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1. Inleiding

Amsterdam heeft circa veertig volkstuinparken. De waarde van deze groene oases in een
drukker wordende stad is enorm. De waarde is veel groter dan alleen het groen. Ze leveren een
grote bijdrage aan het welzijn van mensen, de bewegingsruimte van kinderen, het
tegengaan van eenzaamheid, het tegengaan van overgewicht en het inclusief samenleven.
Hoe kunnen de volkstuinparken ook in de toekomst hun belang voor de stad waarmaken?
Amsterdamse volkstuinparken vormen belangrijke groene gebieden in de stad. Belangrijk voor
tuinders, voor andere Amsterdammers, voor dieren en planten. Het is groen van hoog
kwaliteitsniveau met een uniek en eigen karakter, en een bijzondere geschiedenis. De
gemeente wil de prachtige (cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle) volkstuinparken, die
al ruim honderd jaar bij de stad horen, dan ook behouden voor de toekomst. Daarbij is het
belangrijk dat steeds meer Amsterdammers hiervan kunnen genieten en dat de circa
driehonderd hectare volkstuinparken nog sterker onderdeel worden van de structuur van de
stad. De volkstuinparken onderschrijven deze doelstellingen.
In de afgelopen jaren was op een aantal volkstuinparken in Amsterdam veel onzekerheid en
onrust over de toekomst. Het gemeentebestuur maakt daarom een aantal duidelijke keuzes:
bestaanszekerheid voor alle Amsterdamse volkstuinparken gekoppeld aan een verdere
ontwikkeling naar meer publieke toegankelijkheid en meer activiteiten voor en medegebruik
door meer Amsterdammers. Deze keuzes zijn in hoofdlijnen opgenomen in de Groenvisie
Amsterdam en de Omgevingsvisie Amsterdam.
Voorgeschiedenis
In 2005 heeft de gemeenteraad de Nota Volkstuinen in Amsterdam vastgesteld. De nota
omschrijft de gemeentelijke uitgangspunten, ambities en doelstellingen, zoals in onderstaande
passage:
“Wat is de gewenste rol van volkstuinparken in Amsterdam? Aan de ene kant is er een
duidelijke behoefte aan volkstuinen. Hun belang voor recreatie, gezondheid en sociale
samenhang wordt breed onderkend. Dat vraagt zorgvuldige ruimtelijke afwegingen om
het aanbod van volkstuinen, zowel kwantitatief als kwalitatief, op peil te houden. Aan
de andere kant dwingt de grote ruimtevraag in Amsterdam er toe dat volkstuinparken
hun plek in de stad legitimeren. Volkstuinparken moeten daarom hun clientèle
verbreden, zodat meer stedelingen er baat bij hebben. In deze nota wordt dit
‘modernisering’ genoemd. Het Amsterdamse gemeentebestuur ziet het waarborgen
van het aanbod van volkstuinen en het moderniseren van de volkstuinparken daarom
als belangrijke opgaven.”
In oktober 2018 nam de gemeenteraad een motie aan waarin het college werd gemaand om
werk te maken van de uitvoering van het volkstuinbeleid zoals dat in 2005 was vastgesteld,
maar dat in de ogen van de raad onvoldoende tot uitvoering was gekomen. In 2019 en begin
2020 is gewerkt aan de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid om uitvoering te geven aan
deze motie.
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De Uitvoeringstrategie liep in tijd gelijk op met de Groenvisie Amsterdam 20202-2050, die in
december 2020 door de raad is vastgesteld en waarin het belang en behoud van de
volkstuinparken is opgenomen. Bij de gemeenteraad en de volkstuinparken bleek echter
onvoldoende draagvlak te bestaan om de Uitvoeringsstrategie vast te stellen.
Daarom is de besluitvorming over die strategie gepauzeerd en een vervolgtraject gestart
waarin gezamenlijk met de Bond van Volkstuinders (waarbij twee derde van de Amsterdamse
volkstuinparken zijn aangesloten) en de overige, zelfstandige verenigingen is gewerkt aan een
beter en meer gedragen voorstel. Vanuit de Bond en de andere verenigingen is bovendien het
plan Een Beter Alternatief aangeboden aan het college. Dit plan heeft in het proces van overleg
een belangrijke plek gekregen.
Dat proces resulteerde in de opstelling van de ‘Gezamenlijke Uitgangspunten voor de
ontwikkeling van de volkstuinparken in Amsterdam’ (hierna te noemen de Gezamenlijke
Uitgangspunten) door de verenigingen en de gemeente van 6 mei 2021. De Gezamenlijke
Uitgangspunten vormen de inhoudelijke kern van deze Aanpak voor ontwikkeling van de
Amsterdamse volkstuinparken. De Aanpak vervangt daarmee de Uitvoeringsstrategie en geeft
de door de raad gevraagde uitwerking van het in 2005 vastgestelde beleid.
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2. Huidige situatie

De druk op het groen en de openbare ruimte in Amsterdam is sterk toegenomen en zal de
komende jaren nog verder oplopen. Steeds meer mensen hebben behoefte aan ontspanning
in het groen. De volkstuinparken kunnen hierin een grotere rol spelen door (een nog
verdere) ontwikkeling van de tuinparken tot groene gebieden die voor Amsterdammers een
bekende en gebruikelijke plek zijn om te ontspannen en recreëren.
Parkbezoek is in de afgelopen 25 jaar verdubbeld tot in sommige stadsparken zelfs
verviervoudigd. Het aantal inwoners, maar ook het aantal bezoekers en het aantal forenzen
dat in Amsterdam werkt, blijft onverminderd stijgen. Tussen 2020 en 2040 komen er naar
verwachting 110.000 nieuwe woningen bij, vooral buiten de Ring A10 en in Haven-Stad. We
moeten het bestaande groen dus met steeds meer mensen delen.
Voor de volkstuinparken betekent dit dat ze volop inzetten op behoud en op verdere
ontwikkeling. Ze zijn waardevol voor tuinders, voor Amsterdammers, maar ook voor een grote
diversiteit aan dieren en planten. Het is groen met een uniek karakter: ze horen al ruim
honderd jaar bij de stad en zijn ecologisch, maatschappelijk en cultuurhistorisch van grote
waarde en van hoog niveau. Volkstuinparken blijven daarom groen en krijgen langdurige
bestaanszekerheid.
Volkstuinparken gericht op de buurt
Een heel aantal volkstuinparken biedt al regelmatig mooie activiteiten aan voor
buurtbewoners, zoals een cursus over bijen, een bomenwandeling of een stekjesmarkt.
Sommige tuinparken hebben een tuinhuisje speciaal gereserveerd voor bijzondere groepen
zoals kunstenaars of hebben andere soorten tuinen toegevoegd, om ook andere typen
tuinders te trekken. Nagenoeg alle parken zijn al (binnen bepaalde tijden) toegankelijk voor
bezoekers; dit met uitzondering van de nutstuinen. Sommige volkstuinparken, vooral de wat
meer centraal gelegen en fysiek ‘open’ parken, zoals Klein Dantzig in de Watergraafsmeer en
Sloterdijkermeer/Nut & Genoegen in Westerpark, kunnen al stijgende bezoekersaantallen
melden.
Tegelijkertijd liggen er nog veel kansen voor de volkstuinparken om meer gericht te zijn op de
buurt en organisaties in de omgeving. Een plek met natuur en gebouwen waar meer te doen is
voor meer Amsterdammers en waar iedereen welkom is. Denk daarbij enerzijds aan het
verbeteren van de toegankelijkheid, zoals het aanpassen van de entreegebieden en verruiming
van de openingstijden. Anderzijds kunnen de volkstuinparken een meer faciliterende rol spelen
in het binnenhalen van buurtactiviteiten. Op die manier worden de tuinparken meer gericht op
de buurt en de omgeving, en kunnen meer Amsterdammers gebruikmaken van de prachtige
volkstuinparken.
Op de site van de Bond van Volkstuinders is een overzicht met naar buiten gerichte initiatieven:
www.bondvanvolkstuinders.nl/volkstuinen/iedereen-welkom. Op de gemeentelijke website
www.amsterdam.nl/volkstuinparken staat een overzicht van alle Amsterdamse volkstuinparken.
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Daarop staat per tuinpark het bezoekadres, de openingstijden en wat het voor bijzonders aan
bezoekers te bieden heeft.

Informatiebord toegankelijkheid tuinparken Westerpark

Website gemeente Amsterdam over de volkstuinparken
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5. Uitvoering en samenwerking

Het proces van samenwerking tussen gemeente en volkstuinverenigingen in de eerste helft
van 2021 heeft geleid tot goede, gedragen resultaten en een verbeterde verstandhouding.
Het doel van de Gezamenlijke Uitgangspunten en deze Aanpak is om op dezelfde voet het
proces van uitvoering van de ambities in te gaan. Gezamenlijkheid en afstemming in de lijn
van ‘Samen stadmaken’ zijn daarbij steeds de basis. Commitment van gemeente en
tuinparkverenigingen om kwaliteit in de uitwerking en uitvoering van de plannen te leveren,
is daarin cruciaal.
De ambitie is dat alle circa dertig dag- en verblijfstuinparken (exclusief de circa tien
nutstuinparken) in Amsterdam de komende tien tot vijftien jaar een verdere ontwikkeling
doormaken, waarbij toegankelijkheid verder wordt vergroot en er meer te doen komt voor
meer Amsterdammers. Om in dit ambitieuze proces tot goede gezamenlijke resultaten te
komen ligt, zoals door de tuinders gewenst, het initiatief bij de volkstuinverenigingen en wordt
gewerkt volgens de Agenda ‘Samen Stadmaken’ zoals beschreven in de Omgevingsvisie 2050
(hoofdstuk 21, vanaf pagina 248). Dit betekent dat er veel ruimte wordt geboden aan
zeggenschap en eigenaarschap bij de tuinders. De gemeente heeft een duidelijke rol en
verantwoordelijkheid in het realiseren van de ambitie om de toegankelijkheid van de
volkstuinparken te vergroten. De gemeente zet zich in om kwaliteit te waarborgen in de
uitwerking van de afspraken. Tegelijkertijd nemen gemeente en volkstuinverenigingen over en
weer een open houding aan en zijn ze gericht op goede samenwerking. De uitvoering van deze
Aanpak wordt onderdeel van de uitwerking van de Groenvisie en het Uitvoeringsprogramma
Groen.
De afgesproken uitwerkingsproducten van de Gezamenlijke Uitgangspunten zijn bedoeld om
de afspraken concreter te maken, zowel kwalitatief als kwantitatief. De eerste stap is het
uitwerken van de samenwerkingsafspraken per type tuinpark (nutstuinpark, dagtuinpark en
verblijfstuinpark). Daaraan gekoppeld zijn het format voor het plan van aanpak en de
indicatoren voor monitoring. Veel verenigingen hebben al goede ideeën voor de vernieuwing
van hun volkstuinpark. De tuinparken gaan zelf aan de slag met het uitwerken van een plan
van aanpak voor hun tuinpark en vullen een jaarlijkse monitor in waarin de activiteiten en
ontwikkelingen worden bijgehouden. Zo wordt duidelijk hoe de vernieuwing van de
volkstuinparken ervoor staat en is er mogelijkheid tot bijsturing.
De periode na besluitvorming in de raad over de Gezamenlijke uitgangspunten bestaat uit drie
fasen:
1. Uitwerking van afspraken
2. Plan van aanpak per tuinpark
3. Uitvoering van de plannen van aanpak
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1. Uitwerking van de afspraken
In de eerste fase na besluitvorming in de raad ligt de nadruk op de gezamenlijk uitwerking van
benodigde afspraken en formats voor de uitvoering. Deze fase loopt tot 1 juli 2022, zoals
afgesproken met de volkstuinverenigingen. Hiervoor wordt een gezamenlijke overleg- en
werkstructuur ingericht met een coördinatiegroep en werkgroepen. Hierdoor krijgt de
samenwerking tussen de gemeente en de volkstuinverenigingen vanaf het begin goed gestalte
volgens de principes van ‘Samen stadmaken’. De stadsdelen zullen vroegtijdig worden
betrokken in de uitwerking van de afspraken.
De vijf werkgroepen richten zich op:
De opstelling van de nieuwe huurcontracten,
De regeling of methode voor opstellen van het onderhoudsfonds,
De samenwerkingsafspraken per type tuinpark samen met een format voor de plan
van aanpak en een monitor met een beperkte set van indicatoren.
De vuilwateropgave.
De promotie van de volkstuinparken.
De nieuwe huurprijs gaat per 1 juli 2022 in. Gezamenlijk streven is dan ook de nieuwe
huurcontracten in te laten gaan. Onderdelen van het proces tot vernieuwing van de
huurcontracten zijn:
de afspraken over de vijfjaarstermijn voor de getrapte invoering van de huurverhoging
de koppeling van de ontwikkelambitie aan de huurcontracten door de
samenwerkingsafspraken
het beheerbudget
het format voor de plannen van aanpak
het format voor de monitoringsafspraken.
In de werkgroep voor de vuilwateropgave ligt een belangrijke rol voor Waternet/waterschap
Amstel, Gooi en Vechtstreek en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier e.a. De
werkgroep wil komen tot een oplossing voor de vuilwaterproblematiek, die adequaat en
financieel aantrekkelijk is voor zowel voor de gemeente als de volkstuinverenigingen. Een
maatwerkoplossing met gebruik van de septic tanks behoort tot de mogelijkheden, mits deze
voldoet aan de eisen die het bevoegd gezag stelt.
2. Opstellen plan van aanpak per tuinpark
Na 1 juli 2022 gaat de tweede fase van start. In deze fase werken de volkstuinbesturen zelf op
basis van een format een plan van aanpak uit voor hun park dat concrete invulling geeft aan de
gewenste vernieuwing. Hierin wordt nauw samengewerkt met het betreffende stadsdeel. Het
plan van aanpak verschilt per tuinpark, afhankelijk van onder meer het karakter van het
tuinpark en de ligging in de stad. Hierin kunnen de volkstuinparken hun eigen creativiteit kwijt:
welke aanpassingen en activiteiten passen bij hunzelf, bij het park en bij de buurt? Omdat het
bij de verenigingen om vrijwilligers gaat, is het essentieel dat zij energie voelen voor de uitvoer
van de plannen. Voor de nutstuinparken geldt een beperkter plan van plan aanpak (zie verder
het onderdeel nutstuinparken).
Zoals in de Gezamenlijke Uitgangspunten aangegeven, hebben de tuinparken een jaar de tijd
(tot juli 2023) voor het opstellen van een plan. In uitzonderlijke gevallen is er een
uitloopmogelijkheid tot uiterlijk juli 2024. Naar aanleiding van de opgestelde plannen van
aanpak wordt een uitvoeringsprogramma, een beheer- en onderhoudsprogramma en een
investeringsprogramma opgesteld. Vanaf begin 2023 (of eerder indien tuinparken in een
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sneller tempo tot een plan van aanpak komen) wordt gestart met een vertaling van de plannen
in een investeringsprogramma om in aanmerking te komen voor gemeentelijke
investeringsbijdragen voor groen.
3. Uitvoering van de plannen van aanpak
Daarna start in de derde fase de daadwerkelijke uitvoering van de plannen van aanpak. In een
periode van tien tot vijftien jaar ontwikkelen de volkstuinparken zich tot groene gebieden die
voor Amsterdammers een gebruikelijke plek zijn om te ontspannen en recreëren. Er zijn
regelmatig activiteiten voor zowel de geïnteresseerde buurtbewoner, als voor bijzondere
groepen zoals ouderen, mensen met een beperking of schoolkinderen. Er zijn uitnodigende
entrees gerealiseerd met interessante wandelroutes langs de tuintjes en velden, en eventueel
extra toegangen. Bijzondere elementen nodigen Amsterdammers uit om mee te genieten. Ook
actieve deelname van niet-tuinders is op alle parken mogelijk: op de volkstuinparken zijn meer
verschillende soorten tuinen, zoals meerdere kleine tuinen op de plek waar eerst één grote
was, groepstuinen, tijdelijke tuinen, deeltuinen, pluktuinen et cetera.
Uit de opgestelde monitoring moet blijken wat de impact van de vernieuwing is en of de
maatregelen inderdaad tot hogere bezoekersaantallen en gezamenlijke activiteiten op de
tuinparken leiden.
Financiering
Voor het vergroten van de toegankelijkheid van de tuinparken kan al veel in gang worden
gezet, maar kan ook een beroep gedaan kunnen worden gedaan op gemeentelijke
investeringen (het SHP Bovenwijks Groen). Vanaf heden kan al gewerkt worden aan een
verbeterde toegankelijkheid, bijvoorbeeld door verruiming van de openingstijden en faciliteren
van buurtactiviteiten. Voor de fysieke maatregelen, zoals aanpassing van de entreegebieden,
zijn investeringen echter noodzakelijk. Het sluit aan bij de lijn van de Groenvisie, waarin gepleit
wordt voor het structureel investeren in de groene infrastructuur, parallel aan de groei en
verdichting van de stad en daarbij een extra impuls te kunnen geven aan het beter benutten
van het bestaande groen, zoals de volkstuinparken.
Communicatie
Gemeente en verenigingen trekken sinds de zomer van 2021 samen op om de volkstuinparken
en de activiteiten die er georganiseerd worden, nog beter onder de aandacht bij de
Amsterdammer te brengen. Dit proces van gezamenlijke communicatie, waarbij de gemeente
haar gemeentebrede kanalen inzet om de volkstuinparken te ondersteunen in hun
communicatie naar Amsterdammers, en de volkstuinverenigingen actiever communiceren
naar (mogelijke) bezoekers, wordt de komende jaren voortgezet en uitgebouwd.
Initiatief, experimenten en ondersteuning
De tuinders hebben aangegeven graag de verantwoordelijkheid te willen (blijven) dragen voor
de vernieuwing op de volkstuinparken. De gemeente ondersteunt dit initiatief en maakt ruimte
om te experimenteren. Volkstuinverenigingen zijn vrijwilligersorganisaties. Van de besturen is
de afgelopen tijd veel gevraagd, en dat zal in de verdere uitwerking van de plannen deels zo
blijven. Daarbij dient gekeken te worden hoe ondersteuning de inzet naar een voor vrijwilligers
aanvaardbaar niveau kan brengen. Deze ondersteuning zal nodig zijn in alle drie de genoemde
ontwikkelfasen. Belangrijk voor de volkstuinverenigingen is om een vast aanspreekpunt bij de
gemeente en/of het betreffende stadsdeel te hebben. Continuïteit en partijen die actief hun
relatie onderhouden, zijn hierbij essentieel. Een gemeentelijk coördinatiepunt dat in
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samenwerking met de betrokken lijnafdelingen dit aanspreekpunt vormt, is een van de
mogelijkheden en zorgt voor korte lijnen tussen de gemeente en de verenigingen.
In de daadwerkelijke uitvoering van de plannen spelen behalve de bestuurders van de
verenigingen, ook de overige tuinders zelf een belangrijke rol. Alle activiteiten en het beheer
van collectieve delen die nu al plaatsvinden, gebeuren voornamelijk vanuit enthousiasme voor
de vereniging en de gedeelde liefde voor tuinieren en de natuur. Deze intrinsieke motivatie is
ook een voorwaarde bij het opstellen en uitvoeren van de plannen van aanpak. Ze moeten
passen bij het karakter van het tuinpark, bij de behoefte in de omgeving maar zeker ook bij de
mogelijkheden (tijd, energie, ideeën) van de leden. De gemeente zal hen hierbij ondersteunen
met coördinatie, netwerkvorming en inspirerende voorbeelden.
De Bond voor Volkstuinders en de zelfstandige verenigingen monitoren zelf de voortgang van
de uitvoering en bespreken met de gemeente hoe het gaat en wat er eventueel nog nodig is.
Gaat alles volgens planning? Zijn er extra acties of afspraken nodig? Op belangrijke momenten
worden gemeentebestuurders waar nodig over de stand van zaken geïnformeerd. De
gemeente helpt verder met kennis en het aanvragen van budgetten voor investeringen in de
vernieuwing.
Bijzondere positie nutstuinparken
De ambitie ‘meer te doen voor meer Amsterdammers’ geldt voor alle tuinparken. Wel is er
verschil in urgentie en de mogelijkheden die de verschillende soorten tuinparken
(dagtuinparken, verblijfstuinparken en nutstuinparken) daarvoor kunnen bieden. De
nutstuinparken vormen een aparte categorie. Nutstuinparken bestaan over het algemeen uit
een verzameling kleine moestuinen zonder huisje, aan de rand van de stad met weinig
voorzieningen en gemeenschappelijke delen in de vorm van wandelpaden, velden of een
clubgebouw. Omdat er minder toezicht is door de vaak afgelegen ligging en de vaak specifieke
inrichting van deze tuinparken zijn er minder mogelijkheden tot publieke toegankelijkheid. De
ontwikkelopgave wordt daarom vooral gelegd bij de dag- en verblijfsparken en veel minder bij
de nutstuinparken.
Voor nutstuinparken geldt daarom een beperkt plan van aanpak. Maatwerk is nodig en
nutstuinparken zullen daarbij zelf aangeven wat er wel mogelijk is. Denk daarbij aan opening
op enkele vaste tijden in de week, maand of jaar of een wandeling op afspraak of educatieve
activiteiten. Nutstuinparken zetten zich waar mogelijk in om meer activiteiten te organiseren
samen met de buurt en maatschappelijke partners. Hierbij wordt gekeken naar de aansluiting
op andere ‘groene’ buurtactiviteiten. Er is gevraagd om extra ondersteuning op het gebied van
communicatie, dus dat wordt samen met de gemeente opgepakt. Ook hebben de
nutstuinparken aangegeven dat inspiratie en uitwisselen van kennis voor de plannen van
aanpak zeer gewenst is.
Samen werken aan de Amsterdamse Volkstuinparken
We gaan komende jaren samen aan de slag om de volkstuinparken verder te ontwikkelen. De
volkstuinverenigingen en gemeente werken op basis van deze Aanpak om tot het doel ‘meer
te doen voor meer Amsterdammers’ op de volkstuinparken te komen. Zo krijgen de
tuinparkverenigingen zekerheid voor de toekomst en kunnen meer mensen genieten van de
Amsterdamse volkstuinparken.
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Bijlage: Overzicht volkstuinparken

Volkstuinparken in Amsterdam, Ouder-Amstel en Weesp
(situatie mei 2021)
(NB) = geen grondeigendom gemeente Amsterdam
Noord
1. De Bongerd
2. Buitenzorg
3. De Swaenen
4. Buikslotermeer
5. De Molen
6. Tuinwijck
7. Kweeklust
8. Wijkergouw
9. Rust en Vreugd

29. Klein Dantzig
30. Amstelhof
31. Hof van Eden
32. Nieuwe Levenskracht
33. Nieuwe Diep
Zuidoost
34. De Vijf Slagen
35. Reigersbos
36. De Vrijbuiters (NB)
37. Linnaeus
38. Frankendael
39. Tuindersvereniging Driemond

West
10. Zonnehoek
11. Sloterdijkermeer
12. Nut en Genoegen

Ouder-Amstel (grondeigendom gemeente
Amsterdam)
40. Dijkzicht
41. Ons Lustoord
42. Nieuw Vredelust
43. De Federatie

Nieuw-West
13. Bretten
14. De Groote Braak
15. De Oase
16. De Ark
17. Osdorp
18. T.I.G.E.N.O.
19. Nieuw Bijenpark (uitgifte in erfpacht)
20. De Eendracht
21. Lutkemeer
22. VAT Sloten
23. Eigen Hof
24. Lissabon
25. Oud Bijenpark
26. Ons Buiten

Weesp
44. Van Houten
45. VTV Kweeklust (NB)

Zuid
27. De Groenlijn
Oost
28. Amstelglorie
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