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Najaarsvergadering 2019 
Amsterdam, 17 oktober  2019 
 
Beste medetuinders, 
 
Wij nodigen u van harte uit voor onze Najaarsvergadering. 
Deze algemene ledenvergadering zal worden gehouden: 
 

op zondag 3 november om 14:30 uur 
in het clubhuis van Zonnehoek. 

 
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:  

• Nieuws & Mededelingen – de Jaarbegroting 2020 
• Bondsbeleidsplan ‘Spijkers met Koppen’  
• Groenbeleidsplan Zonnehoek  
• Organisatie vrijwilligerswerk, de feiten en cijfers. 

 
Deze vergadering zal in het teken staan van het thema: 
Zonnehoek, een toekomstbestendig park, wie gaan het doen? 
  
Wij rekenen op ieders aanwezigheid. 
Neem uw verantwoordelijkheid als verenigingslid, door ‘er te zijn’ !!! 
 

Aansluitend is er de gezellige seizoensluiting. 
 

Met vriendelijke groet, 
het afdelingsbestuur 
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Voorstel ter vergadering:  Vrienden van Zonnehoek  
 
De tuinders die van ons tuinenpark vertrekken, willen we een mogelijkheid geven om 
‘vriend’ te worden, en daarmee de band te behouden. 
Het kan een aanmoediging zijn als het werken in de tuin teveel wordt, dat je dan nog 
wel de gezelligheid van de activiteiten kunt meemaken, blijven genieten van de 
prachtige tuinen, maar niet langer de zorg van het tuinonderhoud hebt.  
Hier is een voorstel van ‘spelregels’ die we daarbij zouden kunnen hanteren. 
Dit zal in de vergadering ter stemming worden gebracht.  

 
 
 
VRIEND WORDEN VAN ZONNEHOEK 
 
Wie kan vriend worden? 
Als vriend   

• heb	je	een	tuin	gehad	bij	Zonnehoek,	
• voel	je	je	betrokken	bij	het	park	en	
• 	wil	je	blijven	genieten	van	bepaalde	voordelen	van	Zonnehoek.	

	
Wat doe je? 
Als vriend  

• lever	je	in	natura	een	vrijwillige	bijdrage,	zoals	bij	de	jaarlijkse	snoeidag,	extra	hakselen,	
het	algemeen	werk,	het	ontvangen	van	leerlingen	of	de	voorbereiding	van	een	feestje.	

• doneer	je	een	bedrag	van	minimaal	€20,-	per	jaar.	
 
Wat krijg je? 
Als vriend 

• heb	je	een	sleutel	zodat	je	-wanneer	je	maar	wilt-	toegang	hebt	tot	Zonnehoek,	
• krijg	je	per	mail	uitnodigingen	voor	de	nieuwjaarsborrel,	soep-snoeidag,	open	tuinendag,	

zomerfeestje,	seizoensluiting	en	andere	feestelijkheden	van	Zonnehoek.	
• ontvang	je	twee	keer	per	jaar	de	Tuinkrant.	
• kun	je	het	clubhuis	een	dagdeel	of	een	hele	dag	reserveren	en	gebruiken	tegen	de	vaste	

kosten	en	voorwaarden.		
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Onderstaand overzicht is een voorlopige begroting. 
Tijdens de vergadering zal de penningmeester de cijfers toelichten. 
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Beleid Beheer Algemeen Groen Zonnehoek  
(concept oktober 2019) 
 
Dit Beleid beschrijft het beheer op hoofdlijnen van het Algemeen Groen. De Aanpak van 
aanpassingen en veranderingen en de Organisatie van het beheer worden apart beschreven. 
 
Het Volkstuincomplex Zonnehoek is eigendom van de gemeente Amsterdam. De 70 tuinen worden 
via de BvV verhuurd aan de 70 tuinders, die naast hun eigen tuin, tenzij anders bepaald het 
algemeen groen onderhouden. 
Het algemeen groen van de Zonnehoek wordt allereerst beheerd volgens de richtlijnen van het 
natuurlijk tuinieren (https://www.avvn.nl/natuurlijk-tuinieren). Dit houdt in dat we het beheer zo 
vormgeven dat de Zonnehoek een goed thuis biedt aan een zo groot mogelijke variatie van 
inheemse flora en fauna. We streven daarbij naar het behoud van het keurmerk natuurlijk tuinieren. 
Een tweede voorwaarde aan de wijze groenbeheer is dat het algemeen groen voor de tuinders en 
bezoekers van ons park mooi, aantrekkelijk en toegankelijk is. 
Tenslotte is belangrijk dat het uitvoeren ervan door de tuinders in het algemeen werk praktisch zo 
makkelijk en prettig mogelijk is.  
 
We kunnen het algemeen groen verdelen in: 
-Spoordijk 
-Sloten en slootkanten 
-Gras 
-Bosschages, borders en perken 
-Bomen 
-Houtwallen 
-Heggen 
-Insectentuin 
Binnen een groep kunnen verschillend vormen van beheer gehanteerd worden. Voor de 
overzichtelijkheid wordt dit wel zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Uitzonderingen zijn nodig en 
worden bij de inventarisaties in de bijlage benoemd. 
 
De spoordijk 
Doel van het beheer voor de dijk is het behoud van de zandbodem met een goed gedijende 
begroeiing die past bij een spoordijk. 
De gemeente maait de dijk 1 keer per jaar maait en voert het maaisel af.  
De maaiploeg van Zonnehoek maait in het seizoen een wandelpad over de dijk. Voor optimale 
begroeiing wordt het wandelpad bij elke maaibeurt op een andere plek gemaaid. 
Talud en Meidoorns 
Beheer door taludbeheerder. Wijze van beheer nog navragen. 
 
Sloten en slootkanten 
Doel van het beheer voor de sloten is voldoende water voor de omgeving en een zo hoog mogelijke 
waterkwaliteit waarin een zo gevarieerd mogelijke flora en fauna gedijen. 
Aandachtspunt bij het beheer is de rietgroei. De sloten binnen het terrein mogen niet dichtgroeien. 
Voor de slootkanten zijn drie vormen van beheer mogelijk: 
-  Standaard: Maaien tot 50 cm van de wallekant 
-  Tot in het water doorlopende glooiing. Maaien met de bosmaaier. 
-  Beschoeiing: maaien tot de beschoeiing (voor locaties waar te veel afkalving optreedt) 
Bijlage: Inventarisatie van de verschillende oevers/wanden met type onderhoud en bijzonderheden. 
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Gras 
Voor het gras worden twee types gras en grasbeheer voorgesteld: 
1   Gladgemaaid (conform huidige maaibeleid) gras. Dit gras heeft tot doel het park er attractief uit 
te laten zien. Tevens kan op gladgemaaid gras gerecreerd worden. Daarnaast wordt een rand van 50 
cm langs de paden en bosschages gladgemaaid.  
2   Terughoudend maaien met rijkere vegetatie in de velden die ook de insecten en bijen ten goede 
komt. Maaien zie Trudi Woederman: “Tuinieren met stinzeplanten” (bij voorkeur pas begin juli, 
zeker niet eerder dan half mei). 
Bijlage: Inventarisatie van de grasvelden  met type onderhoud en bijzonderheden  
 
Bosschages, borders en perken 
Doel van de borders en perken is een gevarieerde habitat bieden aan de diverse flora en fauna die 
we op Zonnehoek (willen) hebben. Daarnaast is de bedoeling dat de borders mooi voor het oog en 
prettig voor het hart zijn, inspiratie bieden aan tuinders en bezoekers en zo vriendelijk mogelijk in 
onderhoud voor het algemeen werk. 
Beheer: 
- “Uitsterf”beleid voor exoten. Deze hoeven niet actief verwijderd, maar er worden geen 

nieuwe exoten aangeplant.  
- Bosschages beheren als bosranden. 
- Borders en ondergroei onderhoudsarm inrichten: met inheemse planten die zoveel 

mogelijk of met weinig onderhoud een evenwichtige begroeiing geven. 
- Afspraken per bossage voor: klimop, bramen, brandnetels 

o Geheel verwijderen 
o Tot de grond beperken (klimop) / in toom houden 
o Onbelemmerd toelaten 

 
Bijzondere Bosschages/Borders 
- Insektentuin 

Doel van de insektentuin is een habitat te bieden die bij uitstek geschikt en aantrekkelijk is voor 
insekten. Daarnaast heeft deze tuin de functie van oase van rust en inspiratie voor tuinders en 
bezoekers.  

- Border bij het clubhuis. 
Aantrekkelijk inrichten, geen monocultuur. 

- Bostuin (bij het toiletgebouw) 
Open ondergroei met hakselpaadje, houtwal. 

- Voormalig Rozenperk 
Insectenpyramide aanleggen. Bestaande taxushaag vooralsnog handhaven. 
Opmerking. De volgende bosschages/border verwilderen erg snel: opheffen als bijzondere plek:  

- border van Maikel is verwilderd. Beheer als algemene bosschages, exoten verwijderen. 
- Border bij de bijenkasten: robuuster beplanting 
- Slootrand langs gras Vlindertuin zuid: verwildert te snel. Beheren als standaard slootkant. 
 
Bijlage: Inventarisatie van de bosschages, borders en perken met type onderhoud en 
bijzonderheden. 
 
Bomen 
Doel van de bomen op Zonnehoek is onderdeel uitmaken van de gevarieerde flora die de habitat 
vormt voor de fauna. Daarnaast bieden de bomen schaduw en beschutting en gebruiken ze veel, 
soms 'overtollig', water. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen te veel schaduw voor 
individuele tuinen en te weinig beschutting voor verdere flora en fauna. 
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Beheer: voor bomen in bosschages: zie onder bosschages.  
Bomen inventarisatie in bijlage (moet nog gemaakt worden) 
Voor individuele bomen apart benoemen (waaronder het snoeien van wilgen) (wensen nog 
inventariseren) 
 
Schuilplaatsen voor fauna: Houtwallen en bladhopen. 
De houtwallen hebben als doel om schuilplaatsen te bieden aan de fauna. Onderhoud dient dus zo 
min mogelijk plaats te vinden. Waar nodig moet overwoekering verwijderd worden (zoals wingerd 
in de houtwal van de Vlindertuin. 
Als aanvulling op de houtwallen zijn voor egels bladhopen mogelijk. 
Zie inventarisatie houtwallen en bladhopen. 
 
Heggen 
Afscheiding tuinen: 
Doel van de heggen is een uniforme afscheiding in stand houden tussen de individuele tuinen en de 
grindpaden van Zonnehoek. 
De heggen worden tweemaal per jaar geschoren door een scheerploeg. Het scheersel wordt door de 
tuinders onder hun heg geharkt (naar keuze aan binnen of buitenzijde) of afgevoerd. Iedere tuinder 
houdt zelf de binnenkant van de eigen heg bij.  
Heggen scheren gebeurt in de maand na de langste dag bij droog maar bewolkt weer en in 
september. 
Bijzondere heggen: 
Wijze van beheer: nog navragen bij beheerder bijzonder heggen. 
Inventarisatie: nog uitvoeren in overleg met beheerder bijzonder heggen. 
 
Composteren 
Voor het afvoeren van snoeiafval geldt het algemeen principe dat dit bij voorkeur teruggegeven 
wordt aan de grond op de plek waar het vandaag gekomen is. Elke tuinder heeft dus een eigen 
composthoop. Daarnaast is er een algemene compostvoorziening (primair voor plantenafval van 
het algemeen groen. De Composthoek heeft ook een Hakselplek plek waar de takken worden 
verwerkt tot haksel dat in het algemeen groen en op de tuinen gebruikt kan worden voor het maken 
van paadjes. 
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Bijlage: Inventarisaties 
Inventarisaties nog verder afronden (Werkgroep Groen) 
 
Sloten en sloot kanten (met de 
wijzers van de klok mee rond de 
tuin) 

Type beheer 
Sloot 

Type beheer Slootkant Bijzonderheden 

Kop Clubhuis    
Irissloot Zuid    
Kop Vlindertuin  Glooiend? Kalft af 
Tulpensloot West Riet in toom houden.   
Rozenlaan West  Riet in toom houden.  Kalft deels af (ter hoge van 

RozenBoskantOost 1 en 2. 
Kop West   Tzt wellicht IJsvogelwand? 
Leliesloot    
Kop Oost    
Rozensloot Oost Riet in toom houden.  Kalft deels af (ter hoge van 

RozenBoskantOost 1 en 2. 
Tulpensloot Oost Riet in toom houden.   
Kop Compost    
Dahliasloot Oost   Bosshage op de slootrand 
 
Grasvelden (met de wijzers van de klok mee 
rond de tuin) 

Type beheer Bijzonderheden 

Gras Irislaan 1 langs tuin 1 en 3   
Gras Irislaan 2 bij het zandhok  Rhodondendrons 
Gras Irislaan 3 (toekomstboom)   
Grasveld Vlindertuin   
Gras Tulpenlaan West   
Gras Rozenlaan West (hoek Fresia)  Rozenborder 
Gras Rozenlaan  West 2 t.o. tuin 41 Terughoudend maaien? Kievitsbloemen 
Gras Rozenlaan  West 3 t.o. tuin 45   
Gras Lelielaan West Terughoudend maaien? Kievitsbloemen, Aantal kleine bosschages 
Gras Lelielaan Oost Terughoudend maaien? Kievitsbloemen, Aantal kleine bosschages 
Gras Rozenlaan Oost 3 t.o. tuin 30   
Gras Rozenlaan Oost 2 t.o. tuin 27   
Gras Rozenlaan  Oost 1 (hoek Fresia)  Rozenborder 
Gras Tulpenlaan Oost   
Gras Dahlialaan  Rand bosschage op de slootkant. 
 
Bijzonder hagen  Type beheer Bijzonderheden 
Ingang Taxushaag   
Rhodondendrons bij Gras Iris 2   
Irislaan/Fresialaan Taxus   
Tujahaag bij de composthoop   
Nog aanvullen   
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Perken, Bosranden, Bosschages, Borders, (met 
de wijzers van de klok mee rond de tuin) 

Type beheer Bijzonderheden 

Bosschage westzijde ingang  taxusheg 
Kop Clubhuis   
Border Clubhuis Border  
   
Bosschage Iris 1 t.o. tuin 3 Bosrand  
Bosschage Iris 2 t.o. tuin 19 Bosrand  
Insectentuin   
Border bijen Border Huidig onderhoud zeer bewerkelijk 
Border Rozen West Fresialaan/Rozenlaan   
Bosschage Rozenlaan West 1 (toilet gebouw) 
“Bostuin” 

Bostuin, deels inheemse open 
ondergroei 

 

Bosschage Rozenlaan West 2 t.o. tuin 45  Veel fruitbomen, mispel, 1 klein grasveldje 
Bosschage Kop West  Indien IJsvogelwand: Dichte begroeiing 

nodig. 
Kleine bosschages in gras Lelielaan   
Border Fresialaan/Lelielaan (voorheen Rozenperk)   
Bosschage Kop Oost  Eventueel geschikt voor ijsvogels? 
Bosschage Rozenlaan Oost 2 t.o. tuin 29 (voorheen: 
Maikel) 

  

Bosschage Rozenlaan Oost 1 t.o. tuin 32   
Bosschage Tulpenlaan Oost (naast compost)   
Border Rozen Oost Fresialaan/Rozenlaan    
Bosschage Kop Compostplek   
Bosschage langs slootrand Dahlialaan   
Bosschage Dahlialaan (bij ingang noordzijde)   
 
Houtwallen en Bladhopen   
Vlindertuin Houtwal Wingerd in de hand houden 
Clubhuis Houtwal Afvoerpunt klimop 
Rozenlaan bij Toiletgebouw Houtwal  
Kop West Houtwal Mogelijk nieuwe locatie als afscherming 

voor ijsvogelwand 
Kop Oost Houtwal  
Kop Compost (Hout)wal Wal van bamboe, verder nog nader te 

beschrijven. 
Rozenlaan bij Toiletgebouw Bladhoop Nog aan te leggen 
b.v. Kop Oost Bladhoop Nog aan te leggen 
b.v. bij Compostplek Bladhoop Nog aan te leggen 
 
Bomen   
Oude inventarisatie opsporen.   
   
 
 


