
Bij het verschijnen van dit Wijkergouwtje ligt het 
excuus ‘We hebben het verkeerd gedaan’ van 
wethouder Marieke van Doorninck alweer twee 
maanden achter ons.

Om eerlijk te zijn was ik overrompeld en trots. Overrompeld 
door het massale protest en de impact die dat had op de 
politieke besluitvorming. Trots omdat de gezamenlijke 
inspanning van veel volkstuinders uit Amsterdam liet zien en 
horen hoe belangrijk de parken zijn voor veel inwoners van 
de stad. 

Forse huurverhoging van tafel
Het waren begin december 2020 enerverende weken voor 
de toekomst van Wijkergouw en de andere tuinparken in de 
stad. 

Dinsdagavond 8 december had de gemeente een speciale 
inspraakavond georganiseerd. Meer dan 120 tuinders 
van verschillende tuinparken hielden gloedvolle betogen 
binnen de hen toebedeelde twee minuten. Zij spraken 
over het belang van de volkstuinen, het sociale aspect, de 
biodiversiteit en de veiligheid en onderbouwden hun kritiek 
op de gemeentelijke plannen. 

Ook een aantal tuinders (en hun kinderen) van Wijkergouw 
bracht bezwaren en wensen naar voren. Namens het 
bestuur heeft Klaas Breunissen ingesproken. Kern van de 
inspraakreactie van het bestuur:
• Veeg dat 20% openbaarmakingsvoorstel van tafel. Werk 

samen met ons om de tuinparken nog aantrekkelijker te 
maken met voorzieningen en mogelijkheden voor niet-
tuinders. 

• Bouw voort op wat de tuinders nu vrijwillig en gratis 
doen aan groenbeheer en sociale cohesie. Houdt de 
volkstuinen betaalbaar en voor lange termijn, veel langer 
dan twintig jaar, in stand.

De protesten en insprekers boekten resultaat. De forse 
huurverhoging ging van tafel. Bij de gemeente is de 
boodschap van de tuinders gehoord: we willen werken 
aan meer toegankelijkheid van het park maar niet 20% 
van onze grond inleveren voor openbaarheid, we willen 
een plan maken maar niet op basis van alleen door de 
gemeente bepaalde doelstellingen maar op basis van 
gemeenschappelijke uitgangspunten.

Noordelijke tuinparken
In de commotie van begin december trad ook het 
Bondsbestuur plotseling af, omdat zij zich door delen van de 

achterban onvoldoende gesteund en gewaardeerd voelde. 
Op de Bondsvergadering van december werd al wel een 
nieuwe Bondsvoorzitter gekozen: Eric van der Putten. Als u 
dit Wijkergouwtje leest, is ook de extra Bondsvergadering 
van 16 januari jl. achter de rug en is het Bondsbestuur 
hopelijk aangevuld met nieuwe leden.

Ondertussen overlegde het bestuur van Wijkergouw in 
december en in januari met de besturen van de andere 
tuinparken in Noord. We hebben met elkaar onder meer het 
volgende afgesproken:
• Zorgen dat er een delegatie van de parken in Noord 

betrokken is bij de gesprekken met de gemeente en de 
Bond.

• Een statement ontwikkelen met de belangrijkste vijf 
punten die we willen bereiken in overleg met de 
gemeente. 

• Gezamenlijk als noordelijke tuinparken onze waarde 
en kwaliteiten voor de samenleving benoemen. Denk 
bijvoorbeeld aan samenwerken aan natuurlijk groen en 
onze betekenis voor de buurt.

Trein dendert door
Als u dit leest, is het hernieuwde overleg tussen de 
gemeente en de tuinparken al van start gegaan. Het 
is de bedoeling elkaar te vinden op gezamenlijke 
uitgangspunten en aanpak. Hoe dat in de praktijk moet 
worden vormgegeven, zal besproken worden. Discussies 
zullen onder andere gaan over de huurprijs, de riolering en 
de toegankelijkheid. Wij willen dat het hernieuwde overleg 
geen top-down gebeuren wordt, maar een bottom-up 
proces dat per tuinpark aansluit op de actuele situatie. Op 
basis daarvan moeten gemeente en tuinparken het nieuwe 
beleid formuleren.

Het bestuur van Wijkergouw blijft ondertussen nadenken 
over de toekomst van ons tuinpark. Welke toegankelijkheid 
realiseert Wijkergouw nu al en wat zou nog meer kunnen? 
We gaan verder met onze oriëntatie op medegebruik van 
de boerderij en we verzamelen de ideeën van onze tuinders. 
Samen met de andere parken in Noord blijven we contact 
onderhouden met de politieke partijen in de gemeenteraad 
en het stadsdeel. 

Het bestuur vindt het jammer dat er vanwege corona 
nauwelijks mogelijkheden waren en zijn om formeel te 
overleggen met de tuinders van Wijkergouw. De trein 
dendert echter door. Middels nieuwsbrieven houden we u 
op de hoogte. Maar aarzel niet om contact op te nemen met 
het bestuur wanneer u een idee hebt of een verbetering 
noodzakelijk vindt.  

Samen 
moderniseren 
we Wijkergouw 
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