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HOE HET VERDWIJNEN VAN VOLKSTUINEN TE VOORKOMEN
Uitdaging
Hoe kunnen volkstuinen worden ontwikkeld tot hoogwaardige sociaal-ecologische complexen, worden
ontdaan van het beeld van laagwaardige individuele tuinen, en hoe kunnen ze worden behouden?
Hoe kunnen de verschillende functies en mogelijkheden worden bevorderd om beleidsmakers en planners
te overtuigen van de waarde van de volkstuinen, van de noodzaak om de bestaande gebieden te
beschermen en van het belang van toewijzing van nieuwe locaties?
Uitdaging 1: Waarom worden lokale groene gebieden opgeofferd aan stadsontwikkeling en budgetten
verminderd?
Uitdaging 2: Waarom zien lokale autoriteiten volkstuinen soms als overbodig, in plaats van deze te zien
als (tuin-)parken?
• Omdat de monetaire waarde van de grond bekend is, maar andere (vaak non-market) voordelen van
volkstuinen niet kunnen worden meegewogen in monetaire termen?
• Door hun ligging? Bijvoorbeeld in marginale gebieden of juist in het centrum?
• Omdat tuinders en anderen de multifunctionele mogelijkheden van volkstuinen vrijwel niet benutten?
• Omdat de volkstuinders het terrein niet met de lokale bevolking delen en onvoldoende bijdragen aan
de lokale ontwikkeling van het stedelijk beleid?
Deze factsheet richt zich op zowel tuinders als beleidsmakers: tuinders krijgen informatie over hoe intern
en extern doeltreffend te werken als een integraal, positief deel van de samenleving; Beleidsmakers
krijgen informatie over de bijdrage van volkstuinen aan de samenleving en de natuur.

Foto 1 – Welkom in gemeenschapstuinen van Los Angeles. Foto: Werner Heidemann
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Foto 2 - Demonstranten tegen de vernietiging van buurttuinen in New York City. Foto:
Werner Heidemann

Foto 3 - Tuinenpark Groenewoud (De Hoge
Weide), Utrecht, Nederland. Foto: AVVN

Advies voor tuinders

Meer lezen

• Zet een tuinvereniging op.

Voor leiders en organisatoren:

• Creëer hechte gemeenschappen
voor het opbouwen en
beschermen van duurzame tuinen.

• Ontwikkel de tuingemeenschap;
communiceer, luister en doe wat je
zegt.

• Selecteer slimme leiders en
organisatoren.

• Zet je activiteiten in een gunstig
daglicht en spreek hierover zo
vaak mogelijk met verschillende
groepen.

• Vorm coalities met verschillende
groepen en belangenorganisaties.
• Gebruik sociale media voor steun.
• Krijg raadsleden aan je zijde.
• Mobiliseer je buren.
• Bind lokale bedrijven aan je tuin.
• Werk samen met scholen,
buurtwerk en kinderopvang.
• Zoek terreinen voor buurt- of
volkstuinen.

• Breng heldere doelstellingen in
praktijk en maak ze bekend bij
politici.
• Voer innovatieve activiteiten
uit: installeer bijenkorven en
insectenhotels, leg vijvers aan.
• Institutionaliseer je organisatie
voor continuïteit in samenwerking
met de gemeente.
• Leg het beleid uit aan je leden en
laat hen zien hoe ze bij kunnen
dragen aan proces en resultaten.
• Maak duidelijk hoe je de
gemeente kunt helpen bij de
duurzaamheidsdoelstellingen.
• Raadpleeg mensen die weten hoe
jou te helpen bij problemen.

Handige links
http://www.urbanallotments.
eu/
http://jardins-familiaux.org/
https://communitygarden.org/
https://www.avvn.nl/
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Foto 4 – Demonstranten tegen de vernietiging
van buurttuinen in New York City. Foto: Werner
Heidemann

Foto 5 – Jonge tuinders in actie. Foto: Werner
Heidemann
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Foto 6 - Bengaalse vrouwen komen op voor hun tuinen, Ipswich, VK. Foto: The National
Allotment Society in VK

Foto 7 - Tuinders zorgen voor nestgelegenheid
voor wilde bijen. Foto: Werner Heidemann

Voor beleidsmakers

Beleidsnota

Meer lezen

10 belangrijke punten voor de
ontwikkeling en bescherming van
buurt- en volkstuinen

• Achterhaal de motivatie van
tuinders in je omgeving.

Voorbeeld

• Breng locaties van tuinen in
kaart en registreer ze in het
stedenbouwkundig plan voor
wettelijke erkenning.

Groenewoud” in Utrecht

Wat zijn de grootste waarden van
volkstuinen en tuinverenigingen?
• Lage kosten door verzorging van
tuinders in multifunctionele groene
gebieden.
• Versterking van de wijk door het
aanbieden en bevorderen van
sociale activiteiten.
• Platforms voor integratie en
multiculturele uitwisseling.
• Tuinen bieden vers voedsel, korte
voedselketens en therapeutische
kwaliteiten.
• Samen tuinieren onderwijst
democratie: tuinverenigingen
helpen democratie in praktijk te
brengen.
• Bijdrage aan voedselbanken.
• Zorgen voor biodiversiteithotspots, bieden ruimte voor
regionale oude, bedreigde
plantenrassen en bestuivers.

• Wees bereid om langdurige
contracten af te sluiten met
toewijzing aan verenigingen van
buurt- en volkstuinen.

Volkstuinenpark “Park
(Nederland) is een vrij nieuw
complex. De landschapsarchitect moest in het ontwerp
bedrijven en volkstuinen
combineren. Het werd een
uniek park op een unieke
locatie. De tuin omringt acht
kleine kantoorgebouwen. Het is

• Zet een gezamenlijke
adviescommissie op samen met
vertegenwoordigers van tuinders.

een prachtig park voor tuinders,

• Betrek de tuinders als een
duidelijke belangengroep in de
planning.

bewoners van de wijken in de

• Maak samen met tuinders en de
wijk regels om bezoekers uit te
nodigen, om veilig te genieten
van de tuinen, om criminaliteit en
vandalisme te voorkomen.

voor de medewerkers in de
omringende gebouwen en de
buurt. Het park is geopend van
zonsopgang tot zonsondergang
en heeft speciale elementen
zoals: een insectentuin,
composttuin, voedselbanktuin,
paddenpoel, vogelstruiken en
insectenmuren.

• Reduceer bureaucratie in het
systeem.

• Ruimte voor sociale projecten en
partnerschappen, bijvoorbeeld
met scholen, kinderopvang, en
natuurbescherming.
• Verbeteren het stedelijk klimaat
door het regelen van temperatuur
en waterinfiltratie.
• Win-win situatie voor alle
deelnemers: buurt, NGO’s, politici,
gemeente.

Foto 8 - Muzieksessie in een moestuin van de
Langemarck volkstuinen, Münster, Duitsland.
Foto: Wilm Weppelmann, Kulturgrün

Foto’s 9 & 10: Volkstuinenpark
“Park Groenewoud” in Utrecht,
Nederland. Foto’s: AVVN
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COST (European Cooperation in Science and Technology) is een Europees
intergouvernementeel kader. Haar missie is om baanbrekende wetenschappelijke en
technologische ontwikkelingen te stimuleren, die tot nieuwe concepten en producten
leiden en daarmee bijdragen aan het versterken van Europa’s onderzoeks- en
innovatiecapaciteiten.
www.cost.eu

Het Europese Kaderprogramma Horizon 2020 ondersteunt COST

Verantwoording
Deze factsheet is gebaseerd op werk van COST Action TU1201 Urban Allotment Gardens in
European Cities, ondersteund door COST (European Cooperation in Science and Technology)
www.urbanallotments.eu

Word lid van urban gardens in Europe
https://www.facebook.com/groups/825421310826607/
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