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Uitgaan van 
de kracht van 
de tuinparken
Eind 2020 beleefde de 
strijd over de Amsterdamse 
volkstuinparken een voorlopig 
hoogtepunt. De wethouder 
bond in en de tuinders wonnen 
hun eerste slag. Met Ruud 
Grondel, voorzitter van de 
landelijke organisatie van 
volkstuinparken AVVN, blikken 
we terug en kijken we vooruit.

‘Het verzet tegen de gemeentelijke 
plannen explodeerde toen in oktober 
een extreme huurverhoging werd 
aangekondigd’, aldus Grondel. ‘Dat 
zou leiden tot de hoogste grondhuur 
voor volkstuinen in heel Nederland. 
Waarom de gemeente dat wilde, is 
onduidelijk. De machtige afdeling 
Vastgoed is er om grondhuur binnen 
te halen voor de gemeente en heeft 
kennelijk grote invloed gehad. Ook het 
Bondsbestuur werd verrast door deze 
enorme huurverhoging.’

Opluchting
‘Ik denk dat het Bondsbestuur best 
blij was toen de gemeente in mei 
2020 haar visie op de toekomst van de 
volkstuinen presenteerde. Gezien de 
enorme druk op de schaarse ruimte 
en behoefte aan woningbouwlocaties, 
was er opluchting dat de gemeente zo 
helder het belang van de volkstuinen 
erkende en beloofde deze voor langere 
tijd veilig te stellen.’
‘Het Bondsbestuur dacht met het 

aannemen van de eigen Bondsvisie 
“Spijkers met Koppen” draagvlak van 
de tuinders te hebben.‘
‘Ik kan me die opluchting over het 
langjarig behoud van de tuinparken 
goed voorstellen. De behoefte aan 
woningbouwlocaties, sportvelden en 
recreatief groen is groot. In Rotterdam 
staat een kwart van de volkstuinparken 
in een gemeentelijke nota genoemd 
als zoeklocatie voor woningbouw. 
Die gemeentelijke erkenning van het 
blijvend belang van de tuinparken is 
bijzonder in Nederland.’

Rekenmodellen
‘De gemeente heeft de 
overeenstemming met de Bond over 
grotere toegankelijkheid van de 
tuinparken verward met openbaarheid. 
Streven naar dag-en-nacht openbaar 
groen heeft meer te maken met 
bureaucratische rekenmodellen 
dan met concreet gebruik in de 
werkelijkheid. Buurtbewoners kunnen 
nu al gebruik maken van het algemene 
groen op de tuinparken. Tuinders 
onderhouden dat gratis. Het beheer 
wordt er niet beter op als de gemeente 
dat gaat doen en er is geen enkele 
noodzaak om tuinparken de hele 

nacht open te houden. De gemeente 
moet uitgaan van de kracht van de 
tuinparken.’

Verbinding met de grond
‘Op het stadhuis heb ik ambtenaren 
horen praten over tuinders die als 
een Gooise elite de hele dag prosecco 
drinkt. Misschien dat ze daarom zo’n 
extreme huurverhoging meenden te 
kunnen doorvoeren. Dat beeld is in de 
publiciteit van de afgelopen maanden 
krachtig bijgesteld. Op de parken 
tuiniert ook nog ome Jan die moet 
rondkomen van enkel AOW.’
‘De tuinparken staan nu positief in 
de publiciteit en de wethouder heeft 
haar plannen teruggetrokken. De 
tuinders moeten nu gaan inkoppen en 
focussen op wat ze willen bereiken. 
Die 20% openbaarheid schrappen, van 
onderop meer medegebruik stimuleren 
met aandacht voor terechte zorgen 
als veiligheid, en de extreme huur-
verhoging van tafel. De verbinding van 
tuinders met de grond is groot en het 
samen doen. Dat is de kern. Tuinparken 
moeten geen attractieparken als 
Bakkum worden.’  
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