
De volgende brief ontvingen alle tuinparkbesturen na de ingelaste bondsvergadering op
16 januari j.l.

Beste afdelingsbesturen,

Op 16 januari hebben jullie ingestemd met de voordracht van de selectiecommissie voor een nieuw
bestuur. Daarmee zĳn wĳ met een zeer grote meerderheid gekozen. Wĳ kunnen aan de slag. Dank
daarvoor.

Een van de zaken die wĳ op willen pakken is een betere communicatie tussen (de besturen van) de
tuinparken en het Bondsbestuur. Deze nieuwsbrief is daarvan het begin. We gaan ons mandaat nu
voortvarend oppakken.

Voor wat betreft de Amsterdamse tuinparken het volgende. Het eerste contact met de gemeente is al
gelegd. Mĳn voornemen is dat we eerst met hen afspraken maken over het proces voordat we over de
inhoud gaan praten.

Ik heb zelf vorig jaar het initiatief genomen voor de nota ''Een beter alternatief''. 17 parken hebben al
aangegeven daar achter te staan. Als bestuur gaan we ook met de andere Amsterdamse parken
hierover in gesprek. Zo willen we ervoor zorgen dat we met deze nota, eventueel iets aangepast, een
duidelĳk uitgangspunt voor de onderhandelingen hebben. Niet alle tuinparken in Amsterdam zĳn bĳ
deze bond aangesloten. Een deel daarvan onderschrĳft wel de nota ''Een beter alternatief'', daar heb
ik met hen contact over.

Ons voornemen is om transparant te zĳn over waar we mee bezig zĳn (doen wat je zegt, zeggen wat je
doet), we zullen jullie dus met enige regelmaat op de hoogte houden van de voortgang. Uiteraard
zullen we ook op belangrĳke momenten jullie input vragen voor zaken waar we mee bezig gaan.

De taakverdeling is globaal als volgt:

• Eric van der Putten: voorzitter, lid DB
• Katherine Diaz: secretaris, lid DB
• Maarten Otto: penningmeester, lid DB
• Martèl Bakker Schut: complexe kwesties
• Annemieke Timmerman: groen en milieu
• Marjo Visser: beleid en overleg met gemeente
• Marieke Schep: communicatie

De precieze taakverdeling en contactpersonen per regio laten we jullie binnenkort weten. Als
voorzitter wil ik voor op korte termĳn een voorzitters-overleg (via aan video meeting) plannen, om te
bespreken of zo'n overleg een goede aanvulling is voor het verbeteren van de samenwerking. Verder
zullen bestuursleden in de komende periode een regio-overleg (ook video) inplannen, waarbĳ ik ook
aanwezig zal zĳn.

Dit bestuur (dat een interim karakter heeft) zal aan het einde van dit jaar in ieder geval komen met
uitgewerkte plannen voor de komende periode.Wordt vervolgd.

Met hartelĳke en groene groet, Eric van der Putten,
voorzitter bestuur Bond van Volkstuinders

Beste tuinders, hierbĳ de nieuwsbrief van februari. Veel leesplezier..
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Hieronder een kort overzicht van de punten die zĳn besproken in het gesprek
tussen de wethouder en de Amsterdamse Volkstuinen op 7 december j.l.
Fred Henze was daarbĳ namens ons tuinpark.

Impressie gesprek wethouder met volkstuinverenigingen

Wethouder Van Doorninck
• Vanaf de nota van 2005 zĳn we in samen in gesprek over de wens meer Amsterdammers gebruik

te laten maken en te kunnen laten genieten van de volkstuinparken.
• De Bond was ons voor met de nota Spĳkers met Koppen. Het was onze bedoeling de Uitvoerings-

strategie hierbĳ aan te laten sluiten.
• Dit is niet helemaal gelukt. Excuses voor het proces en communicatie naar de Bond – we werkten

goed samen maar ergens zĳn we elkaar kwĳt geraakt.
• We zĳn juist erg trots op op de volkstuinparken en wat de tuinders doen.
• Voorstel om pas op de plaats te maken en eerst te werken aan het opbouwen van nieuw

vertrouwen en de samenwerking weer op te pakken.
• We staan geen top-down aanpak voor. Wel erkennen we dat we verschillende rollen hebben.
• We zĳn het voor een groot deel eens, we moeten verder praten over:

o De huurprĳs
o Andere positie van nutstuinen
o Tegemoetkomingsregeling
o Rioleringsopgave
o Invulling van openbaarheid
o Maatwerk per park.

Dhr. Ralf Grevelink, voorzitter van de Bond van Volkstuinders
• Benoemt het proces van 100 jaar volkstuinparken in Amsterdam
• Geeft aan dat de Bond in het proces van gesprekken met de gemeente altĳd naar de achterban

heeft gecommuniceerd.
• De volgorde van de stappen is goed geweest: eerst is de Bond met een gedragen visie gekomen,

dat heeft de gemeente verwerkt in haar Uitvoeringsstrategie, nu komt het aan op de praktische
invulling en wordt het spannend. Door de time-out kunnen we het gesprek hebben over de
verschillen van mening.

Opmerkingen van de zelfstandige verenigingen
• Verschillende zelfstandige verenigingen geven aan niet betrokken te zĳn geweest bĳ voor-

bereiding van de nota, de hoge huren als onbetaalbaar te beschouwen en daarom de petitie te
zĳn gestart die op dit moment op 27.000 handtekeningen staat.

• Er worden opmerkingen gemaakt die betrekking hebben op specifieke situaties op volkstuin- en
nutstuinparken.
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Opmerkingen van de afdelingsbesturen binnen de Bond
Erik van der Putten verwoordt vier punten: niet tot op de millimeter willen regelen, de 20%
openbaarheid van tafel, de te forse huurverhoging dient omlaag te gaan, geen fietspaden door de
parken heen.

• Wat is de status van de time-out?
• We willen openbare toegankelĳkheid maar niet de opgelegde 20% openbaarheid.
• Voor toegankelĳkheid van onderop.
• Een contract voor 10 jaar is te kort, dat moet ten minste 20 jaar worden.
• Dit gaat in tegen het coalitieakkoord, waarin zeggenschap van Amsterdammers juist vergroot

moet worden.
• Bouw voort op de kracht van de tuinparken, betuttel ons niet.
• Er worden zorgen geuit over:

o De gevolgen van 20% openbaar voor de hechte gemeenschap op de tuinparken
o Dat door openbaarheid het ‘dorpse gevoel’ in gevaar komt
o Vervuiling en toezicht
o Beheer van het openbare deel door wie en van welk geld?
o Biodiversiteit
o Betaalbaarheid en solidariteitsregeling

Afsluiting wethouder
• Stelt voor om nu niet naar de raad te gaan met dit plan.
• Wel graag blĳven praten via een vertegenwoordiging en streven naar een aangepast plan voor de

raad in februari.
• We leggen de plannen naast elkaar (Uitvoeringsstrategie + Spĳkers met koppen + Een Beter

Alternatief). We kĳken naar wat we gezamenlĳk hebben – er zĳn veel overeenkomsten, en waar we
verschillen en met elkaar verder moeten praten (zoals het lastige punt van de riolering) en zorgen
voor een gedragen voorstel naar de raad, waarbĳ we onderscheid maken tussen de nutstuinen
en de verblĳfstuinen.

• Waar zĳn we het over eens en wat geldt voor alle parken? Wat is maatwerk per park, dit vraagt om
een bottom up benadering.

• We praten nog opnieuw over de huurprĳs.
• Hartelĳk dank voor dit gesprek.
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Moestuin tips voor beginners
Een moestuin, het is weer helemaal hip en het is nu de
hoogste tĳd om er mee te beginnen. Wil jĳ dit jaar ook
oogsten uit eigen vensterbank, tuin of balkon? Zelf
experimenteren is een van de leukste onderdelen van
moestuinieren. Maar met een klein beetje basiskennis
heb je wel veel meer kans op succes. Daarom een paar
tips om te zorgen dat je ook in je eerste jaar al een
bescheiden oogst hebt.

Begin klein

Een tuin huren van 150 vierkante meter aan de andere
kant van de stad lĳkt misschien enorm leuk, maar
levert ook gigantisch veel werk op. Het onkruid
wieden en water geven in de zomer is een moment
waarop veel mensen het opgeven. Dus heb je een
baan, kinderen of andere hobby’s die ook tĳd kosten?
Dan is het waarschĳnlĳk verstandig dat je het niet
meteen te groot aanpakt. Een of twee vierkante meter
in de tuin is echt al heel leuk! Heb je geen tuin of geen
ruimte voor een moestuintje? Dan kan je ook prima
tuinieren op de vensterbank of op het balkon in
bloempotten en bloembakken. Kies een paar soorten
groenten en probeer niet meteen zelfvoorzienend te
worden.

Kies de juiste groentesoorten om mee te beginnen
Veel groenteplanten hebben niet meer nodig dan
zonlicht, vruchtbare grond en regelmatig water. Maar
er zĳn ook soorten die veel warmte nodig hebben,
zoals meloen of aubergines, of heel veel eisen stellen
aan de bemesting, zoals bloemkool. Kies daarom zeker
het eerste jaar soorten die wat makkelĳker zĳn om te
verzorgen.

Voor in de vensterbank en in potten op het balkon of
terras zĳn er ook kleinere rassen van bĳvoorbeeld de
tomaat, mais, pompoenen en sperziebonen. Het is
zeker de moeite waard om hier even naar op zoek te
gaan. Omdat deze planten van zichzelf kleiner blĳven,
passen ze makkelĳker op een balkon of vensterbank en
blĳven ze ook gezond in een kleinere bak of pot. Je
vindt deze soorten soms in het tuincentrum of bĳ de
grotere zaadhandels online.



Geschikte soorten voor beginners

• Voor de vensterbank: Minisla, spinazie, rucola,
pepertjes, pinda’s, sperziebonen (struikboontjes),
minitomaatjes.

• Voor in potten op het balkon: Sperziebonen
(klim of struikboontjes), kropsla, pompoenen,
kleinere tomaten, aardbeien, knoflook, rucola,
lampionbes/ananaskers en mini-maïs. En als je
net iets meer ruimte en een grote bloempot
hebt een courgette.

• Voor in een kleine moestuin(bak): Sugarsnaps,
peultjes, courgette, pompoenen, snĳsla, kropsla,
spinazie, maïs, aardbeien, knoflook, aardappel,
cherrytomaatjes en sperziebonen.

Je kan zelf uit zaden plantjes opkweken, maar als
je dat nog wat teveel vindt, dan kan je bĳ het
tuincentrum vanaf nu ook plantjes kopen die je
zelf in de tuin of in een pot kan planten.

Zaai en plant op het juiste moment

Veel planten kunnen niet tegen vorst en ’s nachts
kan het de komende weken nog behoorlĳk koud
worden. Na half mei (ĳsheiligen) is het meestal
veilig om alle planten buiten te zaaien of
planten. Tot die tĳd hou je een deel van de
planten beter binnen op de vensterbank. Als je
te vroeg begint met voorzaaien dan kunnen de
planten lang en slap worden. Binnen is er voor
sommige planten toch gewoon te weinig licht of
is het net iets te warm boven de verwarming. Op
zakjes met zaden die je in de winkel koopt staan
meestal al duidelĳke instructies. En anders biedt
een zaaikalender een goede houvast voor zowel
binnen als buiten zaaien.

Waar kan je nu mee beginnen?
Ok, tĳd om de handen uit de mouwen
te steken. In maart en april kan je buiten
al veel soorten direct buiten in de grond
of bloempot zaaien. Ook binnen kan je
al volop plantjes voorzaaien. Hiermee
heb je een flinke voorsprong op het
koude voorjaar, maar begin niet te vroeg
met soorten die pas na half mei naar
buiten mogen. De plantjes moeten dan
te lang in hun potje blĳven en worden
daar slap en ongezond van. Met
pompoenen en courgettes zou ik nog
even wachten tot half april bĳvoorbeeld.
Tips om eind maart/begin april mee te
beginnen:

Op de vensterbank
Voorzaaien om buiten uit te planten in
mei: Tomaten, lampionbes/ananaskers.
Zaai 1 of 2 zaadjes per potje en als de
plantjes boven komen dan laat je één
plantje per potje staan, de andere haal
je weg of zet je in een ander potje.

Voor teelt op de vensterbank:
minitomaat, minisla, spinazie, rucola en
bĳvoorbeeld pinda’s.
Zaai minisla, spinazie en rucola in een
groot champignonbakje en strooi
zaadjes ongeveer 1 cm uit elkaar.
Tomaten zaai je met 1 of 2 zaadjes per
potje. Laat 1 plantje staan zodra de
zaadjes zĳn uitgekomen. Plant ze na
ongeveer 3 weken uit in een pot van
minimaal 25 cm doorsnede en vul deze
met verse (biologische) potgrond.
Pinda’s kweek je het beste in een glazen
pot of bak, want dan kan je ze zien
groeien onder de grond!

Wil je dit jaar nog pepers of
minipaprika’s telen op de vensterbank,
zoek dan nu iemand die al een plantje
voor je heeft en begin volgend jaar in
januari/februari met zelf zaaien. Je kan
het nu nog proberen hoor, maar het is al
vrĳ laat omdat ze langzaam groeien.
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Erfgoed van de Week | De Rode Leeuw tussen Amsterdam en Sloten

Binnenkort wordt het perceel Sloterweg 711-715 met de stort van ruim 3 meter zand
klaargemaakt voor de bouw van 5 zelfbouwwoningen. Deze ontwikkeling was voor de
gemeentelĳk archeologen aanleiding om de blik te richten op de geschiedenis van het
terrein, die teruggaat tot de zeventiende eeuw, toen hier herberg ‘De Rode Leeuw’ was
gevestigd.

Dronkemanshuisje
De herbergen in het buitengebied rond
Amsterdam waren ook populair onder de
stedelingen, die hier buiten bereik van de
stedelĳke accĳnzen goedkoop konden
drinken. In 1539 wist het stadsbestuur het
accĳnsgebied op het schenken van bier en
wĳn op te rekken tot ‘Halfweg Sloten’ –
halverwege de Sloterweg. Een slimme
ondernemer vestigde pal buiten deze grens
zĳn herberg ‘de Rode Leeuw’, die op enkele
zeventiende- en achttiende-eeuwse kaarten
en tekeningen te zien is. De goedkope drank
die in de herberg kon worden genoten, zal
hebben bĳgedragen aan de laat 18de-
eeuwse naamswĳziging naar het
‘Dronkemanshuisje’. Tot in de vroege
negentiende eeuw gold de herberg als een
markant herkenningspunt halverwege de
Sloterweg, waarna het werd overbouwd door
een rĳtje landarbeiderswoningen dat onlangs
is afgebroken.

Sloterweg
Wie ooit als reiziger door het natte
ommeland van Amsterdam trok, kon handig
gebruik maken van het netwerk van
ontginningsdĳken dat in de late
middeleeuwen was opgeworpen. Eén van
deze vroege wegen door het veen was de
Sloterweg, die zich vanaf de veertiende
eeuw ontpopte tot een belangrĳke
verkeersader voor het snel groeiende
Amsterdam. Bepalend hierin was het
Mirakel van Amsterdam in 1345, waarmee
de Sloterweg onderdeel werd van de
bedevaartsroute die pelgrims leidde naar
de Heilige Stede aan het Rokin. In de
eeuwen daarop vestigden zich langs de
weg tal van herbergen en uitspanningen –
voorzieningen waar reizigers hun paard
konden stallen om iets te nuttigen of de

Archeologische vondst Sloterweg 711-715
https://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/monumenten/erfgoed-week/herberg-sloterweg/
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Opgraving

Archeologisch onderzoek op het terrein maakte de geschiedenis van de oude kroeg
weer toegankelĳk. Het centrale punt van de herberg was de gelagkamer, waar de
kroeggangers bĳ de warmte van het haardvuur een pĳp op konden steken, en waar
spelletjes – dobbelen, knikkeren, bikkelen – werden gespeeld. Het liet allemaal zĳn
sporen na in het zandvloertje rondom de haardplaats. Een naastgelegen gebouw
diende mogelĳk als stal en werd al in de vroege zeventiende eeuw op houten stiepen
geplaatst. Dit bĳgebouw werd later opnieuw opgetrokken, zĳ het met een wat
twĳfelachtige constructie van hergebruikte dakpannen. De eenvoudige bouwwĳze laat
zien hoe op het zeventiende- en achttiende-eeuwse platteland vaak werd gewerkt met
hergebruikte bouwmaterialen die toevallig voor handen waren. De sfeer in de Rode
Leeuw zal er niet minder om zĳn geweest. Deze week worden de resten weer
afgedekt, waarna het echte archeologische puzzelwerk kan beginnen.



JeugdplekJeugdplek

Gemaakt van stukjes hout,
lege blikjes, kurk, stukjes
karton, takjes en een
elastiekje

Wc rolletjes sparen en dit
kan je er allemaal mee
doen!
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Rokerige wortelsoep met komĳn, munt, limoentahini en ingelegde spruitjes

Voor 4 personen

Snipper een klein uitje en fruit in olie

1 teen knoflook fijn snĳden en laat meefruiten met de ui

Voeg toe:

1 theelepel komĳnzaad

1 theelepel gerookte paprikapoeder

4 geschrapte winterwortelen in grove stukken gesneden

2 laurierblaadjes

2 eetlepels verse rode linzen

Vul aan met water( 1 ltr)

en voeg 2 groentebouillonblokjes toe.

Laat pruttelen tot alles heel zacht is. Pureer met de staafmixer en breng op smaak
met scheut citroensap en zout(niet te dik, anders bouillon toevoegen).

Thahini:
Maak een dunne tahinisaus met 1 eetlepel tahini, scheutje water, limoensap en
limoenrasp van de schil, 3 muntblaadjes, klein beetje knoflook, olĳfolie en zout.
Met de staafmixer tot een gladde saus. Garneer hier je soep mee.

Spruitjes inmaken 1 dag van tevoren:
Snĳ 10 spruitjes in vieren. Blancheer ze 30 seconden in heet water. Zet ze een
nachtje in het zuur van een pot augurken.

Schep de soep in borden en verdeel de spruitjes over de borden. Maak af met de
tahinisaus.

Eet smakelĳk, Gerry en Hans van tuin 102

..... en ik geef de pollepel door aan tuin 42

Recept van de maand
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• Wist u dat de Bond, begin januari, alle leden een jaarfactuur hebben
gestuurd voor contributie, grondhuur, etc. Als het goed is, heeft u
die per mail of per post ontvangen. Heeft u de factuur niet
ontvangen, is het belangrĳk dat u snel contact opneemt met de
Bond.

• Wist u dat als u de factuur niet (in één of twee keer) kan betalen, dat
u dan snel moet bellen met het Bondskantoor. Met hun kunt u
afspraken maken over een betalingsregeling.

• Wist u dat u, als u jonger bent dan 75, uw werkbeurtplanning heeft
ontvangen. Zo niet, laat het alstublieft snel weten via
tuinparklissabon@gmail.com

• Wist u dat u tot 1 mei dit jaar de tĳd heeft om werkbeurten uit 2020
in te halen. Als u dat doet, krĳgt u geen boete van € 20,- per gemist
werkuur.

• Wist u dat een werkbeurt alleen als een inhaalbeurt telt als u ook de
werkbeurten heeft gedaan die voor u waren ingepland tot 1 mei
2021. Dus stel, voor u staan 2 werkbeurten ingepland tot 1 mei 2021
en u moet nog twee werkbeurten inhalen uit 2020, dan moet u 4
beurten hebben gedaan voor 1 mei 2020.

Wist u dat
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