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Beste Buitenzorgers,

Het liefst had ik jullie live toegesproken tijdens een nieuwjaarsfeest maar helaas zullen we het moeten 
doen met deze geschreven versie en audio-boodschap op de website. Over het afgelopen jaar is heel veel 
gezegd. Maar het seizoen van 2021 ingaan kan niet zonder iets over 2020 te zeggen.

In de nieuwjaarsspeech van vorig jaar had ik het over dat we met name vanwege de komst van het 
Hamerkwartier veranderingen kunnen verwachten vanuit de gemeente, en dat 'meebewegen' – ons 
meer openstellen voor de buurt - noodzakelijk is om voort te blijven bestaan.
De inhoud van de 'Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid' van de gemeente hadden we echter niet voor 
ogen toen ik had over 'meebewegen', noch de ontstane storm die dat veroorzaakte. Als de plannen 
zouden zijn doorgegaan zou er geen sprake zijn van meebewegen maar van inkrimping van Buitenzorg,
en we zouden geconfronteerd worden met een fikse huurverhoging.

Gaandeweg het proces van schrijven en van nadenken over wat er nu eigenlijk wordt gezegd in die en 
die tekst, en dát interview in díe krant, tijdens het informeren van raadsleden, praten met 
commissieleden, praten met tuinders en besturen van andere tuinparken, drong het besef door dat de 
plannen van de gemeente het belang van de tuinparken overstijgt. Het gaat om meer. Het gaat over arm 
en rijk. Net zoals wonen in de stad voor Jan-met-de-pet niet meer te betalen is, zo zouden de 
tuinparken, als het aan de gemeente ligt, dat straks ook niet meer zijn, terwijl ze daar in beginsel voor 
bedoeld zijn.

Gelukkig is de verantwoordelijke wethouder voorlopig met een kluitje het riet in gestuurd. Ze is flink 
door het stof gegaan en de gemeente moest opnieuw naar de tekentafel. Wie weet waren we het voor. 
Maar de oude plannen zijn nog niet van tafel en waar het naartoe gaat of dat er nog iets uit de hoge hoed
getoverd wordt moet nog blijken. Dankzij het gemeenschappelijke doel – dat de plannen in huidige 
vorm van tafel gaan - zijn de tuinparken momenteel meer gemobiliseerd en het met elkaar eens dan 
ooit.

Zo bestaat er inmiddels de 'Alliantie Noordelijk Tuinen', de ANT. Ook Buitenzorg maakt daar deel van 
uit. Maandelijks overleggen we over het wel en wee op de tuinparken in Noord en proberen we 
eensgezind naar de gemeente te treden. Zoals jullie weten, is eind vorig jaar het gehele bestuur van de 
Bond van Volkstuinders opgestapt en is er in rap tempo een nieuw bestuur aangetreden van 7 mensen. 
Hen staat onder meer de schone taak te wachten te overleggen met de gemeente over een nieuwe 
Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid. Ook hier wordt maandelijks over gepraat met alle voorzitters 
van alle tuinparken. Een tegenvoorstel van de Bond, getiteld: 'Een beter alternatief', dat door alle tuin-
parken is onderschreven, is begin dit jaar verstuurd naar de gemeente en na te lezen op onze website.



Dit plan van de Bond is gebaseerd op een al langer bestaande nota die Tuinpark Sloterdijkermeer, in het 
Westerpark, twee jaar geleden had gemaakt n.a.v. het voornemen van de gemeente een fietspad door 
hun tuinpark aan te leggen. Het plan is in overleg met alle tuinparken aangepast naar de verschillende 
soorten volkstuinen in Amsterdam: de verblijfstuinen, nutstuinen en dagrecreatietuinen - en de wensen
van eenieder. Het alternatieve plan is er een waar we goed mee kunnen leven. Het laat Buitenzorg 
Buitenzorg zijn, en blijven.
De reactie van de gemeente is op dit moment nog niet bekend maar die zal niet lang meer op zich laten 
wachten. Volgend jaar zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Wie weet hebben we daarna een heel 
ander gemeentebestuur.

Was er nog meer in 2020?
Jazeker! Het was een fantastisch tuinjaar. Het weer werkte vanaf het vroege voorjaar heel goed mee. De 
slakken bleven vanwege de droogte weg - ruim baan dus voor de plantjes – en een aantal activiteiten kon
in aangepaste vorm toch wel doorgaan. Iets anders dan tuinieren konden we haast niet , dus we waren 
er lekker veel. Overigens was 2020 ook het warmste jaar ooit gemeten.

We zijn redelijk ongeschonden door de pandemie gekomen, een aantal ramptuinen is opgeruimd en we 
hebben nieuwe enthousiaste tuinders mogen verwelkomen.

Ja, 2020 was een tuinjaar bij uitstek! Dat nóg meer mensen zich dit zijn gaan beseffen, blijkt uit de groei 
van de aspirantenlijst. De wachtlijst is afgelopen jaar gestegen naar een recordhoogte van maar liefst 186
leden.
In theorie staat die huidige nummer 186 een jaar of 40 op de wachtlijst. Op die lijst staan mensen die 
graag snel als tuinder aan de slag willen, en die we graag spoedig als lid zouden willen verwelkomen.  
Terwijl er ook mensen op staan die allang ergens anders tuinieren. En voor weer anderen zou het motto 
kunnen opgaan: ‘Het hebben van de zaak, is het einde van 't vermaak’.

Kortom, er zijn mogelijk mensen die het leuk vinden om op de wachtlijst te staan. En héél soms, als het 
tuinieren zwaar valt, zou je jezelf kunnen afvragen of deze mensen geen gelijk hebben. In dit kader 
memoreer ik mijn buurvrouw Wilnah, ons helaas ontvallen afgelopen jaar: ‘Jij hebt geen tuin, de tuin 
heeft jóu.'

2021 is alweer een paar maanden onderweg. Als gewoonlijk gaat de natuur haar eigenwijze gang, we 
kruipen steeds verder het voorjaar in. Het is afwachten met wat voor maatregelen we vanuit de 
Overheid geconfronteerd gaan worden, en wat we dus kunnen organiseren aan gezamenlijke 
activiteiten. Iets waar ik – en ik zeg dit wellicht namens iedereen – zo enorm naar verlang.

Zodra het mogelijk is organiseren we, net als in 2017, een Bloemenbal en gaan we ervoor zorgen dat in 
ieder geval de Bloemen, Groente & Fruittentoonstelling, in wat voor vorm dan ook, door kan gaan. We 
houden u via de gebruikelijke kanalen op de hoogte.

Lieve mensen, ik wens u gezondheid en een heel fijn tuinseizoen.


