 
hiervoor contact op met je eigen 
bestuur of bouwcommissie. 

Zonnepanelen
Zonnepanelen zijn zomer en winter 
verzekerd. Je hoeft ze dus niet 
van het dak te halen wanneer het 
tuinseizoen voorbij is. Wel moeten de 
zonnepanelen het hele jaar door stevig 
bevestigd zijn aan het dak, volgens 
de plaatsingsvoorschriften van de 
leverancier. Je kunt ervoor kiezen 
om je zonnepanelen te verzekeren 
tegen brand, storm en inbraak. Dan 
is het belangrijk dat je de waarde 
van de zonnepanelen optelt bij het 
verzekerd bedrag van het tuinhuis 
én bij het verzekerd bedrag van het 
inbraakrisico. 

Digitaal dossier
Mijn Tuin* is het digitale volkstuindossier waarin tuinders o.a. de jaarnota’s, 
verzekeringen en tuinregistraties kunnen terugvinden. Ook kunnen hierin zaken 
worden doorgeven zoals adreswijzigingen en schadeclaims. Op dit moment is 
Mijn Tuin nog niet beschikbaar voor alle tuinders. De bedoeling is dat Mijn Tuin 
de komende tijd tuinpark per tuinpark wordt ‘uitgerold’. Je ontvangt hierover 
informatie van het bestuur van je tuinpark
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Herinneringen komen terug bij het rode huisje
‘Heerlijk om eindelijk weer eens met mijn blote voeten in 
het gras te lopen’, schreef een van de bezoekende ouderen 
eens in het gastenboek van het ‘rode huisje’ op De 
Bongerd. Dat soort opmerkingen, daar doet Marga Bögels 
het allemaal voor. Zij runt als vrijwilliger het sociale 
huisje van zorgorganisatie Amstelring en onderhoudt de 
bijbehorende tuin. Daar gaat soms meer tijd in zitten dan 
haar lief is, maar als ze ziet hoe mensen opleven van een 
middag in het groen, is dat het haar allemaal waard.

Het sociale huisje op De Bongerd bestaat al ruim 
twintig jaar. Bögels was destijds directeur van een 
ouderenzorginstelling en hoorde dat de gemeente een 
potje geld beschikbaar had voor sociale initiatieven. 
Samen met een collega diende ze een voorstel in voor 
de aankoop van een volkstuin waar bewoners van haar 
instelling samen naartoe konden. 

Echt een dagje weg
‘In die eerste jaren gingen ze dan bijvoorbeeld in een 
groepje naar de tuin met spullen om samen soep te 
maken of voor een kaartmiddag. De meeste instellingen 
hebben wel iets van een tuin, maar dat is toch niet 
hetzelfde als een bezoekje aan het volkstuinpark. Dat is 
echt een dagje weg in een andere omgeving.’ 

In de loop der jaren is het gebruik van huisje en tuin wel 
wat veranderd, parallel aan de veranderende 
samenstelling van de bewoners van ouderenzorg-
instellingen. Senioren blijven veel langer thuis wonen en 
je moet flink wat mankeren voor je in een verpleeghuis 

wordt opgenomen. ‘Je merkt dat het daardoor vaak niet 
meer zo gemakkelijk is met mensen op pad te gaan’, zegt 
Bögels. ‘Je hebt tegenwoordig best een zware indicatie 
nodig voor je in een verpleeghuis terecht komt. Dan zie je 
dat mensen de energie niet hebben om naar de volkstuin 
te gaan.’

Creatiever denken
Tel daarbij op dat er behoorlijk is gesnoeid in het 
personeel in de ouderenzorg, waardoor voor het 
organiseren van activiteiten buitenshuis vaak geen tijd is. 
Het sociale huisje werd daardoor soms minder gebruikt 
dan Bögels zou willen. ‘Het werd minder ingezet voor 
groepsactiviteiten, maar wel voor bijvoorbeeld ouderen 
die hun verjaardag met de familie wilden vieren op 
de tuin. En er zijn ook vaker bijvoorbeeld studiedagen 
georganiseerd voor de verpleeghuisartsen en andere 
medewerkers. Dat was ook heel erg leuk, omdat mensen 
in zo’n andere setting op een creatievere manier gaan 
denken.’

Sinds enkele jaren wordt de tuin op de Bongerd wekelijks 
bezocht door een groep van de dagopvang van het 
Odensehuis, een voorziening voor jonge mensen met 
dementie die nog thuis wonen. ‘Dan gaan we vaak samen 
snoeien, planten verpotten of stekken maken. Er is altijd 
wel wat te doen op de tuin natuurlijk.’ En wat bijzonder 
is om te zien, zegt Bögels, is dat door het vertoeven in 
het groen soms weer allerlei herinneringen terugkomen 
bij mensen met geheugenproblemen. ‘Dan zien ze 
bijvoorbeeld hortensia’s bloeien, en dan zegt iemand: 
die planten had ik vroeger ook in mijn tuin.’ 

De Amsterdamse tuinparken laten gasten meegenieten van hun groene 
rijkdom. Bij het ‘rode huisje’ op de Bongerd komen al twintig jaar ouderen 
uit instellingen voor een dagje weg. Een paar kilometer verderop probeert 
Tuinwijck via crowdfunding een gastenhuisje op te richten waar mensen 
met een fysieke of financiële beperking een week vakantie kunnen vieren.

Met gastenhuisjes delen Amsterdamse 
volkstuinen hun groene rijkdom

Tekst: Anneke Stoffelen
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Het ‘rode huisje’ op 
Tuinpark de Bongerd
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Tuinwijck: Crowdfunding voor gastenhuisje
Tegenover de kantine van Tuinwijck ligt tuintje 61, de 
plek waar het allemaal gaat gebeuren. Het is nu nog 
kaal terrein, omzoomd door laurierkers. Maar het moet 
een groene oase worden met daarop een huisje voor 
gasten. ‘Al het moois van het groene en het sociale dat we 
hebben op ons tuinpark, willen we ook graag delen met 
mensen met een fysieke of een financiële beperking’, zegt 
Sonja Brilman, bestuurslid van Tuinwijck en een van de 
voortrekkers van het gastenhuisje in oprichting. Het plan 
is dat er een huisje komt waar gasten uit de doelgroep 
- ouderen of gezinnen met een laag inkomen - voor een 
klein bedrag een week vakantie kunnen vieren.

Het idee dateert al van veel langer geleden, maar in 2018 
wees een enquête onder de tuinders op Tuinwijck uit 
dat er ook daadwerkelijk draagvlak was bij de leden om 
hiervoor een tuin op het park beschikbaar te stellen. 
Maar de weg naar een gastenhuisje bleek niet zo strak 
aangeharkt als vooraf was gedacht. ‘Er zijn wel allerlei 
fondsen voor sociale projecten, maar die zijn vooral 
bestemd voor activiteiten’, vertelt Brilman. ‘Het is niet 
gemakkelijk om fondsen te vinden om de bouw van een 
huisje te financieren.’ De werkgroep vrijwilligers - nu tien 
mensen - heeft daarom in 2020 een crowdfundingsactie 
opgezet. Tuinders en hun familie en vrienden deden 
donaties. Er werden sneeuwballen verkocht en sponsor-
rondjes gefietst. De kinderen van Tuinwijck bakten 
koekjes, zamelden statiegeldflessen in en organiseerden 
online challenges om geld binnen te halen. Ook een 
aantal bedrijven, de Stichting Doen en het VSB Fonds 
sponsorden het project gesponsord, waardoor de teller 
nu op ruim 28.000 euro staat.

Helemaal met vrijwilligers
Pim Simons, tuinder op Tuinwijck, heeft in de zomer van 
2020 het vervallen huisje gesloopt dat op de toekomstige 
gastentuin stond. Inmiddels is het terrein helemaal 
bouwklaar. Toch is de aanleg van het huisje nog niet 
begonnen. ‘We doen alles helemaal met vrijwilligers’, 
vertelt Brilman. ‘Dat is iets heel moois, maar dat maakt 
ook dat het proces niet zo snel gaat als je eigenlijk zou 
willen.’ 

Oorspronkelijk zou het gastenhuisje worden gemaakt 
naar een eigen ontwerp van een tuinder op Tuinwijck, die 
ook zou helpen bouwen. ‘Helaas heeft hij nu minder tijd 
gekregen. Daarom zijn we nu in gesprek met fabrikanten 
van prefabhuisjes.’

Brilman hoopt dat het komende maanden lukt om 
toestemming te krijgen bij de Bond voor de aanleg van 
een huisje van 35 vierkante meter - groter dan de normaal 
toegestane 28 vierkante meter, omdat het gastenhuisje 
aangepaste voorzieningen krijgt voor onder anderen 
rolstoelgebruikers. Ze had vooraf niet ingecalculeerd 
dat het zo’n lang proces zou worden. ‘We begonnen heel 
onbevangen, met een grote motivatie. Maar we moeten 
nu echt even door een taaie fase heen, met aangepaste 
ontwerpen en vergunningsaanvragen.’ Brilman hoopt dat 
het bouwteam, bestaande uit vijf vrijwillige tuinders, dit 
najaar aan de slag kan. In de lente van 2023 zouden dan 
de eerste gasten in het huisje kunnen worden ontvangen. 
‘We hebben contact met zorgorganisatie Cordaan’, zegt 
Brilman. ‘Van hen weten we dat er genoeg ouderen 
en kleine gezinnen zijn in hun bestand die graag op 
Tuinwijck zouden willen komen logeren.’

De nu nog 
kale plek 
waar het 

gasten�
huisje op 

Tuinwijck 
is gepland
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     Grote kassen,
kleine kassen 

Tekst: Bert Kuit 

Koude bak op De Eendracht

Loes van der Feen, die haar tuin op De Eendracht heeft, zaait altijd voor 
in haar koude bak. Een onverwarmde bak met een glazen afdekking of 
doorzichtige plaat erop. In zo’n koude bak is het dus net even iets warmer 
dan in de open volle grond. De uitkomende zaadjes houdt zij ook nog ‘ns 
extra warm door ze in tempex trays te plaatsen. De grote blaadjes zijn de 
opkomende tuinbonen. De kleinere plantjes zijn de kapucijners.

Ons Buiten: lief tuinkasje

Op tuinpark Ons Buiten tuiniert Eva. Op haar bijzonder mooi onderhouden 
tuin staat een lief tuinkasje, geheel gevuld met allerhande potten en 
schalen en bakjes, boven en onder elkaar. Het is een lust voor het oog om 
al die zaden daar te zien ontkiemen. Ja, een boeiende verscheidenheid 
wordt daar echt vertroeteld. Er zijn kiemplantjes van onder meer inheems 
lepelblad, ipomea, palmkool, drie variëteiten cosmea, snijbiet, siererwt en 
goudsbloem. En dan ook nog enkele potten met dahlia-knollen die hier 
voorgetrokken worden voordat ze in de tuin worden uitgeplant.

Groote Braak: boordevol bloemen voor insecten

In de kas van De Groote Braak zie je al de bakjes met zaaigoed klaar staan 
om verspeend te worden door de tuinders. Piet en Noor werken hier bijna 
iedere dag. Boordevol gele en witte honingklaver, vingerhoedskruid, lupine, 
prikneus en zonnehoed. Een ongekende weelde die binnenkort gepot wordt 
om later in het seizoen uit te planten in de bijen- of vlindertuin, in de 
stapelmuurtjes of aan de drassige oevers. Overal waar maar een plekje 
vrij is, waar het nuttig is voor de insecten en bestuiving 
van de groenten en fruitbomen. 

lees verder >
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Dijkzicht: fijne werkuren in de plantenkas

Op tuinpark Dijkzicht is Philippe Moreau dé man van de plantenkas. Hij 
doet het beheer en hij is ook specialist biodiversiteit. De grote glazen 
tuinkas van Dijkzicht heeft dit jaar jammer genoeg veel stormschade 
opgelopen. Tijdelijk buiten gebruik dus. In betere tijden zaaien ze hier 
vooral de planten voor in hun thematuinen zoals: de theetuin, de eetbare 
tuin, de boerentuin en de fruithoek. Overal wordt permacultuur toegepast, 
zo natuurlijk mogelijk. De betrokkenheid van de tuinders is enorm vergroot, 
doordat zij ook met de werkbeurten hier werken. 

In de kas worden ook de planten gekweekt die rond de stam van fruitbomen geplant worden. Zo vindt er betere bestuiving 
plaats, met als resultaat een mooiere fruitoogst. De zinnia is een kleurrijke een jarige plant die eenvoudig te zaaien is en 
die veel insecten aantrekt. Ook ontbreken de smeerwortel en de rabarberplant niet onderaan de stam, want door daarmee 
te mulchen verrijk je heel eenvoudig de grond. 

In de terracotta-potjes zit stro en die hangen op z’n kop om oorwormen te laten overwinteren. Oorwormen eten ’s nachts 
de schadelijke luizen op. En in de kas worden de plantjes opgekweekt, te koop voor de eigen tuinders tegen een zeer 
schappelijke prijs. 

Tuinwijck: kas voor het algemeen nut

Op Tuinwijck hebben ze inmiddels alweer een tweede kas in gebruik genomen 
voor het ‘algemeen nut’ van het tuinpark. Karel Schram zorgt samen met 
een team van vrijwilligers voor het onderhoud van de gemeenschappelijke 
plastic tunnel en dubbele kas. In de wintermaanden overwinteren hier 
veel planten van tuinders. Dan vinden oleanders, begonia’s, margrieten 
en vers gesplitste (gescheurde) frambozenwortels en -scheuten hier een 
beschut onderdak. Maar ook voor het jonge zaaisel van Judaspenning, 
siererwt en prikneus is plek.

In maart/april wordt er nog veel gezaaid in de kas, zoals komkommer, cour-
gette, kersttomaat, en kardoen. Na het verspenen van de zaailingen worden ze 
er in potjes geplant om te worden verkocht aan de tuinders op Tuinwijck, tegen 
een tikkeltje meer dan de kostprijs. De kas fungeert zo eigenlijk het hele tuinseizoen 
als een ‘vermeerderingsmachine’ voor planten. Leeg is het er nooit. 

Klein Dantzig: kas kan ook te warm worden

Tuinders Rita en Jan op Klein Dantzig hebben jarenlange ervaring met hun 
kas. Nu groeien er twee frankentahlers. Dit is een vroegrijpende blauwe druif 
die van een zonnige, warme plek houdt. De kas werd vroeger veel intensiever 
gebruikt zoals voor de tomatenteelt. Maar tegenwoordig met de gestegen 
temperaturen is het al snel veel te warm in de kas. Ze kalkten daarom de 
ramen wit om de zon en hitte wat te dempen. Ook wordt de kas gebruikt 
om planten te verzorgen van mensen die op vakantie zijn. Ze kunnen hun 
potplanten daar tijdelijk laten logeren. Zelf zaaien zij afrikaantjes oftewel 
tagetus voor in de kas en er staat een lekkere Servische kool. 
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Op 11 juni 2021 wordt de volgende Bondsvergadering 
gehouden. Iedere afdeling (tuinpark) van de Bond van 
Volkstuinders kan maximaal 3 leden afvaardigen om mee 
te discussiëren en te stemmen tijdens deze vergadering. 

Minstens één van de drie afgevaardigden is een lid-
tuinder en geen afdelingsbestuurder. De stukken voor 
onderstaande agenda worden uiterlijk 3 weken voor 
11 juni per email aan de afdelingsbesturen en bonds-
afgevaardigden gestuurd. 

Heb je als tuinder vragen of opmerkingen over de onder-
staande agendapunten, breng deze dan naar voren in de 
ALV van het tuinpark of stel ze aan je afdelingsbestuur of 
afgevaardigden. De bondsafgevaardigden van je tuinpark 
kunnen dit dan aankaarten of een vraag stellen in de 
rondvraag. Tuinders kunnen de stukken voor de Bonds-
vergadering ontvangen door een mail te sturen naar 
info@bondvanvolkstuinders.nl 
Wil je de Bondsvergadering bijwonen als toehoorder? 
Dan graag uiterlijk 9 juni aanmelden via het boven-
staande emailadres.

Inloop vanaf 12:30 uur, aanvang vergadering 13:00 uur. 

FIETS, AUTO, OV
• Het tuinpark is vanaf het centrum te bereiken via  
 fietspad Brettenpad of via het Westerpak langs de  
 spoorlijn richting Sloterdijkermeer.
• Tuinpark Sloterdijkermeer is per OV te bereiken via
 NS Station Sloterdijk. Uitstappen aan oostzijde.   
 Tramlijn 19 pakken of ongeveer 10 minuten lopen met  
 de spoorlijn aan je linkerkant
 Tramlijn 19 halte Molenwerf. Na het uitstappen in 
 oostelijk richting lopen. Aan je linkerkant zie je   
 het kerkje van Sloterdijk en even later het tuinpark  

AGENDA
01.  Opening, mededelingen

02.  Verslag vorige Bondsvergadering (11 dec. 2021) 
 • Vaststellen verslag
 • Terugkoppeling actiepunten en naar   
   aanleiding van

03.  Jaarverslag 2021
 • Verslag activiteiten 2021
 • Financieel verslag 2021, verslag van de  
   accountant, vaststellen jaarrekening 2021
 • Verlenen decharge aan de leden van het   
   bondsbestuur voor het gevoerde beleid in  
   2021

04.  Voorstellen bondsbestuur
 • Voorrangsregeling bij opheffing tuinen-  
   ter vaststelling
 • Vergroten ledeninzet - ter bespreking

05.  Terugkoppeling werkgroep Statuten en   
 Reglementen

06.  Terugkoppeling Verbetering Communicatie

07.  Terugkoppeling onderhandelingen met   
 gemeente Amsterdam

08.  Benoemingen (bestuursleden, bonds-  
 commissies)

09.  Rondvraag en sluiting

BONDSVERGADERING
ZATERDAG 11 JUNI 2022

 Sloterdijkermeer, aan de rechterkant kantoren en  
 appartementen. Via het fietspad Brettenpad loop je  
 verder totdat je de toegangspoort tegenkomt. Bij de  
 ingang staat een plattegrond van het tuinpark.
• Kom je met de auto? Er is een ruime parkeerplaats bij  
 de hoofdingang van het tuinpark maar deze is wel  
 betaald. Je kunt je auto eventueel ook aan de andere  
 kant van de spoorlijn zetten op de Contactweg. Daar  
 is op zaterdag vrij parkeren.

LOCATIE
De Bondsvergadering is voor het eerst sinds 
twee jaar weer live op locatie. Dit keer in het 
clubgebouw van:

Tuinpark Sloterdijkermeer, 
Sloterdijkweg 20, Amsterdam
 (dus NIET het Art Centre)
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Onderstaande besluiten zijn opgenomen in het 
verslag van de Bondsvergadering 11 december 2021. 
De vaststelling van dit verslag staat op de agenda van 
de volgende vergadering (11 juni 2022). Het volledige 
verslag en alle stukken van deze en voorgaande 
Bondsvergaderingen zijn door leden en aspirant-leden 
op te vragen bij het bondskantoor via 
info@bondvanvolkstuinders.nl 

Vaststelling verslag Bondsvergadering 12 juni 2021
De bondsvergadering is akkoord met vaststelling van het 
verslag van de Bondsvergadering van 12 juni 2021

Voortgang Statuten en Reglementen
De bondsvergadering is akkoord met vervolgstappen, 
planning en aanpak om tot wijziging van onze statuten 
en reglementen te komen en verleent opdracht aan het 
bondsbestuur, onder delegatie aan hoofd bondsbureau, 
voor deze vervolgstappen, planning en aanpak.

Voorstel ALV Sloterdijkermeer
Het bondsbestuur verzoekt de bondsvergadering om 
de reglementen met betrekking tot de oppervlakte van 
het tuinhuis en de oppervlakte van de verharding NIET 
te verruimen. Dit voorstel wordt aangenomen (d.w.z. 
dat het voorstel van Sloterdijkermeer daarmee niet is 
aangenomen).

Woonplaatsbeginsel
De bondsvergadering bevestigt de invoering van een 
woonplaatsbeginsel voor de gemeente Amsterdam, 
Landsmeer, Ouder-Amstel en Almere en stemt in met een 
uitbreiding van het beginsel met de gemeente Diemen en 
postcodegebied Badhoevedorp. Dit betekent dat aspirant-
leden die zich na 12 juni 2021 hebben ingeschreven bij 
de Bond van Volkstuinders, bij toewijzing van een tuin 
moeten wonen in de gemeenten Amsterdam, Landsmeer, 
Ouder-Amstel, Almere, Diemen of in postcodegebied 
Badhoevedorp.

De bondsvergadering stemt in met de uitzondering op 
het woonplaatsbeginsel voor de geregistreerde partner-
tuinder met een voorkeursrecht.

De bondsvergadering stemt ermee in dat artikel 4 lid 
1 van de statuten wordt gelezen als: ‘Leden dienen (..) 
tenminste in NL te wonen en een vaste verblijfsplaats te 
hebben’.

Buikslotermeer 30% gelden
De bondsvergadering stemt in met de adviezen van 
het bondsbestuur aangaande de afhandeling van de 
‘Buikslotermeer 30% gelden’.

Geconsolideerde jaarrekening 2020
De Bondsvergadering stelt de geconsolideerde 
jaarrekening 2020 vast.

Voorstel verbetering communicatie
De bondsvergadering stemt in met het voorstel 
Verbetering communicatie.

Vaststelling contributie leden en aspirant-leden
De bondsvergadering stemt in met vaststelling van de 
contributie 2022 voor leden (€ 81,30) en voor aspirant-
leden (€ 40,65)

Vaststelling rentepercentage geldleningen 2022
De bondsvergadering stemt in met het rentepercentage 
van 2% voor geldleningen Bouw-en Solidariteitsfonds.

Vaststelling begroting 2022
De bondsvergadering stemt in met de begroting 2022.

Benoeming penningmeester
De bondsvergadering stemt in met de voordracht van 
Theo Mondij als penningmeester van het bestuur van de 
Bond van Volkstuinders.

Benoeming lid tuchtcommissie
De bondsvergadering stemt in met de benoeming van 
Joseff Iping als lid van de tuchtcommissie.

Commissie van Beroep
De bondsvergadering stemt in met de benoeming van 
Carolijn Winnubst, Gonny Hendriksen-Neijssen en Lieke 
Beijlsmit als lid van de Commissie van Beroep.
De bondsvergadering stemt in met het nu alvast in 
werking treden van de commissie van beroep in de 
huidige formatie van drie leden, in afwijking van het 
tuchtreglement, in afwachting van de uitbreiding naar 
vijf leden bij de volgende bondsvergadering. 
De bondsvergadering stemt ook in met de werkwijze 
dat de commissie van beroep voor dit moment zijn eigen 
voorzitter kiest.

BESLUITENLIJST BONDSVERGADERING
11 DECEMBER 2021
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1. Inleiding 
Wel vaker wordt een jaarverslag begonnen met de 
woorden dat het een bewogen en intensief jaar was 
waarin veel is gebeurd. Maar niet vaak in de geschiedenis 
van de Bond van Volkstuinders zijn deze woorden zo waar 
geweest als in het jaar 2021.

2021 begon met een ingelaste extra bondsvergadering (de 
algemene ledenvergadering van de bond) waarin zeven 
tuinders zich committeerden aan het vormen van een 
geheel nieuw bestuur om zo, in gezamenlijkheid met de 
afdelingsbesturen van de tuinparken, de schouders te 
zetten onder de vele uitdagingen die er lagen.

Een belangrijke uitdaging lag bij het overtuigen van de 
gemeente Amsterdam om de gemeentelijke Strategie 
Volkstuinen van tafel te halen en open te staan voor 
andere, betere alternatieven. We zijn blij dat de gemeente 
hier gehoor aan heeft gegeven en dat ze nieuwe 
andersoortige ideeën vanuit tuinders en tuinparken 
hebben omarmd. 

Een minstens even belangrijke uitdaging is het 
voortdurende geklop op de deuren van volkstuinen en 
andere groengebieden: de dreiging van opheffing, de 
dreiging van doorkruising met fietspaden, de dreiging 
van plaatsing van hoge windturbines pal naast de 
volkstuin, de dreiging van steeds maar weer een nieuw 
plan met steeds weer nieuwe lijntjes door de volkstuin 
heen. 

Naast alle gemeentelijke plannen en bedreigingen werd 
het volkstuinleven in 2021, net zoals het jaar daarvoor, 
grotendeels bepaald door corona. Dit was vooral te 
merken op de tuinparken zelf waar zaken als onderhoud, 
inschrijvingen en verkoop van tuinen moesten doorgaan 
maar allemaal anders moesten worden ingericht. 

De kantines waren, op een hier en daar een korte 
periode na, allemaal gesloten, de winkels konden met 
de nodige aanpassingen meestal wel doordraaien. 
Veel ledenvergaderingen van tuinparken alsmede de 
Bondsvergaderingen zijn digitaal gehouden. 
Als tuinders realiseren we ons echter, nog meer dan 
daarvoor, dat de ruimte en rust van een tuin, de actie en 
beweging van tuinieren en het vanzelfsprekende sociale 
contact in de buitenlucht met mede-tuinders precies is 
wat een mens nodig heeft in tijden van lockdowns en 
quarantaine.

Ook zagen we dat door de corona maatregelen het aantal 
wandelaars en andere bezoekers van de tuinparken flink 
is toegenomen. Dit past ook in andere maatregelen van de 
parken om bezoekers meer en meer van onze mooie parken 
te laten genieten.

Het jaar 2021 heeft al met al laten zien dat er veel 
betrokkenheid, talent en actiebereidheid bij de tuinders 
en afdelingsbesturen van volkstuinparken zit om te 
zorgen dat al het goede van onze volkstuinen bestand is 
tegen uitdagingen van buitenaf. Dat is wel kwetsbaar: 
te vaak leunt die grote betrokkenheid op te weinig 
schouders. Voor 2022 en de jaren daarna zien we dus een 
nog veel grotere uitdaging, een uitdaging voor de eigen 
vereniging, van binnenuit en dat is om iedere tuinder 
ervan te doordringen dat de Bond van Volkstuinders en de 
aangesloten tuinparken alleen goed kunnen functioneren 
wanneer ook iedere tuinder zijn of haar schouders eronder 
zet en zorgt dat we die andere uitdagingen van buitenaf in 
gezamenlijkheid aankunnen.

2. Onderhandelingen nieuwe huurcontracten   
 gemeente Amsterdam
De gemeente Amsterdam is eigenaar en verhuurder 
van de grond van 27 van de 29 bij de Bond aangesloten 
tuinparken. In het verleden had ieder tuinpark een eigen 
contract, vaak nog met de stadsdelen of het gemeentelijk 
grondbedrijf. Deze contracten waren allemaal verschillend, 
bij ieder tuinpark lag b.v. de onderhoudsverplichting 
van het park weer net ietsje anders, een aantal parken 
ontvingen een onderhoudsbijdrage, andere weer niet. 
Wat ieder contract gemeen heeft, was dat deze inmiddels 
allemaal verliepen en steeds met een jaar werden 
verlengd. En dat vaak al jaren ondanks aandringen vanuit 
tuinparken en Bond voor nieuwe contracten.

Eind 2020 zijn daar eindelijk stappen ingezet met de 
presentatie van ‘Volkstuinenstrategie 2021’. Over de 
inhoud van dit plan brak een ware revolte uit: de prijs 
van de grondhuur zou 500 procent stijgen binnen 2 jaar 
en de parken zouden voor minstens 20 procent 24/7 
openbaar moeten worden. Bij dit laatste idee zouden de 
tuinders-tuinen dan gescheiden worden van bijvoorbeeld 
de wandelpaden met af te sluiten hekken. De opgestelde 
petitie hiertegen werd bijna 30.000 keer ondertekend, er 
werd tot diep in de nacht ingesproken bij de gemeenteraad 
door honderden verontrustte tuinders, er werd zowel in de 
lokale als de landelijke pers flink wat aandacht aan besteed 
en de tuinders kwamen zelf met een beter alternatief. 

JAARVERSLAG 2021
BOND VAN VOLKSTUINDERS
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Gelukkig heeft de gemeente geluisterd naar alle terechte 
bezwaren en het plan van de gemeente ging daarmee ook 
van tafel.

Vanaf begin 2021 is vervolgens zeer intensief met de 
gemeente overlegd, samen met de niet bij de Bond 
aangesloten tuinparken. Dit resulteerde in de 
‘Gezamenlijke uitgangspunten verdere ontwikkeling 
volkstuinparken in de gemeente Amsterdam - 
overeenstemming 6 mei 2021’. De leden van onze 
vereniging hebben na een uitvoerige raadpleging, 
middels de bondsafgevaardigden van hun tuinpark, 
ingestemd met deze uitgangspunten op de 
Bondsvergadering in juni 2021. 

Op 26 november 2021 hebben wethouder Van Doorninck 
en vertegenwoordigers van de Bond en van de onafhan-
kelijke tuinparken het desbetreffend convenant getekend. 
Ook de gemeenteraad ging akkoord in december 2021. 
In de Gezamenlijke uitgangspunten is afgesproken 
dat er nieuwe huurcontracten komen met een looptijd 
van 10 jaar plus een verlenging van 10 jaar (dus niet 
steeds een jaar wanner het contract afloopt), de 500 
procent huurverhoging is van tafel - in plaats daarvan 
zullen de grondhuren van de individuele tuinen over 
een periode van 5 jaar verdubbelen en die verdubbeling 
wordt bovendien in een beheerfonds voor de tuinparken 
gestort. De gemeente stelt ook voorwaarden. Er moet op 
de parken ‘Meer gebeuren voor meer Amsterdammers’. 
Daarbij is het niet ‘one size fits all’. Het is aan het tuinpark 
zelf om met ideeën en een Plan van Aanpak te komen 
die het beste passen bij het tuinpark en eventuele 
samenwerkingspartners in de buurt zoals buurthuizen, 
zorginstellingen. Op het moment van schrijven zijn er 
een aantal projectgroepen bezig om de Gezamenlijke 
Uitgangspunten verder uit te werken. De Bond is zowel 
in de projectgroepen als in de overkoepelende stuurgroep 
goed vertegenwoordigd.
Veel tuinparken wachten niet op de uitkomst van deze 
projectgroepen en zorgen voor het verder ontwikkelen 
van de openstelling en het toegankelijk maken tuinpark 
en activiteiten voor alle Amsterdammers. 

3. Omgevingsvisie 2050
Begin 2021 presenteerde de gemeente Amsterdam 
de Omgevingsvisie 2050. De Bond van Volkstuinders 
heeft, net zoals veel tuinparken en individuele tuinders, 
een zienswijze ingediend op dit lange termijnplan en 
daarbij geprobeerd het beeld over volkstuinparken 
bij te stellen. In plaats van hier en daar restgroen zijn 
tuinparken immers krachtige motoren van biodiversiteit 
binnen de stad en ware oases voor wandelaars. Ook 

heeft de zienswijze geprobeerd een lans te breken voor het 
inplannen van tuinen bij het maken van nieuwe ruimtelijke 
ordeningsplannen, net zoals bijvoorbeeld ook nieuwe 
sportvelden worden ingepland wanneer ergens een nieuwe 
woonwijk verschijnt. Dit is helaas niet door de gemeente 
overgenomen.

4. Havenstad
Havenstad is het plan van de gemeente Amsterdam om 
ten noorden van het Westerpark en de tuinparken Nut 
en Genoegen, Sloterdijkermeer en Zonnehoek 40.000 tot 
70.000 woningen te realiseren. In dit plan, gepresenteerd 
in het vroege voorjaar van 2021, zijn onvoldoende groene 
gebieden voor zoveel nieuwe bewoners ingetekend. Dit 
zal de druk op het Westerpark en de tuinparken alleen 
nog maar vergroten. Verder is er de dreiging dat door de 
tuinparken Nut en Genoegen en Sloterdijkermeer (Tuinen 
van Westerpark) een OV-baan en een fietspad worden 
getrokken. Dit zou verlies van tuinen betekenen én een 
ontoelaatbare doorsnijding van het groen. De tuinparken 
in kwestie hebben het voortouw genomen om dit op alle 
mogelijke manieren aan te kaarten, er zijn alternatieven 
voor de OV-baan gepresenteerd en er is een fietstocht in 
het gebied georganiseerd voor gemeenteraadsleden.

5. De Nieuwe Kern
De Nieuwe Kern is het gebied in het meest noordelijke 
puntje van de gemeente Ouder-Amstel, ingeklemd tussen 
Amsterdam en Amsterdam Zuidoost. Daarin liggen drie bij 
de Bond aangesloten volkstuinparken te weten Dijkzicht, 
Ons Lustoord en Nieuwe Vredelust.  Nieuw Vredelust 
en een deel van Ons Lustoord worden al geruime tijd 
bedreigd met opheffing. De tuinparken en de Bond maken 
zich hard voor de voortzetting en bestaanszekerheid van 
deze tuinparken. Dit is een langdurig en soms afmattend 
proces. De Bond ondersteunt in de onderhandelingen 
met de gemeente en met de verhuurder (i.c.m. de 
gemeente Amsterdam die de grond in eigendom heeft).  
Ongeschonden voortzetting van de tuinparken is en blijft 
de inzet. Mocht dit geen resultaat hebben dan ijveren we 
voor herplaatsing in de buurt van de huidige tuinen, een 
passende schadevergoeding en verhuisvergoeding voor de 
tuinders. 

6. Windturbines
De tuinparken in Amsterdam Noord aan de rand van 
Waterland en tuinpark De Molenaar in Landsmeer zagen 
zich geconfronteerd met het plan van de gemeente 
Amsterdam om 17 megawindturbines van 200 meter hoog 
te plaatsen dicht bij de A10. Een deel daarvan lijkt, aldus 
sommige studies, gepland op slechts 150 meter afstand van 
de tuinparken. Deze afstand is onaanvaardbaar dichtbij: 
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het levert geluidsoverlast en slagschaduw op, ze bewegen 
permanent en er is, ook van grotere afstand, sprake van 
grove landschapsvervuiling.

7. Leden, inschrijvingen en uitschrijvingen, wachtlijsten
In 2021 hebben zich 1930 nieuwe aspirant-leden 
ingeschreven en 1066 aspirant-leden uitgeschreven (vergelijk 
2020 2926 respectievelijk 758 / 2019 1826 respectievelijk 536).
Vanwege corona is de doorstroming van tuinen lager dan in 
andere jaren. Tuinders hebben in de jaren 2020 en 2021, zo 
lijkt het, het moment van opzeggen van het lidmaatschap 
uitgesteld. 

In 2021 zijn 271 tuinen opgezegd en van tuinder gewisseld 
(vergelijk 2020 319, 2019 356). NB. dit betreft ook tuinders 
die opschoven naar een andere tuin. Er zijn dus iets minder 
tuinen vrijgekomen voor nieuwe tuinders. 

De bondsvergadering heeft in 2021 het besluit genomen om 
een woonplaatsbeginsel in te voeren. Wanneer mensen zich 
nu inschrijven bij de Bond, kunnen ze alleen een tuin krijgen 
wanneer ze, op het moment van toewijzing, wonen in één van 
de vier gemeenten waar de tuinparken liggen van de Bond 
van Volkstuinders (Amsterdam, Ouder-Amstel, Landsmeer, 
Almere) of wonen in Badhoevedorp of de gemeente Diemen. 

Het aantal inschrijvingen buiten deze regio is met deze 
beslissing aanzienlijk verminderd en daarmee is de kans van 
de bewoners van in en rond Amsterdam op een volkstuin een 
beetje verbeterd. Vanwege het hoge aantal inschrijvingen en 
de lagere doorstroming in het tuinen-bestand is het aantal 
aspirant-leden toch gegroeid. 

8. Communicatie
In 2021 is een belangrijke aanzet gegeven om de commu-
nicatie tussen bondsbestuur en tuinparken te verbeteren. 
Er wordt maandelijkse een informeel Besturenoverleg (per 
zoom) georganiseerd waar bondsbestuur en afdelings-
besturen elkaar op de hoogte houden van de stand van zaken 
op belangrijke dossiers. Daarnaast worden de afdelings-
besturen regelmatig (d.w.z. minimaal 1x per maand) 
geïnformeerd via de Besturenbrief.

De bondsvergadering in december 2021 heeft het voorstel 
‘Verbetering Communicatie’ aangenomen. De communicatie 
met de leden en bezoekers van de tuinparken wordt in 2022 
verder verbeterd door het lanceren van een nieuwe website. 
Naast het bekende Vroegop magazine, ontvangen leden en 
aspirant-leden voortaan ook de Vroegop nieuwsbrief. Voor 
de communicatie tussen afdelingsbesturen onderling en met 
bondsbestuur en kantoor wordt een communicatieplatform 
vanuit de Bond gefaciliteerd.

9. Wijzingen statuten en reglementen
In augustus 2021 zijn alle tuinparken uitgenodigd om hun 
input te leveren bij 7 werksessies op het bondskantoor. 
In deze sessies werd geïnventariseerd tegen welke 
problemen en vragen de afdelingsbesturen lopen bij 
het hanteren van de huidige statuten en reglementen. 
Alhoewel het niet op alle fronten een eenduidig beeld 
opleverde, bleek er wel een breed gedragen behoefte te 
zijn binnen de vereniging om de statuten en reglementen 
te vereenvoudigen, beter leesbaar en inzichtelijker te 
maken. De Bondsvergadering (december 2021) heeft 
daarom ook het bondsbestuur gevraagd om dit verder 
aan te pakken. 

Een andere reden om de statuten te wijzigen is het 
feit dat op 1 juli 2021 de Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen in werking getreden. In deze wet staan 
een aantal zaken die ook in de statuten van de Bond van 
Volkstuinders moeten worden aangepast. 

10. Organisatie - Bestuur, bondcommissies 
   en bondsbureau
Net zoals op alle tuinparken drijven ook het bondsbestuur 
en de bondscommissies op de vrijwillige tijd, inzet 
en motivatie van tuinders. Op bondsniveau kent de 
vereniging een aantal statutaire commissies die in 2021 
verder versterkt zijn. Daarnaast heeft de vereniging een 
aantal betaalde medewerkers op het bondsbureau.

Bestuur Bond van Volkstuinders 
per 31 december 2021

Eric van der Putten  voorzitter bondsbestuur en  
  tuinder Sloterdijkermeer

Marjo Visser vicevoorzitter bondsbestuur  
  en tuinder De Bretten

Theo Mondij penningmeester bonds- 
  bestuur en tuinder   
  Buikslotermeer

Annemieke Timmerman secretaris a.i., portefeuille- 
  houder Groen bondsbestuur  
  en tuinder Wijkergouw

Marieke Schep portefeuille communicatie 
  in het bondsbestuur en
  tuinder De Bretten
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Wijzigingen 2021 bestuur
Op 16 januari 2021 is een ingelaste Bondsvergadering 
georganiseerd waarbij het zittende bestuur (met 
uitzondering van de in december 2020 gekozen 
voorzitter) terugtrad en een interim-bestuur is 
gekozen na het terugtreden van het vorige bestuur. 
De teruggetreden bestuursleden zijn: 
Ralph Grevelink, Marjon Dekker, Bert Kuit, 
Maarten Kox en Georgine Bom.

De zeven op 16 januari 2021 gekozen bestuursleden 
hebben zich in ieder geval gecommitteerd om tot 
het einde van 2021 het bestuurslidmaatschap te 
vervullen. Drie bestuursleden zijn in december 2021 
teruggetreden. 
Maarten Otto - teruggetreden december 2021
Martel Bakker Schut - teruggetreden december 2021
Katherine Diaz - teruggetreden december 2021

Daarnaast is een nieuwe penningmeester gekozen.
Theo Mondij - gekozen december 2021

Bondsbureau per 31 december 2021
Er zijn 7 betaalde medewerkers (5,8 fte) in dienst bij 
de Bond van Volkstuinders.
Afdeling Financien 2,8 fte
Afdeling Secretariaat 2,1 fte
Hoofd bondsbureau 0,9 fte

Het bondsbureau 
• Draagt zorg voor de centrale ledenadministratie   
 (inschrijven en uitschrijven van leden en aspirant-  
 leden, inning van de contributie).
• Ondersteunt de afdelingsbesturen van de tuin-
 parken bij een aantal praktische zaken o.a. financiële 
 administratie en opstellen jaarrekeningen, aan-
 vragen van vereiste vergunningen (kapvergunning,  
 horecavergunning), afhandeling van schades,   
 afhandeling van overdracht tuinen.
• Ondersteunt het bondsbestuur en de bonds-  
 commissies bij de uitvoering van beleid en 
 werkzaamheden.
• Beantwoord vragen van (aspirant)leden en   
 afdelingsbesturen. 

Statutaire bondscommissies

Financiele commissie per 31 december 2021
Joop Flier
Theo Mondij is met het aanvaarden van het penning-
meesterschap teruggetreden uit de Financiele 
commissie. Dit betekent dat er 2 vacatures zijn. 

Tuchtcommissie per 31 december 2021
Maarten Kox  voorzitter en tuinder 
  Ons Buiten
Monique Janssen secretaris en tuinder   
  Waterland
Edo Polak tuinder Eigen Hof
Jeep de Jong tuinder Sloterdijkermeer
Georgine Bom tuinder De Vijf Slagen
Joseff Iping tuinder De Bongerd

Commissie van Beroep per 31 december 2021
Lieke Beijlsmit tuinder Klein Dantzig
Gonny Hendriksen-Neijssen  tuinder De Bongerd
Carolijn Winnubst tuinder De Bongerd

De statuten geven aan dat deze commissie minimaal uit 
5 leden te bestaat; er zijn dus in ieder geval 2 vacatures 
voor deze commissie. 

Bondsbouwcommissie per 31 december 2021
Pauline Dorhout tuinpark Rust en Vreugd
Jos van ’t Walderveen tuinpark Kweeklust
Henk Broekhuysen tuinpark Dijkzicht
Ben Beijaard tuinpark Tuinwijck
Bernard Kruitwagen tuinpark De Bongerd

Bondstuincommissie per 31 december 2021
Marjon Dekker tuinder De Groote Braak
Bert Kuit tuinder Eendracht
Jet Tellegen tuinder De Molenaar

Commissie van Goede Diensten
Deze commissie is niet operationeel

Milieucommissie
Deze commissie is niet operationeel
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De tuchtcommissie heeft afgelopen periode in twee 
zaken uitspraak gedaan. Reglementair is bepaald 
dat die uitspraken geanonimiseerd in de Vroegop 
zijn gepubliceerd. Daarnaast werden er zaken aan de 
tuchtcommissie voorgelegd waarin uiteindelijk geen 
uitspraak werd gedaan omdat de partijen terug met 
elkaar aan tafel gingen en er in onderling overleg 
uitkwamen. Deze laatste zaken worden hier niet 
gepubliceerd.

1. Tuinder bedreigt en mishandelt mede-tuinder 
(zaak 2021-1)

Korte omschrijving
Mede-tuinder werd tijdens zijn vrijwillige inzet in de 
winkel geconfronteerd met agressief gedrag van tuinder 
A. Mede-tuinder B heeft hiervan aangifte gedaan bij 
de politie. Het afdelingsbestuur heeft onmiddellijk 
de ordemaatregel opgelegd dat tuinder A gedurende 
het onderzoek niet meer op het tuinpark en zijn tuin 
mocht komen. Ondertussen is er aangifte gedaan bij de 
tuchtcommissie van de Bond van Volkstuinders waarbij 
werd verzocht om het lidmaatschap van tuinder A te 
beëindigen met het uitspreken van royement.

Uitspraak tuchtcommissie
De tuchtcommissie komt tot de conclusie dat het (…) 
vaststaat dat tuinder A de medewerker van de winkel 
heeft uitgescholden en fysiek heeft mishandeld door haar 
heel hard bij de beide armen vast te grijpen. 

Voorts heeft tuinder A erkend dat hij een zak met grint of 
schelpen heeft opgepakt en heeft gedreigd die door het 
raam te gooien. 

Nu de tuchtcommissie de overtreding bewezen acht, is zij 
van oordeel dat aan tuinder A een sanctie dient te worden 
opgelegd (…).

Bij het vaststellen van de aard van deze sanctie neemt de 
tuchtcommissie het volgende in aanmerking. 
• Het gedrag van tuinder A in de winkel heeft een grote 
impact gehad op het slachtoffer die door de mishandeling 
zelfs zichtbaar fysiek letsel daaraan heeft overgehouden. 
Veel andere tuinders zijn daarnaast getuige geweest van 
het schelden, de mishandeling en het daarna dreigen met 
het ingooien van een ruit met een zak grint of schelpen. 
• De tuchtcommissie acht voorts relevant dat tuinder A 
na de gebeurtenissen op geen enkele manier spijt heeft 
betuigd. Tuinder A is zijn gedrag blijven rechtvaardigen 
en bagatelliseert ook tijdens de zitting de gebeurtenissen.  
• De persoonlijke omstandigheden van tuinder A door 
hem ter zitting uiteengezet, brengen hierin geen 
verandering. 
• De tuchtcommissie acht het door tuinder A in het 
bijzijn van andere tuinders uitschelden van het 
slachtoffer beledigend en bedreigend. Het vervolgens 
fysiek mishandelen van een ander lid van de Bond van 
Volkstuinders is volstrekt onacceptabel. Hetzelfde geldt 
voor het dreigen met het gooien van een zak grint of 
schelpen. 
• De tuchtcommissie komt dan ook tot het oordeel dat 
tuinder A in ernstige mate in strijd heeft gehandeld met 
de Statuten en de reglementen van de Bond, zodat zij op 
grond van art 14 lid 6 van het Tuchtreglement na te 
noemen sanctie zal opleggen. 

De tuchtcommissie spreekt daarom het royement uit van 
lid tuinder A.

UITSPRAKEN
VAN DE TUCHTCOMMISSIE
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2. Tuinder beledigt bestuur en mede-tuinder (zaak 2021-2)

Korte omschrijving
Het afdelingsbestuur heeft aangifte bij de tuchtcom-
missie gedaan omdat ze, zo werd naar voren gebracht, 
de tuinder in kwestie vaak hebben aangesproken op zijn 
beledigende gedrag, zowel ‘live’ als op social media. 
Hiervan heeft het bestuur een aantal voorbeelden 
overlegd. Daarnaast is ter zitting ingegaan op het gevoel 
van bedreiging dat dit opleverde. 

Uitspraak tuchtcommissie
De commissie merkt op dat ter zitting is ingegaan op 
de door het bestuur gevoelde bedreigingen van de zijde 
van tuinder. Deze bedreigingen vormen echter geen 
onderdeel van de tenlastelegging en zullen dan ook 
onbesproken blijven.

Volgens (…) het Tuchtreglement wordt als overtreding 
aangemerkt elk handelen of nalaten waardoor een 
bepaling in de Statuten en reglementen van de Bond, 
het Huishoudelijk reglement van de afdeling hieronder 
begrepen, wordt overtreden.

Op grond van de navolgende feiten en omstandigheden 
heeft de commissie de overtuiging dat tuinder door het 
(meermaals) uiten van (openbare) beledigingen (…) en 
smadelijke aantijgingen jegens een mede-tuinder onder 
(…) de navolgende overtreding heeft begaan.
Overtreding van artikel 7 lid 1 onder d van het 
Tuchtreglementen te weten handelen waarbij een lid zich 
tegenover [….] een ander lid, een orgaan [….] niet gedraagt 
naar wat door de redelijkheid en de billijkheid wordt 
verlangd en art 7 lid 1 onder c van de Statuten, te weten 
de belangen van de bond en/of van de volkstuinderij in 
het algemeen niet te schaden.

De commissie komt tot haar oordeel op grond van de 
inhoud van bijgevoegde verklaringen alsmede de inhoud 
van de bij de aangifte gevoegde bewijsstukken zoals 
die door tuinder ter zitting zijn bevestigd. De bewezen 
uitlatingen zijn niet alleen onheus jegens het bestuur en 
mede-tuinder maar bovendien zorgen zij voor en dragen 
zij bij aan een onprettige sfeer op het tuinpark. 

De overtreding is op grond van art 7 lid 3 van het 
Tuchtreglement strafbaar nu er sprake is van opzet bij de 
tuinder op het doen van de verweten uitlatingen.

Door de raadsman is nog aangevoerd dat tuinder bij het 
gebruik van de woorden “corrupt” en “dictator” andere 
intenties had dan het uiten van beledigingen. 
De woorden “dictator”, “gluiperig, leugenachtig en 
stiekem” en “corrupt” zijn reeds naar hun aard beledigend 
en smadelijk.

De intenties van tuinder, welke deze ook mogen zijn, 
kunnen het beledigend en smadelijk karakter van zijn 
uitlatingen niet wegnemen

Nu de commissie de overtreding bewezen acht is zij van 
oordeel dat tuinder een sanctie dient te worden opgelegd.

Gelet op de ernst van de overtreding zal de commissie 
een geldboete opleggen, echter voor een deel voorwaar-
delijk, als waarschuwing aan tuinder. De voorwaarden 
houden in dat de tuinder naast andersoortige over-
tredingen zich in het bijzonder zal onthouden van 
beledigende of smadelijke uitlatingen jegens het bestuur 
van het tuinpark en mede-tuinder. 

Bij een volgende overtreding zal naast de tenuitvoer-
legging van het voorwaardelijk deel, ook een nieuwe 
sanctie worden opgelegd. Zonder op haar oordeel 
daarover vooruit te lopen, meent de commissie dat dan 
een aanzienlijk zwaardere sanctie nadrukkelijk tot de 
mogelijkheden behoort.

Gelet op het verhandelde ter zitting geeft de commissie 
partijen met klem in overweging in gesprek te gaan over 
de wijze waarop zij zich met elkaar in de toekomst zullen 
verstaan. Zelfs met de voorbehouden die partijen daarbij 
ter zitting hebben gemaakt, die de commissie overigens 
niet onoverkomelijk acht, spreekt de commissie de hoop 
uit op een goede uitkomst.

De commissie ziet geen aanleiding tot het uitspreken van 
een kostenveroordeling.

Gelet op vorenstaande overwegingen dient als volgt te 
worden beslist: Legt het lid een geldboete op van 200 
euro waarvan 100 euro geheel voorwaardelijk, met een 
proeftijd van twee jaar en onder de voorwaarden als 
hierboven omschreven.
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Met een sprong in de Nieuwe Meer vierden de tuinders 
van Volkstuinpark Ons Buiten de start van de viering 
van het 100-jarig bestaan van het park. Deze uitgestelde 
nieuwjaarsduik eind januari was de eerste van een breed 
scala aan activiteiten waarmee het park dit jaar het 
jubileum groots gaat vieren. Niet alleen de tuinders, maar 
iedereen die eens een kijkje wil nemen op een van de 
grootste volkstuinparken van de stad is daarbij welkom. 
Er zijn wandelingen en rondleidingen opgezet met een 
luisterapp en er is een doorlopende foto-expositie. 

Op de kop van de Nieuwe Meer
Tuinpark Ons Buiten startte in 1922 als volkstuincomplex 
aan het Slatuinenpad en verhuisde in 1927 naar de 
huidige locatie aan de Riekerweg, op de kop van 
de Nieuwe Meer. Daar 
veranderde het complex 
met voornamelijk nuts- 
en moestuinen tot een 
park met nu 449 sier- en 
verblijfstuinen. Ons Buiten 
heeft al een aantal jaren 
het Nationaal Keurmerk 
Natuurlijk Tuinieren met 
het maximaal aantal van vier 
sterren. Het park heeft 
een grote biodiversiteit 
aan bijzondere planten, 
(monumentale) bomen, 
vogels en zoogdieren.

Jubileumpenning
Ter gelegenheid van het honderdjarige 
bestaan reikte wethouder Ruimtelijke ontwikkeling 
en duurzaamheid Marieke van Doorninck op 3 april jl. 
de Jubileumpenning van de Stad Amsterdam uit aan 
Hanneke Weber, voorzitter van Ons Buiten. In haar 
toespraak noemde Marieke van Doorninck Ons Buiten 
een koploper onder de Amsterdamse volkstuinparken, 
onder andere omdat bezoekers daar 365 dagen per jaar 
welkom zijn. Zoals ze op Ons Buiten zelf zeggen, 
“Ons Buiten is Ieders Buiten”. 

Open Parkdag 12 juni
Check de website voor alle jubileum activiteiten 
www.ons-buiten.nl/100-jaar

Noteer in ieder geval 12 
juni. Op deze zondag is de 
Open Parkdag met onder 
andere tuinkunst, optredens 
en de vrijmarkt. Locatie: 
Ons Buiten, Riekerweg 15, 
Amsterdam 

Tuinpark Ons Buiten: 100 jaar!
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Na 2 coronajaren stak een grote groep enthousiaste 
vrijwilligers van NL Doet in maart de handen weer uit 
de mouwen op de Tuinen van Westerpark. NL Doet 
brengt vrijwilligersinitiatieven en vrijwilligers bij 
elkaar. 

Als tuinpark kun je klussen aanmelden waarop 
organisaties en mensen kunnen intekenen. De groep 
op de eerste dag bestond vooral uit jonge mensen, 
collega’s van elkaar werkzaam bij twee dienstverle-
nende bedrijven. Ze hadden de afgelopen twee jaar 
hoofdzakelijk thuisgewerkt en elkaar weinig of zelfs 
nog nooit offline gezien. Deze dag was een mooie 
gelegenheid voor een informele kennismaking met 
elkaar en met de tuinparken. 

Ondertussen werd er hard gewerkt. Op tuinpark 
Sloterdijkermeer werden de natuurlijke oevers flink 
onderhanden genomen. Bij Nut en Genoegen zijn een 
groot aantal wilgen geknot, waarna van de takken 
compost-bladkorven werden gevlochten door de 
vrijwilligers.

NL Doet is een uitstekende manier om mensen van 
buiten de tuin kennis te laten maken met de volkstui-
nen. Het biedt de deelnemers de gelegenheid om 
lekker te werken in het groen, buiten te zijn, andere 
mensen te ontmoeten en iets te leren. 
Wil je jullie tuinpark ook aanmelden voor een volgen-
de NL Doet dag? Ga dan naar www.nldoet.nl

NL Doet op de Tuinen van Westerpark

Kunstroute Amstelglorie           11 en 12 juni 2022

Met de opening van het seizoen zijn 
veel tuinders op Amstelglorie – naast 
het tuinieren – ook druk bezig met 
schilderen, tekenen, fotograferen en 
kunstobjecten maken, want op 
zaterdag 11 en zondag 12 juni is weer 
de Kunstroute Amstelglorie.  

Enthousiaste tuinier-kunstenaars 
(amateurs en professionals) laten in 
dat weekend hun kunstwerken zien in 
hun eigen tuin, kas en tuinhuis. De 
wandeling over het park leidt langs 
tekenaars, etsers, beeldhouwers, 

keramisten, fotografen, taartenbak-
kers, schilders, handwerkers en veel 
andere disciplines. Op verschillende 
plekken zijn hapjes en drankjes te 
verkrijgen, zoals thee uit eigen tuin en 
zelfgebakken lekkers. Iedereen die van 
tuinen, wandelen, kunst en lekkers 
houdt is hartelijk welkom om een 
kijkje te komen nemen. 

Beeldencollectie
De gratis gele flyer met plattegrond 
en alle informatie is bij de hoofd-
ingang te vinden. Via de gele pijlen 

wandel je langs bijzondere plekjes 
zoals de kweektuinen, de speeltuin bij 
het grote speelveld, het Wolkershuisje 
en Hemkerhof naar de deelnemende 
tuinen.

Langs de paden staat een aantal fraaie 
beelden van de permanente Beelden-
collectie op Amstelglorie, die door 
schenking of in bruikleen zijn verkre-
gen. Deze collectie zal zich in de loop 
der tijd nog verder uitbreiden. 

lees verder >
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Bijen, vlinders, vogels, egels, wormen 
of de salamander. Ze zijn stuk voor 
stuk ontzettend belangrijk voor je 
tuin. Hoe meer er krioelt en bloeit 
hoe beter. Een levende tuin duidt 
op een natuurlijke balans met een 
hoge biodiversiteit. Wil jij weten hoe 
jij zélf zo’n tuin krijgt? Alle leden 
van de Bond van Volkstuinders zijn 
automatisch lid van de AVVN, de 
organisatie die tips geeft, cursussen 
organiseert enz. Kijk voor meer 
informatie bijvoorbeeld eens hier 
www.avvn.nl/natuurlijk-tuinieren/
biodiversiteit

Hoe meer er bloeit hoe beter. 
Tuinpark Mariahoeve in Den Haag.
Net als de Bond van Volkstuinders
lid van de AVVN

Informatie over de vaste beeldencol-
lectie langs de paden is te vinden op 
de website van Amstelglorie.  

Kunstroute Amstelglorie 
Zaterdag 11 juni van 13.00 tot 18.00 
uur en zondag 12 juni van 12.00 tot 
17.00 uur. Zondag 12 juni tevens Open 
Amstellanddag.

Parkeren op het parkeerterrein is 
gratis, maar beperkt. Amstelglorie is 
het makkelijkst te bereiken per fiets. 

Check voor up-to-date informatie en 
foto’s facebook en Instagram: 
Kunstroute Amstelglorie
Locatie: Amstelglorie, 
Jan Vroegopsingel 7, Amsterdam 
www.amstelglorie.nl

Een levende
tuin
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APRIL
BERGEEND
BROED
BROEDEN
BROEDPLEK
BROEDVOGELS
ECLIPSKLEED
EEND
EIEREN
EILAND
EITJES
GEUR
GRAS
GRUTTO
JONGEN
JUNI
KIEVIT
KLUTEN

KLUUT
KROOS
KUIKEN
LANGPOOTMUGGEN
LENTE
LEPELAAR
LEVEN
MAART
MALS
MEI
MUGGEN
NEST
NESTEN
OEVER
OVERLEVINGSKANSEN
PEIL
POEL
POELEN

ROEP
RUST
SCHELPEN
SNAVEL
STIL
VEREN
VERENKLEED
WATERBEHEER
WATERDIERTJES
WATERSNIP
WEIDE
WEIDEVOGEL
WULP
ZOMERTALING
ZON
ZORG
ZWARTE STERN

N G W A T E R S N I P N E T U L K

L E V A N S B R O E D S W V N W G

R U S T T M U G G E N A L E V E N

B R P N N E T S E N T R G R W I I
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O E O I R K K B R J U N I N E E A

E P R E E S S D E M D D T K S V T

D L V V P M I G T H E N J L T O R

V E R I O E J O N G E N E E E G E

O H L T R Z O R G I E E S E D E M

G C E T N P G B D L V R R D N L O

E S J T G E N R E T S E T R A W Z

L E L N N L R O U K R V L L L S O

S R A A L E P E L T L A P R I L N

P L U W M O L D I E T U A I E E Z

 B R O E D P L E K E O O U M E V P

N E K I U K N N K R O O S T I L O

P U Z Z E L

© ruiterpuzzel.nl

In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één manier weg te strepen 
zijn. Als alle hieronder opgegeven woorden in het diagram zijn weggestreept, 
blijft er een aantal letters over. Lees deze letters regel voor regel van boven naar 
beneden, zo vind je de oplossing.

Meedoen: 
 
Je kunt de oplossing vóór 5 juni 
mailen naar:
vroegop@bondvanvolkstuinders.nl

Onder de goede inzendingen 
verloten we 5 cadeaubonnen.

Puzzel Winter 2021:

Oplossing vorige nummer: 
Akkerboterbloem

De winnaars zijn:

Hugo Vlugt   
Tuinpark Nut en Genoegen

Joris van der Werff          
Aspirantlid

Augusta Esajas   
Tuinpark de Vijf Slagen

Philip Ling   
Tuinpark Buikslotermeer

Bill Bodewes   
Tuinpark Buitenzorg

Van harte gefeliciteerd!


