
 

 
 
 
 

 

 

      
 
 

Geachte raadsleden en wethouder, 
 
De Bond van Volkstuinders doet vandaag een beroep op u de volkstuinparken van 
Amsterdam uit de strategische reserve van Koers 2025 te halen. Daarnaast verzoekt de Bond 
u dringend naast deze bouwvisie zorg te dragen voor een groenvisie. Een groenvisie die recht 
doet aan de innige band die Amsterdam, de Amsterdammers en de Amsterdamse 
volkstuinders al bijna 100 jaar met elkaar hebben. 
 
De Bond van Volkstuinders viert in 2017 zijn eeuwfeest! Zijn 6.000 volkstuinders met hun 
families en vrienden maken zich allen grote zorgen dat het cadeau van de stad Amsterdam, 
waar het in 1917 allemaal begon, de opheffing van haar oudste en mooiste parken wordt. Wat 
zou dat wrang zijn en wat zou dat een ontkenning zijn van al het goede dat de volkstuinparken 
geboden hebben aan al die Amsterdammers uit het verleden en nog te bieden hebben aan het 
steeds groter wordende aantal Amsterdammers van nu en in de toekomst. 
 
In de afgelopen 100 jaar is het volkstuinwezen onverminderd populair gebleven. De 
volkstuinders zijn in staat gebleken mee te groeien met de veranderingen in de tijd. Altijd 
samen met de gemeente, oplossingsgericht, met oog voor alle Amsterdammers die gebruik 
willen maken van een volkstuin. 
 
Koers 2025, zoals het er nu ligt, vormt een trendbreuk met de integrale ruimtelijke visie van 
weleer, inclusief een stevige hoofdgroenstructuur. Ruud Grondel, Maarten van Poelgeest en 
Hester Maij. Zij kwamen met een integrale visie. Laatste heeft met succes en terecht gepleit 
voor meer vernieuwing en modernisering van de volkstuinparken. Die opgave is en wordt door 
onze tuinparken met succes opgepakt. Juist de tuinparken die nu bedreigd worden zoals Ons 
Buiten en Amstelglorie hebben de afgelopen jaren immense stappen gezet. De inzet: Zoveel 
mogelijk Amsterdammers laten profiteren van de volkstuinen. 
 
De volkstuinparken zijn - meer dan voorheen - een afspiegeling geworden van de 
Amsterdamse bevolking. Zij vormen plaatsen waar verschillende groepen en culturen elkaar 
treffen, lief en leed delen, en op vrijwillige basis en in gezamenlijkheid het groen van de 
parken beheren en onderhouden. Als vanzelf ontstaat zo een sociale cohesie. 
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De volkstuinparken zijn met de stadsparken de groene longen van Amsterdam. Zij maken deel 
uit van de hoofdgroenstructuur en zijn sinds jaar en dag wezenlijk onderdeel van het weefsel 
van de stad. Als waterberging zijn ze onmisbaar voor een stad die steeds meer versteent. 
 
De volkstuinparken vormen zo robuuste groene oases in een zich verdichtende stad. De 
biodiversiteit is ongekend groot en - zoals recent onderzocht - zelfs veel groter dan op het 
platteland. Het zijn bij uitstek plekken waar de Amsterdamse kinderen met de natuur in 
aanraking komen. 
 
Er moeten woningen gebouwd worden in Amsterdam. En in die woningen komen gezinnen te 
wonen die - net als de Amsterdammers van nu -  houden van het groene karakter van de stad. 
Met het bouwen in de hoogte zal de vraag naar volkstuinen alleen maar toenemen. 
 
Er zal op ons, gemeente Amsterdam èn de Bond van Volkstuinders, een beroep gedaan 
worden daarvoor te zorgen. De Bond wil daarin heel graag met de stad optrekken zoals we 
dat al bijna 100 jaar hebben gedaan. Niet door het verplaatsen van tuinparken. Maar juist door 
de bestaande volkstuinparken verder te vernieuwen en andere vormen van tuinieren te 
omarmen: zoals bijvoorbeeld stadslandbouw en deeltuinen. De uitdaging is wat de Bond van 
Volkstuinders betreft nog altijd helder: Over tien jaar moeten op de plekken waar nu 6.000 
Amsterdammers een tuin hebben minstens 10.000 Amsterdammers tuinieren. 
 
Maar dan moeten over 10 jaar die parken er nog wel zijn. 
 
Ik dank u voor uw aandacht! 
 
Amsterdam, 15 juni 2016 
 
 


