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Bestuur 

  

 

 

 

Tuin 
 

Tijdelijk voorzitter: F.A. Koens 188 

Secretaris F.A. Koens 188 

Penningmeester: O. Jongerius 238 

2e penningmeester: M. de Boer 239 

Bestuurslid: F. Versnel 234 

Bestuurslid: P. van Kooten   15 

 
Joris van den Berghweg 4 

1067 HS Amsterdam  

T (020) 6194119     t.eendracht@planet.nl               www.volkstuinparkdeeendracht.nl 

Postbank 5010268 

 

Eindredactie: Marianne de Boer  T 239 

 

 

 

Het volgende clubblad verschijnt 6 november, kopij aanleveren vóór 30 oktober 

mailto:t.eendracht@planet.nl
http://www.volkstuinparkdeeendracht.nl/


2                 Clubblad De Eendracht herfst 2010 

 
 

 



3                 Clubblad De Eendracht herfst 2010 

 
 

Van het bestuur 
 
Het tuinseizoen is alweer bijna voorbij. We hebben een prachtige zomer gehad met veel 

warmte en zonneschijn. 
De kantine werd druk bezocht bij de wedstrijden van het Nederlands elftal en de 
feestavonden, de toernooien en natuurlijk de zeskamp waren een groot succes.  

Wel waren er bij de toernooien en de zeskamp veel klachten van tuinders over 
geluidsoverlast. Het bestuur heeft oude afspraken met de kantine weer afgestoft en 
besproken met de commissies en we hopen dat het volgend jaar net zo'n succes wordt als 

dit jaar, maar dan met iets minder overlast voor de omgeving. 
We hebben dit seizoen erg veel problemen gehad met het ophalen van het vuilnis, omdat 
de gemeente het ophalen van het vuil heeft overgedragen aan de fa. Van Gansewinkel. We 

zijn bezig met een goede en goedkopere oplossing voor het groenafval. 
U hebt intussen allemaal een brief thuis gekregen over de bouwvoorschriften. Op 
aandringen van de Bond van Volkstuinders gaat het bestuur meer de bouwvoorschriften 

hanteren en handhaven. Wij rekenen daarbij op ieders verantwoordelijkheidsgevoel. 
Het bestuur hoopt u allen te zien bij de begrotingsvergadering aan het eind van dit jaar. 
Daar hopen we ook een nieuwe voorzitter te kunnen voorstellen. 

 
We wensen u nog een mooi najaar toe. 
 

 
Namens het bestuur, 
 

de (tijdelijk) voorzitter 
 
 

Opzeggen en taxeren buiten het tuinseizoen 
 

Buiten het tuinseizoen worden huisjes en tuinen niet getaxeerd. Dat betekent dat wanneer u 
tussen 1 oktober 2010 en 1 april 2011 uw tuin opzegt, de taxatie pas zal plaatsvinden na 1 
april 2011. 

 
Het bestuur 
 

 

Nog maar een keer: 
 
De kruiwagenparkeerplaats 
 
De meeste tuinders zetten hun kruiwagen op de kruiwagenplaats neer, gaan boodschappen 
doen, en als ze terugkomen nemen ze de kruiwagen weer mee naar hun tuin. Daar is de 

kruiwagenplaats voor bedoeld. 
 
Helaas zijn er ook veel tuinders die hun kruiwagen dagenlang, soms wekenlang op de 

kruiwagenplaats laten staan. Dat is niet de bedoeling! Zo is er voor andere tuinders geen 
plaats meer voor hun kruiwagen. Het gevolg is dat veel tuinders hun kruiwagen aan elk hek 
vastmaken dat ze maar kunnen vinden. 
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Hierbij nogmaals de regels: 

 
De parkeerplaats is alleen voor kruiwagens en niets anders dan kruiwagens. 
De kruiwagens moeten genummerd zijn met uw tuinnummer. 

De kruiwagens mogen daar niet langer dan 24 uur staan. 
Ze moeten netjes neergezet worden, want iedereen wil zijn kruiwagen toch graag kwijt.  
 
Het bestuur 
 
 

U zult misschien wel vernomen hebben  

dat Bert Drukker op dit moment niet meer penningmeester van de kantine, de ontspanning 
en de inkoop is. Dat zit zo: 
Bert Drukker heeft zelf zijn werk als penningmeester van de kantinecommissie opgezegd. 
Het bestuur heeft na overleg met de Bond van Volkstuinders en voorafgaand aan een 

kascontrole Bert verzocht dan ook zijn werk als penningmeester van de inkoop en de ont-
spanningscommissie neer te leggen. 
Het bestuur wil in overleg met de kascontrolecommissie en de Bond besluiten hoe de ont-

stane situatie op te lossen. 
 
 

 

Van de redactie clubblad De Eendracht 
 
Kopij voor het clubblad 
 
Hebt u mooie, ontroerende verhalen en/ of leuke foto’s? Hebt u vragen en/ of opmerkingen 
over het clubblad of de website? Neem schriftelijk of digitaal contact op met de redactie De 

Eendracht, Joris van den Berghweg 4, 1067 HS Amsterdam. U kunt uw kopij ook in de 
brievenbus van het bestuur achter laten of mailen naar m-deboer@live.nl. 
 

 

mailto:m-deboer@live.nl
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Familieberichten 
 

 
 

Overleden 
 
Tot ons leedwezen hebben wij vernomen dat op 7 juli 2010 

Dymphna Helena Maria van de Molengraaf – Nijpels, T 129, is overleden. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Wie, wat is waar en wanneer 
 
Openingstijden 
 
Buitenhek: 1 april – 1 oktober 

6.00 uur tot een half uur na zonsondergang. 
 
Inkoop:  1 april – 1 oktober: 

Zaterdag  10.00 - 12.00 uur 
Woensdag 19.00 - 20.00 uur 

Oktober, november, februari en maart: zaterdag 10.00 -11. 00 uur 

December en januari is de winkel gesloten 
 
Vuilhok: 
Voor huisvuil: donderdag 18.00 - 19.00 uur 

zondag  16.00 - 17.00 uur 
Voor groenafval woensdag 19.00.-.20.00 uur  
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Bestuursmededelingen 
 
1. Bestuurszittingen. Van april t/m september, elke eerste dinsdag van de maand in het 

clubgebouw, van 20.00 tot 21.00 uur. Aanwezig zijn dan de secretaris, de 

penningmeester, de bouwcommissie en de onderhoudscommissie. 

 

2. Slaapvergunning. Zonder slaapvergunning mag niet worden overnacht op de tuin. 

Slaapvergunningen kunnen worden gehaald bij de bouwcommissie tijdens de 

bestuurszittingen. 

 

3. Werkuren. Alle leden van de Eendracht moeten werkuren maken. U kunt de werkuren 

ook door familie, vrienden of kennissen laten uitvoeren. Vrijstelling van werkuren geldt 

alleen voor leden van 70 jaar en ouder, mits zij vijf jaar of langer lid van de Eendracht 

zijn. 

 

4. Adreswijzigingen. Adreswijzigingen alleen schriftelijk aan het secretariaat. Vermeld 

alstublieft niet alleen uw tuinnummer, maar ook uw nieuwe telefoonnummer. 

 

5. Huisdieren. Honden en katten mogen alleen aangelijnd buiten uw eigen tuin komen. 

 

6. Geluidsoverlast. Het is verboden radio, televisie, grammofoon of muziekinstrumenten 

zodanig aan te zetten of te bespelen dat dit voor anderen hinderlijk is. Houd het geluid 

binnen! Elektrische gereedschap dat veel lawaai maakt mag alleen gebruikt worden op 

zaterdagochtend tussen 09.00 – 12.00 uur en woensdagavond tussen 19.00 – 21.00 

uur. 

 

7. Verbrandingsmotoren en aggregaten. Het gebruik van deze apparaten is verboden 

tussen 1 april en 1 oktober. Een uitzondering wordt gemaakt voor zaterdagochtend 

tussen 9.00 en 12.00 uur en woensdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur. 

Van 1 september tot 1 mei worden aggregaten gedoogd. 

 

8. Schotelantennes. Wanneer u een schotelantenne aanschaft, dan dient u tijdens de 

bestuurszitting toestemming tot plaatsing te vragen bij de bouwcommissie. 

 

9. Onderhoud. U dient ervoor te zorgen dat het pad voor uw tuin onkruidvrij is, dat de 

heggen geknipt zijn, dat de slootkant onkruidvrij is, en dat overhangende takken niet 

lager hangen dan 3 meter boven het pad. Tuinen worden eens in de twee weken 

gecontroleerd. Wanneer u een nieuwe beschoeiing wilt maken, dan dient u contact op 

te nemen met de bouwcommissie voor de hoogte van de beschoeiing. 

 
10. Baggeren.  In het najaar moeten de sloten gebaggerd worden. In het najaarsclubblad 

wordt daarvoor een schema gepubliceerd. 
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Opgave meterstand watermeters 
 
 
 
 
 

Vóór 1 oktober 2010 dient iedere tuinder de stand van de watermeter op te geven aan het 
bestuur. 
Daarvoor kunt u onderstaand formulier gebruiken. 

Alleen de cijfers in het witte gedeelte, niet het rode. 
 
 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
 
 
naam: ................................................................................... 
 
tuinnummer: ............... 
 
stand watermeter : .......................................... 
 
datum: ............................... 
 
 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

 
Inleveren vóór 1 oktober 2010 
in de brievenbus aan de bestuurskamer 

of opsturen aan: 
Eendracht, Joris van den Berghweg 4, 
1067 HS Amsterdam 

 
NB. Wanneer de meterstand niet aan het bestuur is opgegeven wordt het waterverbruik 
geschat op 50m³ (zie supplement reglement Eendracht art. 9.6). 
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GLASHANDEL 

 
AMSTERDAMSE NOODVOORZIENINGEN 

 
BEENSE 

 

A 
 

X 

N   X   B 

X 
 

 

24 UUR SERVICE 

 
Voor winkels, bedrijven en particulieren 

Bij glasschade en noodvoorzieningen 

 

 

Tel. 020-631 58 85 

Fax 020 633 35 65 
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Onze polder gaat op de schop! 
 
Ingezonden door Frans van der Feen T 170 

 
Rondom ons tuinpark staan grote veranderingen op de rol, die deels al worden 
gerealiseerd. 

Onlangs was er een voorlichtingsavond in het Tuinstadhuis over de plannen voor de 
Osdorperbinnenpolder Noord; dat is het gebied links van de Joris van den Berghweg, 
voorbij het kruispunt met de Nico Broekhuysenweg, gerekend vanaf ons tuinpark richting 

Haarlemmerweg. 
Enkele interessante aspecten van de plannen, die in 2012 tot uitvoering zouden moeten 
komen in dit deel van de Tuinen van West: 

 Aan de noordzijde wordt een ecologische verbindingszone aangelegd  met bloemrijk 
grasland en ecologische oevers. 

 Ten zuiden hiervan worden in het westelijke deel ‘volkstuinen nieuwe stijl’ aangelegd, 

met wandelpaden en kleine huisjes. 

 In het westelijke gebied kan een boomgaard met fruitbomen (mag door iedereen 

worden geplukt) komen of een kampeerboerderij. 

 In het oostelijke aangrenzende gebied komt een weide met koeien. 

 Ten oosten van die weide komt het centrale terrein: gras omringd door bomen, met 
ligweide en zonnehellingen van ca. 2 m hoog. Op het evenemententerrein zullen 

jaarlijks ca. 12 evenementen worden georganiseerd: 10 kleine met max. 1000 
bezoekers en 2 grotere met max. 5000 bezoekers. Gedacht wordt aan markten, 
vliegerfestivals e.d. T.b.v. deze evenementen wordt ten noorden een veld zodanig 

geprepareerd dat het 12 keer per jaar dienst kan doen als parkeerterrein. 

 In het zuidelijke gebied komt de ‘voorzieningencluster’: een gebied met horeca, 

terrasje aan het water, botenverhuur, bijv. midgetgolf en een perceel met speeltuin met 
parkeerplaats. 

 In het noordwesten komen langs de Westrandweg natuurgebied De Kluut II en een 

‘fluisterbos’. 
 

Kanoën 
Een belangrijke doelstelling in het project is het aanleggen van een bevaarbaar netwerk 

geschikt voor kleine recreatievaart. Het moet een aantrekkelijk en afwisselend vaargebied 
worden met natuurvriendelijke oevers, doorkijkjes en aanlegmogelijkheden. Uit onderzoek is 
gebleken dat de gewenste afmetingen van de waterlopen alleen bereikt kunnen worden 

door het polderpeil met 25 cm te verhogen tot -5.00 N.A.P. 
 

Waterkaart 
Het totale gebied kent een aantal peilvakken (sportpark ‘De Eendracht’, de volkstuinen van 

‘TIGENO’ en ‘De Eendracht’, het ‘Bijenpark’ en de woonwijk Geuzenveld West) met elk een 
eigen waterstand. De verschillen tussen de diverse vakken kunnen gaan om een paar cm, 
maar ook aanzienlijk meer. 

In de afgelopen periode is in samenwerking met ‘Waternet’ onderzoek uitgevoerd naar: 

 De consequenties van de peilverhoging voor het (grond)watersysteem 

 De gevolgen voor de bestaande (volkstuinparken, sportpark en hondentrainingsschool) 
en toekomstige functies in de polder en *De eventueel benodigde compenserende 

maatregelen. 
Via een ingenieus systeem (stuw en gemaal aan de Nico Broekhuysenweg) kan het teveel 
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aan water worden weggeslagen naar het gebied van de gecombineerde polders (o.a. 

Sloterplas). Bij een tekort aan water kan er op diverse plekken water worden ingelaten (o.a. 
besteed voor het sportpark of de tuinparken). Via de stuw kan het water alle gebieden 
bereiken. 

Momenteel worden de bestaande drie inlaatpunten (twee bij de Tuinparken, een bij het 
sportpark) niet alleen gebruikt voor waterinlaat maar ook om het water in beweging te 
houden/ door te spoelen. Dit vergt veel water dat afkomstig is uit het veenweidegebied (dat 

vervolgens weer nat gehouden moet worden om inklinken te voorkomen). Het streven is 
erop gericht de inlaten in de toekomst alleen te gaan benutten voor de aanvoer van extra 
water maar niet meer om door te spoelen. 

De sloten in het gebied bevatten momenteel veel bagger en het rietveld aan de zuidzijde 
van tuinpark ‘De Eendracht’ is enigszins verwaarloosd. Ook deze punten worden, in overleg 
met het stadsdeel, opgepakt. 

 

Riolering 
De tuinparken Eendracht en TIGENO krijgen, na de realisatie van de riolering op ‘De 
Eendracht’, hetzelfde waterpeil. 
 

Effecten 
De effecten van beoogde verhoging van 25 cm op bijv. het grondwater zijn in modellen 
theoretisch doorgerekend. De invoering zal gefaseerd plaatsvinden: per volkstuinpark zal 
d.m.v. gebruik van peilbuizen controle worden gehouden. ‘TIGENO’ wordt gemiddeld iets 

droger, ‘De Eendracht’ iets natter. 
Als de effecten van de peilverhoging en de uitbreiding met het oppervlaktewater bij elkaar 
worden opgeteld, wordt eens in de 25 jaar in de tuinparken wateroverlast voorspeld. 

 

Reacties 
Uiteraard waren er heel wat vragen uit de zaal. Er werd vooral verontrust gereageerd op de 
komst van het evenemententerrein en de toestroom van auto’s. Zijn er, afgezien van het 

aanhoudende vliegtuiglawaai, nog weekenden dat ik thuis van mijn rust kan genieten, vroeg 
iemand. 
Geantwoord werd dat het terrein niet zal worden gebruikt voor muziekfestivals maar wel 

voor streekmarkten e.d. en dat het parkeren uitsluitend voor die mogelijk 12 gelegenheden 
d.m.v. tijdelijke voorzieningen en parkeerwachten zal worden gereguleerd. Het lijkt zinnig 
om de geuite bezorgdheid in de verdere plannen mee te nemen. 

Waarom gaan de mensen niet gewoon naar Spaarnwoude of de Sloterplas?, werd 
gevraagd. Dit gebied is vooral bestemd voor omwonenden. 
 

Afsluiting 
De voorzitter verwijst naar de inspraakavonden over het Watergebiedplan en de inrichting 

van het deelgebied van de Tuinen van West, die in het najaar zullen worden georganiseerd. 
Let op uw buurtblad! 
Portefeuillehouder Ronald Mauer benadrukt dat de bestuurders bewust hebben gekozen 

voor de ‘Tuinen van West’ en zeker niet voor een ‘pretparkachtige’ opzet. Hij zegt toe zich 
als bestuurder hieraan te houden en voorts dat de geluidsoverlast tot een minimum zal 
worden beperkt. De beoogde evenementen zullen geen overlast geven. Ook zal 

duurzaamheid bij de realisatie een leidraad zijn. Het stadsdeel zal de input van deze avond 
betrekken bij de verdere invulling van de plannen. 
 

Voor nadere info zie: www.nieuwwest.amsterdam.nl/tuinenvanwest  en www.agv.nl. 

http://www.nieuwwest.amsterdam.nl/tuinenvanwest
http://www.agv.nl/
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Van het onderhoud 
 
Baggeren 
 
Vier jaar geleden waren de sloten dichtgeslibd. Daardoor was het nodig een bedrijf in te 
schakelen om alle sloten te baggeren. De tuinders van toen weten nog wel dat dit een 
vreselijke ervaring was. Niet alleen erg kostbaar maar ook veel schade, paden kapot, 

schade aan bomen en struiken, kortom een ravage. Dit willen we nooit meer meemaken. 
Daarom is iedere tuinder verantwoordelijk voor het baggeren van zijn kant van de sloot. 
Het midden van de sloot moet minimaal 60 cm diep zijn, aan de kanten 30 cm. 60 cm staat 

aangegeven op de stok van de baggeremmer, die u bij het onderhoud kunt halen. 
 
De sloten worden gebaggerd volgens het baggerschema, dat loopt van 9 oktober tot en met 

6 november. Mocht dat op de voor u geldende tijd niet mogelijk zijn, laat het dan iemand 
anders doen. 
 

Belangrijk bij het baggeren is dat alle waterplanten uit de sloot worden verwijderd, zoals riet 
en waterlelies, deze staan prachtig, maar door hun wortels, die erg groot kunnen worden, 
belemmeren ze de doorstroming van de sloten en verstoppen ze de duikers. 

Bij niet of onvoldoende baggeren kan u € 100,- boete krijgen. 
U meldt zich bij het bestuursgebouw, daarna zijn baggeremmers af te halen bij het 
onderhoud (naast de winkel). 

 

          De sloten groeien dicht,         de doorstroming stagneert 

 

Baggerschema 2010 

 

9 oktober 09.00 uur Groep A 

de tuinen 1 t/m 11, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 en 65 

9 oktober 11.00 uur Groep B 

de tuinen 12 t/m 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 
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16 oktober 09.00 uur Groep C 

de tuinen 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 

79, 81, 83, 85, 87 

16 oktober 11.00 uur Groep D 

de tuinen 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 

101, 103, 105, 107, 109 

 

23 oktober 09.00 uur Groep E 

de tuinen 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 139, 141, 

143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167 

23 oktober 11.00 uur Groep F 

de tuinen 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110 t/m 123, 125, 127, 129, 131, 

133, 135, 137 

 

30 oktober 09.00 uur Groep G 

de tuinen 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 191, 

193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213 

30 oktober 11.00 uur Groep H 

de tuinen 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 169, 171, 

173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189 

 

6 november 09.00 uur Groep I 

de tuinen 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214 t/m 227 

6 november 11.00 uur Groep J 

de tuinen 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 228 

t/m 239. 

 
Deze lijst hangt ook in de ruimte van het onderhoud. 

 

 

 
 

Advertentietarieven 2010 (zwart/wit) 
 
Een hele pagina (A5) € 70,00, per jaar 
Een halve pagina      € 40,00, per jaar 
Een kwart pagina      € 25,00, per jaar 
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Commissies   Tuin 
    

Onderhoudscommissie A.J. de Leeuw  175 

Inkoopcommissie E. Admiraal  2 
 F. en J. van den Brink  3 

 M.H. va Ittersum  207 
 R.M. Schouwenaar  66 

Bouwcommissie J. Boogaard  19 
 S.W.H.M. Litjens  194 
 J. Minneboo  187 

 H. Roschar  189 
 Th. A. F. J. van der Zon  231 

Kascontrolecommissie A. Bakker  207 

 D. Colvin  146 
 F. van der Feen  170 
 M. Notten  14 

 J.A. van Schendel  199 

Waterleidingcommissie S.W.H.M. Litjens  194 
 J.D.S. Stubbe  8 

Clubhuiscommissie J. van Dieren  51 
 P. Zwaluë  96 

Ontspanningscommissie J. Calbo  93 

 W.E.M. Hart  93 
 G. Kusters  51 
 M.A. de Wolff  36 

Klaverjascommissie Fam. Van Bommel  73 
 J. van Gestel  16 

EHBO-commissie J.S. Galle  59 
 A.J. van Haeften  123 
 S. Kattouw  64 

 H.D. Oosterling  103 
 H. Oosterling  184 
 G. Petrovai  158 

 C. van Soest  105 
 A. Versnel-Arentsen  234 
 E. en K. Wirken  44 

 
 

   

Arbocoördinator A. Bakker  207 

    

Redactie Clubblad M. de Boer  239 
 P.A. Rouendaal (verspreiding)  79 

 A. Versnel-Arentsen  234 
    

Website A. Bakker  207 

 M. van Beijnum  39 
 M. de Boer  239 
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Brief verstuurd naar alle tuinders: 
 
 

 
 
Amsterdam, augustus 2010 

 
 
 

Aan de leden van De Eendracht 
 
 

 
 
Beste tuinder, 

 
 
Wij, tuinders van een van de volkstuinparken in Amsterdam, hebben een bevoorrechte 

positie. Wij huren voor een zeer laag bedrag een stuk grond van de Gemeente en hebben 
daar een huisje op en daar kunnen wij heerlijk tuinieren en gedurende de zomermaanden 
ook slapen. Dat is een voorrecht waar wij heel zuinig op moeten zijn en dat wij niet in 

gevaar moeten brengen. 
 
Gedurende de laatste jaren komt het op ons tuinpark steeds vaker voor dat tuinders 

bouwsels in hun tuin neerzetten waarvoor zij geen bouwtekening hebben ingeleverd. Met 
deze bouwsels wordt bedoeld: luifels, aanbouwen, veranda's, hoge hekwerken, te veel 
schutting, te hoge tuinpoorten. Ook hebben veel tuinders meer verharding in hun tuin dan 

de toegestane 30% van het tuinoppervlak. (Met verharding wordt niet alleen bestrating 
bedoeld, maar ook grind en zelfs kunstgras.) 
 

In de jaarvergadering van april 2009 heeft de voorzitter op een vraag van een van de leden 
gezegd, dat aanbouwsels en/of overkappingen op De Eendracht gedoogd worden. Het 
bestuur is daarop door het Bondsbestuur teruggefloten, zie de notulen van de 

ledenvergadering van De Eendracht van 3 december 2009: 
 
De secretaris meldt dat het bestuur op 2 december jl. voor een aantal zaken bij de Bond 

is geweest, onder andere in verband met de aanbouwsels aan veel tuinhuisjes op De 
Eendracht, en het groeiende aantal tuinen met meer dan 30% verharding. Dit is tegen 
de reglementen van de Bond van Volkstuinders. Het bondsbestuur is daarvan dan ook 
niet gecharmeerd en gaat zich verder beraden op maatregelen. 

De heer Schiphorst (bestuurder van de Bond van Volkstuinders) zegt ter toelichting, dat 
de Bond destijds in overleg met Bouw en Woningtoezicht de bouwvoorschriften heeft 
opgesteld. Op veel complexen wordt de hand gelicht met de voorschriften. De Bond wil 

de voorschriften in eigen beheer houden, want het gevaar bestaat dat de Gemeente de 
huisjes op onze complexen als illegale bebouwing gaat bestempelen; dit is in Ouderkerk 
al gebeurd. Ook in het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer wordt al gezegd: waarom 

moeten die volkstuinen zo goedkoop zijn en zo weinig grondhuur betalen? Als we 
doorgaan met de reglementen en de bouwvoorschriften te negeren, dan worden we 
bungalowparken, en dat moet voorkomen worden. We moeten betaalbaar blijven voor 

iedereen. We moeten dus niet zeggen: ik wil een aanbouw, ik wil een permanent afdak, 
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ik wil verharding, want dan bent u verkeerd bij de Bond van Volkstuinders, dan neemt u 

een vakantiehuis op de Veluwe. De Bond moet dus strenger worden want anders 
krijgen we conflicten met de deelraden en de centrale stad. 

 

Het bestuur van De Eendracht laat u met dit schrijven weten dat het vanaf nu de 
bouwvoorschriften weer gaat handhaven. 
 

Als u een bouwsel heeft dat niet is toegestaan, dan moet dit worden verwijderd vóór 1 april 
2011. 
Mocht u twijfelen of iets is toegestaan, kijkt u dan in de bouwvoorschriften of neemt u dan 

contact op met de bouwcommissie. 
Het bestuur zal daarna beginnen met een controle van alle tuinen. Daar waar nog 
ongeoorloofde bouwsels worden aangetroffen, zullen passende maatregelen worden 

genomen.  
Het teveel aan verharding komt in een volgende fase aan de orde. 
 

Het bestuur van de Bond en gaat er van uit dat iedere tuinder een boekje met de 
bouwvoorschriften heeft. Mocht u geen exemplaar meer hebben, dan kunt u bij het bestuur 
een exemplaar aanvragen. 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
namens het bestuur van 
De Eendracht en 

de Bond van Volkstuinders 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


