Tuinparken 3.0 - Achtergronden en uitwerkingen concept Visie
Volkstuinen: een noodzakelijk goed
Met deze visie willen we een stip aan de horizon plaatsen: een ideaalbeeld waar de Amsterdamse
Volkstuinparken tussen nu en 2040 naar toe kunnen groeien. We doen dat in de wetenschap dat
volkstuinen in een snel groeiende stad onder druk staan en daarmee tegelijkertijd een
schaarsteproduct als een ‘noodzakelijk goed’ vormen.
Hoewel volkstuinparken als instituut alweer ruim 100 jaar ‘oud’ zijn, vervullen ze nog steeds
een belangrijke actuele functie. Volkstuinparken zijn uitwijkplekken voor jonge gezinnen die krap
wonen en anders de stad wellicht zouden ontvluchten – geen onbelangrijke factor, gezien de
demografische realiteit van dit moment*. Ze vormen samen met de andere groenvoorzieningen een
aaneengesloten zone (ecolint), waar biodiversiteit gestimuleerd en onderhouden wordt, en waar
jong en oud worden geprikkeld om actief in de natuur te bewegen.
De sociale meerwaarde van volkstuinen kan naar onze mening nauwelijks worden onderschat.
De actieve betrokkenheid van buurtbewoners bij de inrichting en het onderhoud van hun groene
omgeving leidt tot een betere gezondheid en minder stress. En op een tuinpark werken mensen met
verschillende migratieachtergronden, politieke en religieuze opvattingen, leeftijden en levensstijlen
probleemloos samen.
Tenslotte vormen de Amsterdamse tuinparken samen een groenfactor van belang. Volkstuinparken
zijn monumentale rustgebieden en belangrijke zuurstofproducten, gelden van oudsher als
knooppunten in het ecologisch netwerk en fungeren opvallend vaak als scharnierpunten tussen stad
en buitengebied. Daardoor bieden volkstuinparken, vaak nog meer dan stadsparken, bezoekers het
gevoel van 'buiten' zijn in de stad.
Binnenstedelijke woningbouw
In een drukkere en vollere de stad lijken deze eigenschappen een luxegoed te zijn geworden. Lijken,
want de praktijk leert dat de behoefte aan tuinen alleen maar toeneemt. Zoals ook de wachtlijsten
van de Amsterdamse tuinparken duidelijk laten zien.
Toch staan de kwaliteiten van tuinparken ogenschijnlijk op gespannen voet met de werkelijkheid. De
afgelopen jaren heeft de gemeente Amsterdam ingezet op een woningbouwprogramma van
ongekende omvang, met een jaarlijkse productie van 10.000 nieuwe woningen. Omdat de
uitbreidingsmogelijkheden aan de randen van de stad heel beperkt zijn, wordt bijna alle nieuwbouw
in binnenstedelijk gebied gerealiseerd. Dat legt een enorme druk op het Amsterdamse groen
in het algemeen en op Amsterdamse volkstuinen in het bijzonder.
De vraag is dan ook of volkstuinen in de huidige tijd nog bestaansrecht hebben? Het antwoord
daarop is een volmondig ja. In een steeds drukkere en vollere stad is de behoefte aan kwalitatief
hoogwaardig groen groter dan ooit. Volkstuinen kunnen uitstekend aan deze behoefte bijdragen.
Sterker nog: uit een tien jaar oude, maar nog verrassend actuele studie van het Innovatienetwerk
blijkt dat tuinparken heel goed kunnen fungeren als aanjager van meer groen en cohesie in
stadswijken. Helaas gaat dat niet vanzelf.
*
In 2017 vertrokken 68.000 Amsterdammers, het hoogste aantal ooit uit de stad. Dat zijn er 16.000
meer dan 10 jaar geleden. Veel van die mensen zijn gezinnen. (bron: Parooljournalist Michiel Couzy
op Twitter)
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Verbreding
Volkstuinparken golden lange tijd als een voorziening voor minder bedeelde stadgenoten,
weggewerkt tussen spoor en snelweg. Die situatie is de laatste jaren drastisch veranderd. De
rafelranden waar volkstuinparken vanouds lagen, zijn nu bij uitstek het uitbreidingsgebied waar
projectontwikkelaars actief zijn, waardoor de volkstuinen ‘plotseling’ in dure en gewilde gebieden
komen te liggen.
In deze dynamiek blijven er voor volkstuincomplexen grofweg twee scenario’s over: ‘wegkruipen
voor de grote boze wereld’ of kiezen voor openheid, publieke toegankelijkheid en verbreding. Het
moge duidelijk zijn dat wij kiezen voor de laatste variant. Wat overigens gemakkelijker gezegd dan
gedaan is. Want hoe zien publieke toegankelijkheid en verbreding er op een volkstuinpark precies
uit?
Het antwoord ligt in de woorden functieverbreding en recreatief medegebruik. Zowel in Koers 2025
als in de Structuurvisie 2040 wordt heel expliciet gesteld dat tuinparken (net als begraafplaatsen) in
de toekomst meerdere functies moeten vervullen. Het voorbeeld van de Nieuwe Ooster, met een
Uitvaartmuseum en een Grand Café, wordt daarbij veelvuldig aangehaald. De Amsterdamse
tuinparken staan de komende jaren dan ook voor de uitdaging om hun formule uit te bouwen,
zónder te tornen aan de essentie van het tuinpark: een groene oase waar omwonenden zich bezig
kunnen houden met tuinieren en ecologie, en waar de nadruk ligt op groen en rust.
Concreet betekent dit dat tuinparken groene functies en voorzieningen kunnen huisvesten,
waarmee ze een nieuw publiek kunnen trekken en een grotere meerwaarde kunnen creëren voor
buurt en stad. Denk aan permanente voorzieningen op het tuinpark zoals stadslandbouw (al dan niet
ten behoeve van de voedselbank), buurtmoestuinen, een natuurspeelplaats, groene kinderopvang,
een bezoekerscentrum of een groen klaslokaal. Of aan tijdelijke activiteiten, zoals (buurt)festivals op
het gebied van kunst, cultuur, muziek en theater, activiteiten die de sociale cohesie in de buurt
kunnen bevorderen, kunst- en sportroutes en evenementen als open tuinen of een ‘Landmarkt’.
Groen buurthuis
De belangrijkste winst valt misschien nog wel te boeken door een verbinding te maken tussen
maatschappelijke (buurt)functies en het groen op de tuin. Tuinparken nieuwe stijl kunnen uitstekend
een rol vervullen als een groen buurthuis, waar mensen met een arbeidsbeperking zinvol werk
kunnen doen, bijvoorbeeld op het gebied van groenonderhoud, tuinieren, of het verkopen van
groene producten in een semi-commerciële buurttuinwinkel. Door welzijnsorganisaties in de buurt
een plek te bieden in het verenigingsgebouw, versterkt een volkstuinpark zijn functie als
ontmoetingsplek voor de omliggende wijken. De mogelijkheden die dit biedt zijn legio. Denk aan
cursussen, workshops, yoga-of koffieochtenden, maar ook leesclubs (‘lezen in het groen’) of zelfs
huiswerkbegeleiding.
Tenslotte kunnen tuinparken nieuwe stijl een rol spelen als uitwijkplaats voor ouderen. Op dit punt is
het goed om even stil te staan bij de vele ouderen in de omgeving van een tuinpark. Uit onderzoek
blijkt dat groen een krachtig medicijn is voor senioren die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen.
Op het moment dat elk volkstuinpark één verzorgings –of bejaardentehuis ‘adopteert’ en vrijwilligers
op een of meer vaste dagen in de maand het bezoek van ouderen aan het tuinpark mogelijk maken,
is dat groene medicijn een stuk bereikbaarder geworden.
Divers groen
In het visiedocument hebben we al stilgestaan bij de ‘diversificatie’ van groen. Tuinparken zijn
plekken van bezinning en stilte, en vormen als zodanig tegenhangers van de populaire stadsparken,
waar festivals en drukte voor andere vormen van groene recreatie zorgen. Dat is een realistisch
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gegeven, waarmee de stad zijn voordeel kan doen. Het Vondelpark is ideaal voor hardlopers en
toeristen, het Westerpark voor festivalgangers. Voor mensen met behoefte aan ‘rustig groen’, met
de nadruk op natuur en stilte en minder op entertainment/consumptie, zijn tuinparken ideaal.
Toegankelijkheid
Elke vorm van verbreding, of die nu functioneel is of symbolisch (imago) staat of valt met de
toegankelijkheid van het park. Hekken en gesloten poorten symboliseren een in zichzelf gesloten
tuinpark. Openheid en toegankelijkheid (bijvoorbeeld via meerdere opgangen, of zelfs een
doorgaande route voor wandelaars of joggers) nodigen uit tot medegebruik van het park. Aan de
andere kant kleven aan meer toegankelijkheid direct nadelen, waarvan inbraakgevoeligheid en, in
mindere mate, vandalisme het meest direct in het oog springen. Dat zijn ingrijpende veranderingen,
die dan ook regelmatig tot verhitte discussies leiden als het vergroten van de toegankelijkheid ter
sprake komt. Het zijn ook punten waar elk tuinpark de komende jaren kritisch naar zal moeten
kijken. Kan de entree uitnodigender? Is er meer mogelijk op het gebied van openstelling en hoe kan
je als tuinpark de veiligheidsrisico’s ondervangen? Dat is een discussie die we met elkaar en met de
stad zullen moeten voeren.
Verdichting
Een van de instrumenten om meer mensen van een volkstuinpark te laten genieten is verdichting.
Oftewel meer tuinders op hetzelfde oppervlak. Bijvoorbeeld via natuurlijk verloop, splitsen van
tuinen, herinrichting van het tuinpark, etc. Verdichting kan een manier zijn om een deel van de
gezamenlijke wachtlijst (3000 ingeschrevenen in Amsterdam) weg te werken en om tegemoet te
komen aan de behoefte aan kleinere tuinen, die bij sommige tuinders leeft. Bovendien kan
verdichting, als het selectief wordt toegepast, leiden tot meer variatie in de soorten tuinen op een
tuincomplex: denk aan verblijf-, moes-, buurt-, inloop-, school-, eco- of demotuinen.
Dat neemt niet weg dat er ook forse nadelen aan verdichting kleven. Verdichtingsmaatregelen, zoals
het splitsen van tuinen, dragen er relatief weinig aan bij dat volkstuinparken 'meer van de stad'
worden. Met keuzes als verruimde publieke toegankelijkheid, recreatief medegebruik en nieuwe
publieksfuncties bereik je een groter publiek en creëer je eerder een politiek/maatschappelijk
draagvlak. Met de kanttekening dat het een het ander niet uitsluit.
Verder bestaat het gevaar dat je met verdichten juist datgene wat volkstuinparken van andere
parken onderscheidt, - stilte, rust en ruimte - onder druk zet. Te kleine tuinen of te drukke
‘tuinstroken’ kunnen de aantrekkingskrachtkracht en beeldkwaliteit van een park omlaag halen en
het USP van een tuinpark nieuwe stijl - namelijk een semi-stiltegebied met nadruk op ecologie en
biodiversiteit - aantasten.
Tot slot is het goed om te bedenken dat je het doel áchter verdichting - meer Amsterdammers de
mogelijkheid geven om op een tuinpark te tuinieren – deels ook met andere middelen kan bereiken.
Denk aan duo-tuinieren (meer ingeschrevenen op één tuin, ideaal voor tuinders die onvoldoende tijd
hebben om in hun eentje een grote tuin te onderhouden) of een ‘vakantiepool’, waarbij aspirant
tuinders de tuin kunnen gebruiken van tuinders die met vakantie zijn.

We zij groen, we zijn open en we zijn er voor u.
Volkstuinen vormen een plek voor ontmoeting, zijn aantrekkelijk voor ouderen en gezinnen die de
drukte van populaire stadsparken willen ontvluchten en vormen groene oases waar de nadruk ligt op
ecologie, rust, groene waarden en natuurbewustzijn. Het zijn plekken waar je kunt wandelen of
picknicken, waar je kind kan leren fietsen, waar een speeltuin en natuurspeelplek is. Waar je op hete
zomerdagen de koelte kunt zoeken, waar je een workshop composteren volgt, een wandeling maakt
tijdens de lunchpauze van je kantoor, waar je op een mooie dag met je laptop aan een picknicktafel
kunt werken of waar je als oudere buurtbewoner met andere senioren op een vaste dag per maand
koffie drinkt. Kortom veel dingen die al op volkstuinparken gebeuren, maar waar de omgeving vaak
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(nog) geen weet van heeft. In die zin is er een belangrijke rol weggelegd voor communicatie:
stadsbreed, maar ook op elk individueel tuinpark. De boodschap moet eigenlijk zijn: we zij groen, we
zijn open en we zijn er voor u.

Tenslotte
In deze visie hebben we geprobeerd een toekomstbeeld te schetsen. We doen dat in de wetenschap
dat tuinparken de laatste jaren ook regelmatig in beeld komen als bouwlocatie. Dat is enerzijds een
begrijpelijke, maar anderzijds ook een zeer alarmerende realiteit. Volkstuinen vormen een instituut
dat in Amsterdam al langer dan 100 jaar bestaat. Van een sociaal-democratisch
verheffingsinstrument, dat vooral was bedoeld voor arbeidersgezinnen op ‘drie-hoog achter’, zijn
volkstuinen in de afgelopen decennia getransformeerd tot plekken van rust, actief recreëren,
ecologische eilanden van stadsnatuur, prachtige volgroeide landschapsparken en groene oases in de
steeds drukkere stad. Zodra je tuinparken bebouwt, komt dat groen nooit meer terug.
Amsterdam,
24 januari

Bijlage 1: De veranderingsscenario’s op een rij

Elk tuinpark zijn eigen weg
In de weg naar meer toegankelijkheid en functieverbreding heeft elk tuinpark zijn eigen weg te gaan.
Overal zullen tuinders en afdelingsbesturen met elkaar in discussie moeten gaan over de vraag wat
voor tuinpark ze nu zijn, en wat voor tuinpark ze straks willen worden. Daarbij is het wellicht goed
om een aantal mogelijke scenario’s te schetsen waar tuinparken naar toe kunnen werken.
Grofweg zien wij zes verschillende scenario's voor ons, die in sommige gevallen door elkaar heen
maar soms ook in plaats van elkaar kunnen worden verwezenlijkt. Het scenario Groen Buurthuis
hebben we al eerder in deze tekst geschetst.

•
Om te beginnen is daar de buurtontmoetingstuin: een semi-openbaar park waar tuinders en
buurtbewoners elkaar ontmoeten. Tijdens evenementen zoals minifestivals, maar ook dagelijks op de
openbare delen van het park. Dat betekent dat tuinparken bewust een deel van hun terrein
vrijmaken voor de parkfunctie die voor nieuwe woonwijken in de stad nodig is, en dus ook bewust
een deel van hun huidige isolement cq pricacy opgeven. Concreet betekent dit in elk geval dat alle
tuinparken meer moeten doen aan hun toegankelijkheid, zowel psychologisch als fysiek.
Voor ontmoeten is ruimte nodig, en die zal door alle tuinparken met meer oog voor bezoekers
moeten worden ingericht. Denk aan een speel/picknickveld, dat direct toegankelijk is vanaf de entree
van het park, maar ook aan voorzieningen als een ‘bezoekerscentrum’, een theetuin, een
gecombineerde winkel/horecafunctie direct bij de entree, al dan niet bemensd door mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
Een specifiek soort ontmoeting, eigenlijk op het raakvlak van zorg en ontmoeten, is een programma
voor ouderen. Bijvoorbeeld twee keer per maand op woensdag ontvangen vrijwilligers een groep
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ouderen voor een rondleiding en/of activiteiten. We anticiperen daarmee op de gedachte (uitgebreid
ondersteund door onderzoek!) dat je het levensgeluk van ouderen vergroot door hen de positieve
effecten van de natuur te laten ervaren. Kijk ook op:
www.ivn.nl/grijs-groen-gelukkig
•
Het tweede vorm van functieverbreding is stadslandbouw, oftewel de buurtmoestuin. In dit
scenario gaan volkstuinparken allianties aan met partners die actief zijn op het gebied van gezond
eten, korte voedselketens, lokaal geproduceerd voedsel en sociale verbintenis via voedsel. In het
verlengde daarvan vinden er op de parken regelmatig verwante activiteiten plaats, zoals biologische
markten, proeverijen en een klein voedselfestival.
Een buurtmoestuin of stadslandbouwvoorziening zou je kunnen bemensen met mensen met een
zorgbehoefte. Je zou ook een vorm kunnen kiezen waarin geen verdienmodel zit, maar je een
(gesubsidieerde?) gemeenschapstuin hebt, waarin je onder supervisie van een stadslandbouwer
bepaalde doelgroepen (denk aan sociale minima of asielzoekers) hun eigen voedsel laat verbouwen.
Een soort schakel vóór de voedselbank. Dat biedt overigens ook publicitair en politiek gezien een
aantal interessante uitgangspunten.
•
Een derde vorm van functieverbreding is het cultuurpark, met museale functies, zoals een
writers-in-residence huis, open ateliers, culturele festivals en evenementen. Een voorbeeld van zo’n
permanente voorziening is het Jan Wolkershuis op Amstelglorie, ondergebracht op de voormalige
tuin van de schrijver. Je zou ook kunnen overwegen om in elk volkstuinpark een deelgebied in te
richten als een levend volkstuinmuseum, waarin je verschillende vormen van tuinieren belicht
(ecotuin, permacultuurtuin, watertuin, bijentuin, waterbergingstuin, etc. ).
•
Ecopark. Tuinparken lenen zich uitstekend voor gebruik als een ecologische proeftuin, waarin
je experimenteert met verschillende manieren van tuinieren en parkbeheer, in zones met elk een
eigen ecologisch karakter. Deze verbreding zou je, om kansrijk te kunnen zijn, waarschijnlijk moeten
oppakken met externe partners, zoals de Hortus VU, Landbouwuniversiteit Wageningen, misschien
zelfs de gemeente Amsterdam in het kader van De Gezonde Stad.
•
Een speelpark. In deze optie richten tuinparken zich volledig op speelgelegenheid voor
kinderen en veranderen ze een minder gecultiveerd deel van het tuinpark (denk aan speelvelden,
bosschages, houtwallen of een stronkenbos) met behulp van crowdfunding of bestaande subsidies in
een groot, aaneengesloten speelbos, met bijvoorbeeld een waterspeelplaats, touwbruggen, een
kijkhut, kruipbuizen, etc. Voor een blauwdruk van zo’n speelbos kan je kijken bij
www.staatsbosbeheer.nl/buitenspelen/speelbossen
•
Een sportpark. We zetten deze optie er volledigheidshalve bij, in de wetenschap dat
sommige politici (vooral VVD, maar ook D66 en PvdA) erg gecharmeerd zijn van een volkstuinpark
met sportaccommodatie, ook omdat er in Amsterdam een 'schrijnend' tekort schijnt te zijn aan
sportvelden. Het is echter zeer de vraag of deze variant in het belang is van Amsterdamse
volkstuinparken. Sportvelden nemen veel ruimte in beslag, en sporters hebben materiaal- en
kleedruimtes nodig. Bovendien leert de praktijk dat sportvelden vaak de voorloper zijn van
‘zwaardere’ stedelijke functies. Een sportveld is zo verplaatst en de vrijgekomen ruimte kan je dan
weer als bouwgrond gebruiken.

Bijlage 2
Actiepunt: Creëer een portal vanuit de Bond van Volkstuinders, een vaste website (uit-agenda) voor
alle tuinparken bij elkaar. Met een overzichtelijke activiteitenagenda een kaart en informatie over
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toegankelijkheid. Met daarin de doelgroep van tuinparken tussen de regels door uitgelegd. Wij zijn er
voor alle Amsterdammers die houden van bomen en planten, vogels, rustig en ontspannen recreëren
(zonder bbq's of luiddruchtige festivalactiviteiten), tuinieren. Ook al zijn niet alle tuinparken nog even
actief, door alle activiteiten bij elkaar te zetten geef je meer openheid, zorg je voor meer bekendheid
van deze groene plekken in de wijk, en kun je meer wijkbewoners richting groene recreatie en
activiteiten leiden.
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