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Beste tuinders, hierbij de Nieuwsbrief van december. Veel leesplezier.

Mededelingen
•  Op 1 december is het water afgesloten.

•  Als je je wilt aanmelden voor de alertgroep en /of  D&D groep van ons tuinpark, doe dat   

 door je naam, telefonnummer en tuinnummer  naar tuinparklissabon@gmail.com te  

 sturen.

De gemeente wil de huurprijs 500% verhogen
Zoals de meesten van jullie vast al weten, heeft de gemeente haar concept-Uitvoerings-
strategie Tuinparken gepubliceerd: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/
volg-beleid/coalitieakkoord-uitvoeringsagenda/gezonde-duurzame-stad/groen-am-
sterdam-2050/uitvoeringsstrategie-volkstuinenbeleid/. De gemeenteraad zal 16 of 20 
december een definitief besluit nemen over de plannen. 

Wat is de Uitvoeringsstrategie Tuinparken en wat staat er in?
De uitvoeringsstrategie is de concretisering van de Groenvisie van de gemeente, de 
visie waarover lang is onderhandeld met de Bond van Volkstuinders en waarover al een 
paar keer is gesproken op onze ALV´s en de Vroegop. Voor de tuinders die de discus-
sie gevolgd hebben, moet inmiddels duidelijk zijn dat de gemeente de functie van de 
tuinparken over een andere boeg wil gooien dan wij gewend zijn: parken mogen niet 
langer meer alleen voor tuinders zijn. In plaats daarvan moeten de tuinparken veel meer 
bijdragen aan de biodiversiteit in de stad en groene ruimte bieden voor de buurt om de 
parken heen. Omdat wij wel begrijpen dat dat nodig is, zijn wij hiermee op Lissabon ook 
al een tijdje bezig door Natuurlijk Tuinieren, de aankoop van de Osiratuin en het uitnodi-
gen van de buurt op het park.

Maar uit de concept-Uitvoeringsstrategie Tuinparken is nu gebleken dat de plannen van 
de gemeente forse gevolgen gaan hebben voor de inrichting van de tuinparken en de 
tuinkosten. Wat betreft de inrichting van de parken, heeft de gemeente verschillende 
plannen. Zo stelt de gemeente dat 20% van alle parken openbaar en altijd toegankelijk 
moeten worden. Verder vindt de gemeente dat de huidige tuinen moeten worden opge-
deeld in kleinere tuinen zodat meer mensen een tuin kunnen hebben op de parken. 

Het voorstel is ook de huurprijs van de grond bijna 500% te verhogen: van € 0,47 per 
m2 naar € 2,25 per m2 in 2022. Argument is dat de huurprijs al heel lang alleen maar is 
geïndexeerd en de prijs nu gemoderniseerd moet worden. Of de extra huuropbrengst 
ook extra investeringen in de parken zullen betekenen, gaat de stad nog bekijken nadat 
de huur is verhoogd. Wel geeft de gemeente nu al aan dat wij het grootste gedeelte van 
het beheer zelf moeten blijven doen. En dat alles in ruil voor meer bestaanszekerheid 
voor de parken: de gemeente garandeert het bestaan van de tuinparken tot 2050. 
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De tuinders zijn in opstand gekomen
Kortom, we moeten dus veel ruimte inleveren, veel meer gaan betalen en wel al het 
werk zelf blijven doen zodat de gemeente de parken niet opheft. Het zal niemand 
verbazen dat de plannen weinig positief zijn ontvangen door de tuinders van Amster-
dam. Met de Bond van Volkstuinders en de grote parken voorop, is er een enorme 
tegenactie gestart om het besluit van de gemeenteraad te beïnvloeden. Zo hebben 
jullie de petitie misschien al ingevuld: https://petities.nl/petitions/behoud-de-am-
sterdamse-volkstuinen?locale=nl

Ook  is er een publiciteitsoffensief gestart, bijvoorbeeld in het Parool 
(https://www.parool.nl/amsterdam/volkstuinen-worden-onbetaalbaar-de-huur-
gaat-van-1900-naar-16-000-euro~b00790ae/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.
google.com%2F) en de Volkskrant (https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/
groenlinks-blijf-van-de-volkstuinen-af~b7635360/)

Als laatste actie bereiden de Tuinparken een gezamenlijke inspraak voor in de ge-
meenteraad op 8 december bij de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening. 
 
Wat kan elke tuinder zelf doen tegen de plannen?
Natuurlijk proberen wij als bestuur van een klein park, mee te helpen bij het verzet 
tegen de plannen. Wij voorzien namelijk ook grote problemen voor Lissabon als deze 
plannen worden doorgezet. Wij sluiten daarom aan bij de initiatieven van de Bond van 
Volkstuinders en de andere parken. 

Maar hoe meer tuinders laten weten wat zij vinden van de plannen, hoe beter. Dus als 
je zelf iets wil doen, zou je het volgende kunnen doen:

 • Onderteken de petitie: https://petities.nl/petitions/behoud-de-amsterdamse- 
  volkstuinen?locale=nl
 • Stuur een mailtje met je mening over de plannen naar de raadscommissie   
  Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam voor 8 december a.s. 
  (mailboxraadscommissieROvoorburgers@amsterdam.nl). De commissie be 
  staat uit gemeenteraadsleden. Deze commissie bereidt het besluit in de ge 
  meenteraad voor en vergadert over de Uitvoeringsstrategie Tuinparken op 8  
  december a.s.  
 • Benader mensen waarvan je weet dat zij in de gemeenteraad zitten, leg ze uit  
  wat de plannen zijn en wat je denkt dat de gevolgen gaan zijn. Deze mensen kun  
  je ook vragen dit te bespreken in hun raadsfractie. 
 • Kijk op: https://sloterdijkermeer.nl/15v1/ : Hoe stuur je je persoonlijke brief naar  
  de raadscommissie RO.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen jullie bij nieuws, weer informeren. 
Heb je nog vragen, stuur zij naar tuinparklissabon@gmail.com.

Namens het hele bestuur
Marieke Poolman
voorzitter
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Autoluw maken van Sloten en Nieuw Sloten
De laatste week bereiken ons vragen over de toekomst van ons Tuinpark. Dit heeft 
meer dan onze gewone aandacht.

Naast de aangekondigde Uitvoeringsstrategie van de gemeente speelt er ook de 
“afsluiting” van de wijk Sloten en Nieuw Sloten voor doorgaand sluipverkeer om ver-
keersoverlast tegen te gaan. (https://www.amsterdam.nl/aker-sloten-nieuw-sloten/
slimme-camera-sloten-nieuw-sloten/). De maatregel betekent dat ons park voor ieder-
een bereikbaar blijft maar dat de meeste van ons daarvoor moeten omrijden om geen 
boete te krijgen.  

Wat is de gemeente van plan met deze “afsluiting”?
Per 1 juni 2021 wil de gemeente het autoverkeer gaan regelen door middel van zoge-
naamde “elektronische knippen”. Deze “elektronische” knip wordt bewaakt met slimme 
camera’s. Dit betekent dat wanneer jouw motorvoertuig bij de RDW NIET geregistreerd 
staat in de wijken Sloten en/of Nieuw Sloten, je een bekeuring krijgt wanneer je ge-
signaleerd wordt door een van de camera’s. Eigenaren van geregistreerde voertuigen 
krijgen automatisch een ontheffing, zij hoeven hier niets voor te doen.

Omdat een groot aantal van ons niet in de wijk Sloten en / of Nieuw Sloten wonen, 
staan onze auto’s niet geregistreerd in deze wijk en krijgen wij dus ook geen onthef-
fing. Hierdoor zullen wij bij een registratie van één van de camera’s automatisch een 
bekeuring volgen van maar liefst € 90,00. Dit is natuurlijk “zonde geld”, geld dat wij 
maar al te graag aan onze tuin willen besteden.

Invloed uitoefenen op deze plannen
Het is nog een voorstel dus de gemeente moet nog een besluit nemen. Daarom is er 
de mogelijkheid om enigszins invloed uit te oefenen op dit voorstel. Op de site van 
de gemeente Amsterdam kan je een enquête invullen waar je je mening kunt geven 
en voorstellen kunt doen voor andere oplossingen. (https://www.amsterdam.nl/aker-
sloten-nieuw-sloten/slimme-camera-sloten-nieuw-sloten/?utm_source=amsterdam.
nl&utm_medium=internet&utm_campaign=bereikbaarslotennieuwsloten&utm_
content=redirect) De oproep is dan ook om dat te doen als je iets van deze plannen 
vindt. Wij kunnen dan altijd tegen onszelf zeggen dat wij alle mogelijkheden hebben 
benut om onze mening te geven.

De meest gestelde vragen en 
antwoorden kan je hier vinden:
Vraag en antwoord Aanpak Sloten 
en Nieuw Sloten - Gemeente Amsterdam: 
www.amsterdam.nl/aker-sloten-nieuw-
sloten/vraag-antwoord-aanpak-sloten-
nieuw/

Fred Henze namens het hele bestuur
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Tuintips voor december

December is een rustige maand in de tuin. Alles is gericht op het binnen gezellig maken 

voor de feestdagen. Maar op mooie dagen wanneer je echt even naar buiten wilt, zijn er 

genoeg kleine klusjes te doen. Hier vind je een overzichtje.

BESCHERMEN VAN PLANTEN

• Bescherm gevoelige planten tegen vorst met vliesdoek.

• Bescherm pas aangeplante groenblijvende planten met een mulchlaag. Omdat de   

 planten nog niet goed zijn geworteld, kunnen ze bij hevige vorst geen water opne-  

 men. In combinatie met een uitdrogende wind kunnen de planten dan bevriezen en   

 zo sterven. Geef de pas geplante groene planten geregeld water.

• Rozen op stam zijn niet winterhard, dus pak ze goed in. Bij vorst die gepaard gaat met  

 een schrale oostenwind, kunnen de stam en takken afsterven als gevolg van uitdro  

 ging.

• Bomen en struiken mogen worden geplant als het niet vriest.

• Voor het aanbreken van de winter moet je ervoor zorgen dat de grond in borders,   

 onder hagen en tussen groenblijvende struiken is bedekt met een dikke laag blad.   

 Veel planten en struiken komen daarmee beter de winter door.

• Bescherm bloempotten tegen vorst door aan de binnenkant noppenfolie tegen de   

 randen te leggen. Zo heeft bevriezend water in de pot voldoende plek om uit te   

 zetten.

SCHOONMAKEN EN VOORBEREIDEN

• Nestkasten kunnen schoongemaakt worden.

• Maak de dakgoot bladvrij.

• Wil je besdragende takken van de hulst gebruiken in je kerstschikking? Haal dan de   

 mooiste takken naar binnen voordat vogels zich aan de bessen te goed doen.

• Wanneer je wat wilt veranderen in de tuin, maak dan nu alvast een schets. Je kunt   

 dan in het voorjaar direct aan de slag.

• Wanneer de kerstboom een allergische reactie opwekt, zoals benauwdheid, rode   

 ogen en een verstopte neus, schaf dan de blauwgrijze zilverspar (Abies procera   

 ‘Glauca’) aan. Deze soort geeft veel minder klachten.
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PLANTEN DIE NAAR BINNEN MOETEN

• Als je opgepotte keukenkruiden zoals munt en   

 peterselie in huis laat overwinteren, kun je er   

 ook  in de koude wintermaanden van oogsten.

• Basilicum moet op de vensterbank overwinteren,  

 want bij temperaturen onder de +7 graden kwijnt  

 deze plant weg.

• Geef kuipplanten en bloembakken die binnen   

 overwinteren water.

ALGEMENE TUINKLUSJES

• Houd het gazon bladvrij.

• Knip bes dragende struiken in vorm

• Snoei bes dragende struiken in vorm
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Knutselen  in de kerstvakantie
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Originele ideeen

Jeugdplek
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Recept van de maand

Iraanse worteljam

Benodigheden:
• 400 gram wortels, bijvoorkeur winterwortels, 
  geschild en grof geraspt
• 400 gram geleisuiker
• sap van één citroen (mag ook wat minder)
• fijngeraspte schil van een halve sinaasappel 
  (sinaasappel eerst boenen)
• 350 ml water

Optioneel:
• 3 kardemon-peulen, ontdaan van hun schilletje, platgedrukt
• 4 draadjes saffraan
• 2 eetlepels rozenwater (Marokkaanse winkel)
• 3 eetlepels fijngehakte pistachenootjes of amandelschaafsel

Bereidingswijze:
1.  Doe de wortels, het citroensap, de geleisuiker, de rasp van de sinaasappel  
  schil en het water in een pan met een stevige bodem.
2.  Voeg eventueel de kardemon-peulen, de saffraan en het rozenwater toe.
3.  Kook de jam zo’n 40 minuten, de wortels moeten flink gaar zijn.
4.  Controleer of de jam dik genoeg is door een beetje op een schoteltje te   
  druppelen.
5.  Is de druppel jam, na afkoelen, nog te dun, kook de jam nog ietsje langer.
6.  Als de jam is afgekoeld, kun je eventueel de fijngehakte pistachenootjes of   
  het amandelschaafsel toevoegen.
7.  Doe de jam in goed schoongemaakte potten.

De jam kun je zo op brood eten. Als extra kun je een plakje feta er opleggen; erg 
lekker.

     .... en ik geef de pollepel door aan Annemarie en Ger van tuin 85
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Deze week krijgen alle tuinleden een brief van de Bond van Volkstuinders 
over de wijzigingen in de verzekering van de tuinhuisjes. Dit jaar wordt er 
geïndexeerd waardoor er toch een premie verhoging ontstaat. 

Verzekering tuinhuisjes

Wis u dat

 een groot aantal tuinders met de auto naar ons park komen.

het mogelijk is om op de middenbaan van de parkeerplaats met 2 auto’s naast 

elkaar te staan.

netjes aansluiten bij parkeren ergernissen bij mede-tuinders voorkomt.

er een klein aantal “Niet Parkeren” plaatsen zijn

dit is aangegeven met de bekende “Niet Parkeren” en “gereserveerde”

borden

u wordt verzocht hier dus niet te parkeren.

de tuinwinkel voorlopig de winkelverkopen “aan” uw tuin komt afleveren.

u de bestelling kunt doorgeven aan Joe Derks, tel: 06-21215956.

u dit bij voorkeur dit via Whats-App doet, daar hij ook nog werkt.

u dit ook kunt doen door een E-mail te sturen naar tuinparklissabon@gmail.com.

u dan een factuur ontvangt van de Bond van Volkstuinders voor de

geleverder artikelen.

bij een automatisch incasso dit “automatisch” gaat.



Schoffel onze volkstuinders 
niet onder!

Behoud de Amsterdamse volkstuinen
 
Teken de petitie! 
behoudvolkstuinen.petities.nl

Bijlage




