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2 Tuinpark Wijkergouw

Correspondentie: 
Tuinpark Wijkergouw
Wijkergouw 30, 1023 NX Amsterdam
Telefoon: 020-4904567
Email: tuinparkwijkergouw@gmail.com
Bankrekening nr.: NL83 INGB 0005 0900 56
Vermeld bij alle correspondentie ook je tuinnummer!

Spreekuur bestuur
Het bestuur is tijdens het seizoen elke zaterdag van 11.00 tot 
12.00 uur aanwezig in de bestuurskamer in de boerderij voor 
vragen of informatie. Voor vragen en opmerkingen aan het 
bestuur kunt u ook mailen naar  
tuinparkwijkergouw@gmail.com

Heeft u bouwtechnische vragen?
Iedere 1ste zaterdag van de maand tijdens het tuinseizoen zit 
de bouwcommissie tussen 11.00-13.00 uur voor u klaar in het 
Houten Huis, naast Samen Sterk.  
Email: bouwcommissiewijkergouw@hotmail.com

Heeft u vragen aan de tuincommissie?
Er is op vrijwel elke zaterdagochtend tussen 9 en 12.30 
uur iemand van de tuincommissie aanwezig op de paden 
of in Samen Sterk. U kunt uw vraag ook altijd stellen 
aan de coördinator van de tuinbeurt of mailen naar 
tuincommissiewijkergouw@gmail.com

Colofon
Redactie: Thea Adriaansen; Vormgeving: Robert Oomen. 
Sluitingsdatum voor het inleveren van kopij voor het volgende 
nummer is vrijdag 5 januari 2018. Digitaal aan te leveren per 
e-mail naar wijkergouwtje@gmail.com  

DE PITTENSPECIALIST
DPS

De Pittenspecialist   Jacob van Lennepstraat 8   1053 HG Amsterdam   
tel. 020 618 1095   fax 020 6122171   www.pittenspecialist.nl

DE PITTENSPECIALIST

Dé leverancier 
voor uw 
tuinhuis

12 volt/24 volt
U vindt bij ons een 
uitgebreide sortering 
omvormers, koelkasten, 
verlichting en andere 
benodigdheden op 12 volt.

Dé

Satellietontvangers
Voor ontvangst van TV en 
radio bent u bij ons aan 
het juiste adres. LCD-TV’s, 
radio/cd spelers, satelliet 
en DVB-T tuners ook op 
12 volt. Uiteraard hebben 
wij hiervoor de noodzake-
lijke installatiematerialen.

Zonne-energie
Wij leveren en installeren zonnepanelen, 
regelaars en accu’s. Inclusief montage-
materialen.

Butaan/Propaangas
Een groot assortiment gasapparatuur 
is in onze winkel aanwezig zoals 
o.a. voor koelen, 
koken, verwarmen 
en warm water. 
Ook leveren 
wij alle 
installatie-
materialen 
hiervoor.

Pitten, kousen en glazen
Onze afkomst verloochenen 
wij niet. Al sinds 1935 verkopen 
wij olie (kerosine), kachels en 
lampen, evenals de benodigde 
kousen, pitten en glazen.

De Pittenspecialist   Jacob van Lennepstraat 8   1053 HG Amsterdam   

is in onze winkel aanwezig zoals 
o.a. voor koelen, 
koken, verwarmen 
en warm water. 

 T 06 13 62 70 79
@ klus@susacasa.nl
www.susacasa.nl

Heeft u klussen voor uw tuinhuis of 
schuur die u liever uitbesteedt? 

Bel, mail of kom langs bij huisje 179  
op Wijkergouw.



3

Vier stippen! 
Eind september kreeg ons tuinpark het keurmerk 
Natuurlijk Tuinieren uitgereikt door de voorzitter van 
de landelijke organisatie van volkstuinders AVVN. Wat 
een prachtige beloning voor het harde werken van 
velen de afgelopen jaren om ons tuinpark natuur- en 
milieuvriendelijker te maken.
Al die inspanningen werden beloond met vier stippen, 
de hoogst mogelijke score. Wat een feest. Dank aan 
alle tuinders die dit mogelijk gemaakt hebben. In dit 
Wijkergouwtje vindt u een fotoverslag van de feestelijke 
uitreiking van het keurmerk. 
Adel verplicht. Het is onze opgave die vier stippen te 
behouden en er geen te verliezen. Over vier jaar worden 
we opnieuw gekeurd door de AVVN. Ook binnen onze 
vier stippen zijn nog verbeteringen mogelijk. 

Natuur- en milieuvriendelijk beheer van ons tuinpark 
helpt in de strijd om ons voortbestaan als tuinpark. Dat 
is hard nodig. Steeds meer mensen willen in Amsterdam 
wonen en het gemeentebestuur wil voor hen huizen 
bouwen. Dat is begrijpelijk, maar wij willen niet dat die 
huizenbouw ten koste gaat van het groen. In een steeds 
drukkere stad zijn ook vitale groene longen nodig.
Daarom moeten we ervoor zorgen dat steeds meer 
mensen ons tuinpark waarderen als onmisbaar 
onderdeel van de stad. Vanwege het groen, de rust, 
de sfeer. Het bestuur is heel blij met het recente 
bericht dat het gemeentebestuur afziet van de zijn 
woningbouwplannen op tuinpark Amstelglorie. Het is 
een voorbeeld van een succesvolle strijd van tuinders 
vóór behoud van het groen.

Dit Wijkergouwtje bevat, naast andere interessante 
artikelen, ook de uitnodiging voor twee algemene 
leden vergaderingen in november. Op die vergaderingen 
komen belangrijke onderwerpen aan bod als de 
begroting voor volgend jaar, het meerjarenplan van ons 
tuinpark en de vernieuwing van de waterleiding. Zorg 
dat u erbij bent!

Dit nummer van het Wijkergouwtje is gemaakt onder 
leiding van de nieuwe hoofdredacteur Thea Adriaansen. 
We zijn blij met haar en wensen haar veel succes.
Veel leesplezier en vergeet niet straks, als het koud 
wordt, tijdig uw waterleiding af te sluiten en het water 
af te tappen.

          Klaas Breunissen
          vicevoorzitter en 1e secretaris
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Van de redactie

Van Wijkergouwtje naar Wijkergouw

Na het vertrek van Aleida Verheus, onder wiens redactie het 
Wijkergouwtje uitgroeide tot het volwassen verenigingsblad 
‘Wijkergouw’, was er enige tijd geen redacteur. De honneurs 
werden waargenomen door Chris Teunissen voor wie het 
veel werk was naast het voorzitterschap. Mede omdat er 
te weinig kopij was, zouden er dit jaar mogelijk maar 3 
nummers van de ‘Wijkergouw’ verschijnen.

Dat deed mij besluiten om me, na overleg met Chris over de 
mogelijkheden en moeilijkheden en naast mijn werk voor de 
tuin- en de taxatiecommissie, in te zetten voor de redactie. Ik 
vind het leuk om met taal bezig te zijn, stukjes te schrijven en 
mijn kennis over planten en tuinieren met anderen te delen.

Mijn ‘verleden’

Ik groeide in de jaren ’50 van de vorige eeuw op in het 
verenigingsleven. Mijn ouders waren vrijwilligers in de 
buurtspeeltuin. Mijn vader als penningmeester, mijn 
moeder typte de teksten voor het clubblad. In de jaren ’70 
werkte ik op de advertentieredactie van een uitgeverij. In 
de jaren ’80 knutselden we bij de ENFB (de Fietsersbond, 
toen nog ENWB) regelmatig een ledenblad in elkaar en in 
de jaren ’90 zat ik in de redactie van de Wijkkrant in de 
Weesperzijdestrook. Computers bestonden nog nauwelijks. 
Ik werkte eerst met een oude Remmington en later op de 
elektrische IBM met een bolletje en we knipten, plakten en 
stencilden er lustig op los.

Mijn Tuin en ik 

Sinds juni 1995 heb ik een tuin op Wijkergouw. Daarvoor 
werkte ik enkele dagen per week in de Heemtuin van 

Frankendael en leerde ik het vak in de praktijk. De Latijnse 
namen van planten had ik al jong geleerd. Mijn broer, die 
de hoveniersopleiding volgde, werd door mijn moeder altijd 
hardop overhoord en ik luisterde en leerde mee. Toen ik in 
de Jordaan woonde had mijn voorkamer een schuifraam 
met een plantenbakje ervoor. Om die te vullen had ik meters 
tuinboeken in de kast staan.

Op mijn tuin probeer ik te tuinieren met planten en dieren, 
dat wil zeggen zoveel mogelijk inheemse aanplant waar 
vogels, bijen, vlinders, insecten en ikzelf blij van worden 
en een zo natuurlijk mogelijke aanleg, met veel broed- en 
schuilgelegenheid. Ik hoop nog steeds op een egel. Het meest 
trots ben ik op mijn Vijg en op de Moerbeiboom. Helaas heeft 
mijn Mispel het enkele jaren geleden begeven tijdens een 
storm. Tja, het schuurtje zou eens grondig aangepakt moeten 
worden, de onderste planken zijn echt aan vervanging toe. 
En over 5 jaar? Geen ingrijpende plannen, gewoon doorgaan 
met achter de zaken aanrennen.

’Wijkergouw’, waar gaat het heen?

Hoe nu verder met de ‘Wijkergouw’. Ik heb een paar ideeën 
voor nieuwe rubrieken, waarvan je in dit nummer al iets 
terug vindt. Ook zou ik het leuk vinden om regelmatig 
een vraag van een tuinder in het blad te behandelen/
beantwoorden. Dus als er een groen-onderwerp is waar 
je meer over wil weten, stuur dan een mailtje naar 
wijkergouwtje@gmail.com . Ik geef geen garantie, maar ik 
doe mijn best.

In het volgende nummer weer een echte Mijn Tuin en ik.
Ik wens iedereen veel leesplezier.

Thea Adriaansen

Zwaan
verhalen over Landelijk 
Amsterdam-Noord

De Centrale Dorpenraad bestaat 
dit jaar 60 jaar en heeft ter 
gelegenheid daarvan het boek 
Zwaan, 60 verhalen over Landelijk 
Amsterdam-Noord uitgegeven. Het 
is een verzameling grote en kleine 

verhalen over Landelijk Amsterdam-Noord, de bewoners, 
gebouwen en belangrijke gebeurtenissen van soms eeuwen 
geleden. Het boek telt 104 bladzijden, kost € 7,50 en is 
verkrijgbaar bij Dorpsweg 35, 1028 BK in Ransdorp.

Groene Vogeldaken.
Op 5 september j.l. werd het allereerste groene vogeldak 
feestelijk onthuld op het dak van een kantoorgebouw 
in Amsterdam. Het dak is beplant met 25 verschillende 
inheemse grassen, wilde bloemen en kruiden. Daarbij 
worden in iedere veertig vierkante meter vogeldak 
een kwikstaarten/roodstaarten-nestkast en een 
holenbroedernestkast verwerkt en is er een waterbad voor 
vogels. Ook wordt er een insectenhotel op het vogeldak 
geplaatst. Platte daken bieden een enorm potentieel om 
meer groene ruimte in de stad te creëren en daarmee het 
leefgebied van vogels uit te breiden en te verbeteren. Het 
dak werd ontwikkeld door Sempergreen, in samenwerking 
met Vogelbescherming Nederland en Vivara Pro.
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TUINKINDEREN
Rubriek voor jonge Wijkergouwers

Hoi,
Mogen wij ons even voorstellen? 

We hebben samen bedacht dat we een KinderDoeCommissie 
op Wijkergouw willen oprichten.

Als eerste daad gaan we in het vervolg een kinderpagina 
in het Wijkergouwtje vullen met van alles wat we leuk en 
interessant vinden en wat we graag zouden willen op de 
tuin en daar beginnen we mee in dit nummer.

Ik, Emma (Kalkman), ben 9 jaar oud en zit al ruim 6 jaar op 
tuin 109. Ik vind het leuk om op de tuin te zijn, omdat je 
lekker buiten kunt spelen. Ik woon in het centrum en daar 
kan je niet zomaar overal spelen. Ik rij paard bij Ransdorp, 
vlakbij de Wijkergouw.

En ik, dus ook Emma (Schouten), ben 11 jaar oud en zit al 5 
jaar op tuin 183. Ik ben een hele grote dierenliefhebber en 
ik ga knutselactiviteiten doen. Ik vind het heel leuk op de 
tuin en zou nooit weg willen.

We zijn al 3 jaar vriendinnen en hebben elkaar hier op de 
tuin leren kennen. We gingen naar dezelfde manege maar 
zitten op verschillende scholen. We doen veel dingen samen!

Met de KinderDoeCommissie (KDC) organiseren we voor alle 
kinderen op Wijkergouw iets, zoals een discoavond of een 
speurtocht. En we vinden het leuk om te schrijven over alle 
interessante dingen voor kinderen en om bijvoorbeeld een 
trampoline in de speeltuin te zetten, enz. enz. We zoeken 
nog meer kinderen voor de KDC. Als je mee wil doen laat 
dan iets horen.

We hopen dat jullie het een leuke pagina vinden. Als je wil 
reageren kan dat naar: wijkergouwtje@gmail.com 
Tot ziens, Emma en Emma.

Kinder speur- en puzzeltocht 

Op een zondag aan het begin van deze zomer deden 
ongeveer 20 kinderen en veel ouders mee aan de 
kinder speur- en puzzeltocht. Er moest een vreemd en 
nog nooit door iemand gezien dier gevonden worden. 
De kruidentuin, de paddenpoel, de vlindertuin, de 
paardenwei en de speeltuin werden uitgekamd. Er 
werd van alles gehoord, gevoeld en gezien aan de hand 
van zoekkaarten, loepjes, blinddoeken en schepnetjes. 
Allerlei kriebelbeestjes werden aan een onderzoek 
onderworpen. Aan het einde van de tocht werd de 
tuin van Annemieke de imkervrouw bezocht en zij 
vertelde alles over bijen en er werd honing geproefd. En 
natuurlijk werden onderweg de puzzelstukjes bij elkaar 
gespeurd. Wat dat heeft opgeleverd kan je lezen in 
het complete verslag van de middag in het september-
bulletin van Natuurlijk Tuinieren. De speurtocht was een 
groot succes waar door Marian Rozendaal en Gwen de 
Ruijter veel werk aan was verricht.

Dat ben ik:  
Emma Kalkman

En dat ben ik:  
Emma Schouten
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Samen zijn wij de Twee Emma’s

Welke 2 lieveheersbeestjes zijn hetzelfde?
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Een nieuwe rubriek, waarin we elke keer één van de commissies, projecten en/of 
vrijwilligers van Wijkergouw in het Zonnetje willen zetten. Dit keer:

DE VLINDERTUIN, een passie.

Achter de Vlindertuin, bij het Stille Laantje, hebben 
we dit jaar samen met enthousiaste tuinders tijdens de 
werkbeurten twee hugels (houtbedden) gemaakt. Een 
hele klus.

Wat is een hugel? 

Het is een oude Oost-Europese landbouwtechniek. 
Heel handig voor plekken met slechte grond, te weinig 
drainage etc. Een hugel bestaat uit een laag dode 
stammen en takken die op de grond worden gelegd. 
Hier wordt een laag aarde overheen gestort. Daarna 
komen b.v. bladeren en ander groenafval en het geheel 
wordt weer bedekt met aarde. De rottende massa hout 
werkt als een spons en voedingsbron. Regenwater wordt 
n.l. vastgehouden door het hout. Op onze Hugels willen 
we volgend jaar o.a. courgettes en pompoenen planten.

In het Zonnetje 

Nadat de vlindertuin in het slop was geraakt hebben wij, 
Adri en Hildegard het beheer op ons genomen, nu 2 jaar 
geleden. Bomen waren te hoog en struiken te breed. 
Zaailingen van diverse bomen en struiken tierden welig. De 
eerste winter van ons beheer hebben we dus veel gesnoeid 
en gezaagd. En zaailingen eruit getrokken van onder andere 
sneeuwbes, wilde roos en ribes. Tijdens het werk genoten 
we van de winterse rust op het tuinpark.

Vorige zomer hebben we eerst gekeken wat er aan planten 
opkwam. Daarna zijn we begonnen met aanplant van 
bloemen waar vlinders op afkomen, onder andere de 
echinacea. Er is op de zaterdag een nieuw rustiek paadje 
aangelegd. Het zogenaamde Stille Laantje, achter de 
vlindertuin betrekken we ook bij het beheer: dat moet 
vooral een rustige, schaduwrijke plek met bomen en 
struiken zijn. Er is daar een geheimzinnig gat gesignaleerd 
van een….????

Afgelopen winter hebben we op een aantal woensdagen 
wederom gesnoeid en gezaagd. In november zijn bollen in 
de grond gestopt. Woekerplanten werden weggehaald om 
plaats te maken voor kleurige bloemen waar vlinders en 
insecten op afkomen. Adri werd soms wat ongeduldig, de 
wederopbouw kon haar niet snel genoeg gaan.

Hugel in aanbouw. Foto: Thea Adriaansen
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Vroeg in het voorjaar zag de tuin er al prachtig uit met 
narcissen, sneeuwklokjes en hyacinten. Deze zomer is er 
weer veel gebeurd op de zaterdagen. Onder leiding van 
Adri hebben een aantal enthousiaste mensen een paar 
projecten gerealiseerd: een halve zandcirkel en een hugel 
én er is een stuk tuin letterlijk in de bloemetjes gezet. Er is 
een vlinderbar geplaatst en een insectenhotel is in aanbouw. 
Nieuwe planten zijn gekocht of gekregen en staan op een 
mooie plek.

Op dit moment (augustus 2017) ziet de tuin er kleuriger 
uit dan vorig jaar. Diverse vlinders zijn gesignaleerd, zoals 
het koolwitje, het blauwtje, bont zandoogje ( aan de 
bar), de gehakkelde aurelia, de kleine vos, atalanta en de 
citroenvlinder. Maar we willen meer vlinders. Wij hopen dat 
de koninginnepage ons ooit komt bezoeken. Dagpauwoog 
hebben we nog niet gezien, maar die komt zeker. Daarnaast 

snoepen ontelbare insecten van de nectar: bijen, wespen, 
vliegen.

De vlindertuin is een project in wording. Doel is een mooie 
kijktuin voor de mens en snoeptuin voor het dier(tje). In een 
later stadium besteden we aandacht aan het lokken van 
vogels. De oever van de vijver valt nu ook onder ons beheer. 
Die moet een eenheid gaan vormen met de vlindertuin. We 
willen wat meer reliëf gaan aanbrengen. Er zullen zeker 
meer ideeën opborrelen.

Alles bij elkaar is het een enorme, prachtige tuin waar we 
vele handen op de zaterdag bij nodig hebben. Mensen die 
planten over hebben waar vlinders op af komen kunnen zich 
bij ons melden.

Adri, tuin 149 en Hildegard, tuin 161

Gezocht: 
Enthousiaste 
Lunchclubleden
 
Ook in 2017 heeft de lunchclub een geslaagd seizoen 
gedraaid. Er waren veel tuinders die hebben genoten van de 
zelfgemaakte soepen, salades, broodjes knakworst, tosti’s, 
verse croissants, stokbroodjes en wat niet al.
De lunchclub maakt nu al zo’n 10 jaar de zaterdagse lunch 
klaar in de boerderij en is daarmee een vaste waarde 
geworden op ons tuinpark. Niet alleen tuinders die net een 
werkbeurt hebben gedaan, maar ook veel anderen genieten 
ervan om elkaar bij de lunch te ontmoeten en eens bij te 
kletsen – iedereen is van harte welkom.

De samenstelling van de lunchclub wisselt en ook voor 
2018 zoeken we nog een paar nieuwe leden, zodat we 
het hele seizoen lunch kunnen draaien. Je werkt met zijn 
tweeën, van 10 tot 14 uur en je hebt veel vrijheid in wat je 
maakt – je kunt het zo makkelijk of ingewikkeld maken als 
je zelf wilt. En je krijgt vrijwel altijd veel complimenten en 
dankbaarheid van de hongerige en dorstige tuinders, wat 
wil je nog meer!

Een lunchdienst telt als een werkbeurt, en je hoeft niet 
per se alle zes jaarlijkse werkbeurten als lunchbeurt in te 
vullen, je kunt bijv. per seizoen ook 3 tuinwerkbeurten en 3 
lunchdiensten draaien.

Als je zin hebt om mee te doen met onze beregezellige 
lunchclub of je wilt meer informatie, neem dan als de 
wiedeweerga contact op met de coördinator van de 
lunchcommissie: Nieko Nierop, tuin 228, 06-5463 0395, 
email: ntmnierop@chello.nl

Suggesties of verzoeknummers aan de lunchclub zijn ook 
altijd welkom!

Van de 
bouwcommissie
Onze collega Michel Kilburg heeft de Bouwcommissie 
verlaten. Hij heeft gekozen voor een tuincomplex in zijn 
woonplaats Almere. We bedanken Michel voor zijn inzet 
en wensen hem en zijn gezin een plezierige tijd toe op de 
nieuwe tuin.

De aangekondigde hercontroles op veiligheidsgebied (gas 
e.d.) hebben enige vertraging opgelopen. Wij gaan bij de 
start van het seizoen 2018 dit weer oppakken.
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Beste Tuinders,

Namens het bestuur nodig ik u van harte uit voor de 
Buitengewone Ledenvergadering (BLV) van tuinpark 
Wijkergouw op zaterdagmiddag 25 november a.s. in de 
boerderij.

Onderwerp: De vernieuwing van de waterleiding op 
ons tuinpark. 

Vanwege het belang van dit onderwerp organiseert het 
bestuur hier een aparte ledenvergadering over. Op deze BLV 
van 25 november is de waterleiding het enige onderwerp, 
zodat is er tijd genoeg is om met elkaar van gedachten te 
wisselen en plannen te bespreken.

Hiernaast vindt u het ontwerpbesluit. Dit besluit wordt in de 
vergadering besproken, eventueel aangepast en tenslotte 
ter stemming aangeboden. Het bestuur streeft ernaar op 
de algemene ledenvergadering in het voorjaar van 2018 
een definitief besluit te nemen over de aanleg en de 
financiering.

Als tuinpark zijn we al jaren aan het sparen voor vervanging 
van de waterleiding. Want we weten dat de waterleiding 
ooit vernieuwd moet worden. We hebben daarvoor 
inmiddels 43.000 euro in de pot zitten. 

Dat is een mooi bedrag, maar lang niet genoeg om de 
waterleiding te kunnen vervangen. Toch moeten we nu 
aan de slag. De waterleiding is meer dan vijftig jaar oud en 
technisch aan zijn einde. Dat betekent dat de waterleiding 
steeds meer gebreken vertoont en het ook opeens kan 
begeven. Kortom, vervanging van de waterleiding is urgent 
geworden. 

In de zomer heeft het bestuur een aantal tuinders gevraagd 
zitting te nemen in een Waterleiding Vervanging Commissie 
(WVC) en hen gevraagd een plan te maken. Leden van deze 
Commissie zijn: Ben Suurendonk, Charl Noordermeer en 
Theo van Kersbergen, en namens het bestuur: Diny Teekman 
en Klaas Breunissen. 

Deze WVC is de afgelopen maanden vele malen bijeen 
geweest om te bedenken hoe de vervanging van de 
waterleiding moet worden aangepakt. De leden hebben 

zich op andere tuinparken georiënteerd hoe die hun 
waterleiding vernieuwd hebben en ze hebben bij 
verschillende bedrijven offertes aangevraagd om inzicht te 
krijgen in de kosten. Duidelijk is geworden dat als we de 
kosten binnen de perken willen houden, de vrijwillige inzet 
van alle tuinders tijdens de waterleidingvervanging hard 
nodig is. 

De Commissie denkt dat we zeker twee tot drie jaar nodig 
hebben om de waterleiding op het gehele park vernieuwd 
te hebben. De vernieuwing zal zoveel mogelijk buiten 
het tuinseizoen plaatsvinden, dus in de periode oktober 
tot februari. Als we eind 2018 daarmee beginnen, zijn we 
hopelijk begin 2020 of begin 2021 klaar.

Tijdens deze BLV wil het bestuur u informeren over de 
plannen die de commissie gemaakt heeft. We overwegen 
ook vertegenwoordigers van een ander tuinpark dat recent 
zijn waterleiding vernieuwd heeft, uit te nodigen om hun 
ervaringen met u te delen. 

Tijdens de BLV is er uitvoerig gelegenheid tot het stellen 
van vagen en het maken van opmerkingen. Het gaat om 
een ingrijpende operatie op ons tuinpark, waar ook veel 
geld mee gemoeid is, dus daar willen we ruim de tijd voor 
uittrekken.

Het bestuur stelt voor de discussie af te ronden met het 
aannemen van bijgaand besluit. Daarmee geeft u aan de 
vervanging van de waterleiding te willen en formuleert u 
een aantal uitgangspunten waar het bestuur in de verdere 
planvorming rekening mee moet houden. Als u deze 
uitgangspunten wilt veranderen of er andere aan wilt 
toevoegen kunt u daarvoor tijdens de vergadering een 
wijzigingsvoorstel indien. Wij stellen het op prijs dat u het 
bestuur daarover ruim voor de vergadering over informeert, 
zodat het bestuur zich daarop kan voorbereiden.

We hopen u allemaal te zien op de Bijzondere 
Ledenvergadering op 25 november.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Klaas Breunissen
1e secretaris

Buitengewone 
Ledenvergadering
Vernieuwing 
Waterleiding 
zaterdag 25 november 2017, 14.00 uur

Agenda

1. Opening en vaststelling van de agenda.

2. Voorlichting en discussie over de vernieuwing van de 
waterleiding: over de noodzaak ervan, over de manier 
waarop we dat gaan doen en over de financiering.

3. Besluitvorming. Stemmen over bovenstaand 
ontwerpbesluit.

4. Rondvraag en sluiting. 
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Ontwerpbesluit Vernieuwing Waterleiding

De Bijzondere Ledenvergadering van tuinpark 
Wijkergouw, in vergadering bijeen op 25 november 2017;

stelt vast:
•	 dat de waterleiding op het tuinpark technisch 

verouderd is en vernieuwing behoeft;

besluit:
1. de waterleiding op Wijkergouw te vernieuwen;
2. het bestuur op te dragen hiervoor een 

uitvoeringsplan en een financieringsvoorstel te 
maken, zodat op de algemene ledenvergadering 
in het voorjaar van 2018 over de uitvoering en 
financiering kan worden besloten;

3. bij de opstelling van het uitvoeringsplan en 
financieringsvoorstel rekening te houden met de volgende 
uitgangspunten:
a. aanleg van de nieuwe waterleiding achter de 

tuinhuisjes langs de slootkant;
b. tuinders maken zelf een strook van 1,25 meter breed 

vanuit de gevel van de achterkant van hun tuinhuis 
obstakelvrij;

c. aanlegwerkzaamheden zoveel mogelijk buiten het 
tuinseizoen en voltooiing binnen een totaalperiode 
van maximaal drie jaren;

d. grote vrijwillige inzet van tuinders bij de aanleg, om de 
kosten van de aanleg te beperken; 

e. bij de financiering uit te gaan van spreiding van een 
deel van de kosten over tien jaar om de kosten niet 
onevenredig op de huidige tuinders te laten drukken.

De herfst is nauwelijks aangebroken en toch is het 
baggerseizoen al begonnen! Dit jaar moet er goed en diep 
gebaggerd worden, dus heeft de tuincommissie de periode 
dat er gebaggerd kan worden verlengd: vanaf 30 september 
j.l. tot en met vrijdag 3 november a.s. De bladeren zijn nog 
wel niet allemaal gevallen, maar er ligt bagger genoeg. We 
willen niet wachten tot alle bladeren gevallen zijn, dat is vaak 
te laat in het seizoen voor de waterdieren. Zij hebben zich 
dan al in de modder ingegraven en worden te veel verstoord.

Baggeren betekent: schep uit uw helft van de sloot achter 
en naast uw tuin de aangeslibde modder, waterplanten, riet 
en wat er verder niet in de sloot hoort. Zo kan het water in 
de sloot blijven doorstromen en de kwaliteit van het water 
verbeteren.

De sloot moet in het midden ten minste 35 cm diep zijn en 
schuin omhoog lopen naar de kanten.

Tuinders die aan een brede sloot wonen bijvoorbeeld op 
complex III zullen ook die sloot goed moeten baggeren. Die 
sloten liggen al jaren veel te vol met bagger en dat moet de 
komende jaren minder worden. Voor de brede sloten zijn 
speciale, langere baggermandjes aangeschaft. 

Het baggerslib moet gestort worden op uw tuin, op de 
strook grond langs de sloot. Wilt u het op een andere plek 
op uw tuin storten, vermeld dit dan op het baggerbriefje. 

De tuincommissie zal aan de hand van de ingevulde briefjes 
controleren of het baggeren goed gedaan is. Voor het 
baggeren kunnen de metalen korven gebruikt worden 
die naast Samen Sterk liggen. Na gebruik de korven graag 
schoonspoelen en direct terugleggen.

Er mag gebaggerd worden tot en met vrijdag 3 november 
a.s. Op zaterdag 4 november a.s. wordt de laatste 
baggercontrole gehouden. Is er geen baggerbriefje 
ingeleverd of onvoldoende bagger verwijderd, dan ontvangt 
de tuinder een boete van € 25. 

Vul het onderstaande baggerbriefje in (of maak er zelf een 
met alle gegevens) en gooi het uiterlijk vrijdag 3 november 
2017 in de brievenbus bij Samen Sterk.

BAGGERBRIEFJE 2017 

Hierbij verklaar ik de sloot/sloten te hebben gebaggerd. 

 � De bagger ligt op het talud langs de slootkant.

 � De bagger ligt op een andere plek namelijk:

 � Ik heb geen vuilnis op de tuin staan.

Tuinnummer:

Datum:

Naam:

Baggeren in 2017
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tekst Thea Adriaansen 

Tuinders Piet en Rietje Vega hebben vanaf het begin een 
tuin op Wijkergouw en een archief vol foto’s, knipsels en 
oude brieven en veel verhalen over de begintijd, waar we al 
eerder gebruik van mochten maken. In de komende uitgaven 
van ‘Wijkergouw’ nemen we hier steeds wat uit op, in 
chronologische volgorde. 

Terug naar 1963 of: Hoe het begon.

Het eerste en tweede complex van Wijkergouw werden in 
1963 aangelegd op een stuk met klei opgespoten land waar al 
enkele ‘wild’tuinierders een paar tuinen waren begonnen. Het 
derde complex, op veengrond, volgde een jaar later.

Eigenlijk was Wijkergouw een voortzetting van Tuinpark 
Insulinde, dat plaats moest maken voor het Flevozwembad. 
Sommige tuinhuisjes werden per dieplader van Insulinde 
verplaatst naar Wijkergouw. De bond was in die jaren erg 
streng: om de tuinen werden allemaal dezelfde strakke heggen 
aangelegd en er was veel controle. 

De vervallen boerderij werd door de gemeente beschikbaar 
gesteld als clubhuis en door vrijwillige tuinders van het eerste 
uur omgetoverd tot een van de mooiste clubhuizen van 
Amsterdam, onder de bezielende leiding van dhr. Klaas van der 
Kluft. De werkgever van dhr. Vega doneerde allerlei overtollig 
materiaal. Dhr. Vega zelf maakte o.a. het smeedijzeren 
hekwerk rond de open haard. Ook werd er zo’n oude hoge 
‘schoolkachel’ geplaatst. Veel Wijkergouwers leden aan de 
‘boerderitis’: de wil om er met elkaar iets moois van te maken. 

Hebt u ook nog verhalen en foto’s van vroeger? Laat het weten 
via wijkergouwtje@gmail.com. 

Met dank aan de fam. Vega

Huurovereenkomst en 
kwitanties uit 1963. fl. 23,70 

tuinhuur en contributie 
en fl. 40,00 bijdrage 
waterleidingaanleg.

Ron en Erwin Vega op de tuin.“Eenzaam maar niet alleen”

Uit de
wijkergOUWE doos
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Thea’s Tuin WWWeetjes

Een nieuwe Vroege Vogels App. Weet je veel of wil je juist 
weten welke vogel, plant of paddenstoel je ziet? Stel je 
vraag, of meld je aan als kenner. Kijk op www.vroegevogels.
bnnvara.nl/pagina/Vroege-Vogels-App 

Je vindt Vroege Vogels ook op www.youtube.com/user/
VroegeVogels , www.twitter.com/vroegevogels, en op www.
facebook.com/Vroege-Vogels

En de cursus Vogelzang: Wat hoor ik daar, kan je vinden op 
www.vroegevogels.bnnvara.nl/pagina/cursus-vogelzang-
wat-hoor-ik. Met tips om de geluiden uit elkaar te houden 
en waar je het geluid kan horen. Kan je de hele winter vast 
oefenen.

De essentaksterfte grijpt om zich heen. Op ons tuinpark 
staan ook veel essen. Het Centrum voor Genetische Bronnen 
Nederland (CGN) roept de hulp van het publiek in om de es 
te redden. Door zieke, dode of gezonde essen te melden 
krijgt het CGN een overzicht van (nog) gezonde bomen en 
kan zo gezonde exemplaren vermeerderen. Essen kunnen 
worden gemeld op www.essentaksterfte.nu 

Op www.wildeweelde.nl/waterberging vind je tips 
voor waterberging op je tuin. Niet overbodig bij de 
waterovervloed die we hadden in augustus en september.

Alle Amsterdamse bomen zijn ingetekend op een 
bomenkaart, te vinden op www.maps.amsterdam.nl/bomen. 
Zo kan je zien welke bomen er in je straat staan en ook 
welke ‘stadsdeelbomen’op Wijkergouw.

Op www.vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/het-belang-van-
de-brandnetel kan je luisteren naar en lezen over het belang 
van de brandnetel voor onze vlinders en vogels.

En álles over de paardenbloem lees je op www.mergenmetz.
nl/tuin/groentesoorten/paardenbloem . Kijk ook meteen 
even bij de recepten!

De Wiltfang verkoopt traditionele ecologische verf uit 
natuurlijke grondstoffen (lijnolie en aardpigmenten), die 
al honderden jaren worden toegepast. Prachtige kleuren, 
leverbaar in mat en glanzend. Zie www.dewiltfang.nl/eco-
verf-en-onderhoud/ecologische-verf .

Leer onkruiden in je tuin herkennen. Veel verschillende 
soorten onkruiden met foto zijn te vinden op www.
tuinadvies.nl/artikels/onkruid_afbeeldingen. 

Een bomensite met 1.600 bomen en struiken vind je op 
www.vdberk.nl/bomen . Met behulp van vele filters is een 
geschikte boom voor je tuin te vinden, inclusief uitgebreide 
informatie en foto’s.

Het is nu tijd om bloembollen te planten. Bij mooi weer 
vliegen de eerste hommels, bijen en vlinders soms al in 
januari. Daarom, maar ook omdat het gewoon leuk is, is 
het goed om bloembollen te planten. Het beste plant je 
natuurlijk ecologische verwilderingsbollen. Die kan je in de 
grond laten zitten en komen elk voorjaar weer met hun 
neusjes boven de grond. Een uitgebreid assortiment is te 
koop bij o.a. Peter Nijssen in Heemstede, www.nijssentuin.
nl , de Warande in Laag-Keppel, www.sterkebollen.nl en via 
kwekerij www.deheliant.nl . 

De ‘Savon Noir Jardin Liquide’, zwarte zeep op basis van 
olijfolie, is speciaal ontwikkeld voor de tuin: de natuurlijke 
bondgenoot voor je planten. De vloeibare Savon Noir voor 
de tuin is klaar voor gebruik en gemaakt zonder toevoeging 
van gifstoffen. Het wordt gebruikt voor het verwijderen 
van de zwarte roetdauwschimmel, achtergelaten door blad- 
en schildluizen op de bladeren van planten, zoals rozen, 
sierplanten, fruitbomen of groenten. Tevens beschermt deze 
vloeibare zeep je planten tegen deze insecten. Te koop bij 
o.a. kwekerij Esveld, kwekerij de Wilde, Peter Nijssen en de 
Hessenhof. Andere verkoopadressen en meer informatie 
vind je op www.savondeprovence.nl 

Kevin en Marvin heten niet alleen Groen, maar zijn het 
ook: ze dragen de natuur een warm hart toe en studeerden 
beide biologie. De Rotterdamse tweelingbroers laten ons 
kennismaken met de natuur in Amsterdam. Amsterdam telt 
wel 72 soorten bijen en voor iedere Amsterdammer is er een 
rat. Te volgen in twaalf uitzendingen van Vroege Vogels TV 
op dinsdagavond en terug te zien op www.vroegevogels.
bnnvara.nl/nieuws/gezoem-in-de-hoofdstad. 

Het najaar is uitermate geschikt om te zaaien. In de natuur 
laten de planten immers ook in deze tijd hun zaden vallen. 
Op www.cruydthoeck.nl/actueel/ideale-zaaitijd-komt-er-
aan-hier-vijf-zaaitips vind je 5 handige zaaitips en een groot 
sortiment inheemse zaden, goed voor bijen en vlinders. 
Meer over stinzenbollen lees je op www.cruydthoeck.nl/
actueel/plant-nu-je-stinzenbollen 

Er is een uitgebreide Nederlandse veldgids voor wilde bijen 
gepubliceerd. Hierin zijn 275 soorten opgenomen. Naast de 
honingbij komen in Nederland en Vlaanderen nog ongeveer 
360 verschillende soorten wilde bijen voor, zoals metselbijen, 
behangersbijen, maskerbijen en pluimvoetbijen. Samen 
zorgen al deze soorten voor de bestuiving van planten 
in natuur en landbouw. De bijengids is te koop via www.
kosmosuitgevers.nl/boek/bijen-1/ 
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Wijkergouw blij verrast met 4 stippen en hoge score.
Tekst Lune Renadel de Lavalette, Foto’s Marianne Croes, Marga van Aalst en Thea Adriaansen

Op 30 september j.l. ontving ons tuinpark 4 stippen in het keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Het was een heel gezellig feest op deze 
zaterdag, die geheel opgelicht en verwarmd werd door de aanwezigheid van al die lieve, leuke, bijzondere en enthousiaste leden en 
sprekers. Natuurlijk Tuinieren op Wijkergouw is een succes en een blijvertje: A way of life! Ruud Grondel, Bert Kuit, Ellen de Nood, 
Klaas Breunissen en natuurlijk Andrea van der Pol: bedankt voor alle mooie woorden. Alle vrijwilligers en leden van Wijkergouw: dit is 
jullie werk en verdienste! Veel dank!

Twee jaar, of beter twee lange seizoenen heeft een enthousiaste groep tuinders projecten uitgevoerd, workshops georganiseerd en 
gehouden en daarover gecommuniceerd. Kortom zoveel mogelijk gedaan om de begeerde stippen in de wacht te slepen. Natuurlijk 
Tuinieren betekent dat we op Tuinpark Wijkergouw de openbare ruimte zo natuurlijk mogelijk onderhouden en beheren. In Amsterdam 
hebben op dit moment 9 tuinparken het Natuurlijk Tuinieren keurmerk. Wijkergouw is de 7e met 4 stippen, maar met de hoogste score.

Stipwaardig.
En wat vond de AVVN nou zo stipwaardig? Bijvoorbeeld de vergraste buitensingels, de boerderij- en vlindertuin, de 
compostverwerking, de prachtige stapelmuur en de speeltuin, de ommezwaai in de winkel naar een breed assortiment materialen en 
producten van biologische en natuurvriendelijke aard, het lunchaanbod (en de lekkere biertjes) in de boerderij en onze communicatie. 
Waar we nog aan kunnen werken: waterbeheer, meer schuilplekken voor dieren, milieuvriendelijk onderhoud en duurzamer 
energiegebruik van gebouwen, een aantrekkelijker entree van het park en minder, anders maaien.(*)

Het begon allemaal in de winter 2015 toen Marga van Aalst na instemming van de ledenvergadering en het toenmalig bestuur ons 
park aanmeldde voor het keurmerk Natuurlijk Tuinieren bij de AVVN. De AVVN kwam kijken en keuren en leverde een inventarisatie 
met zaken die we zouden kunnen aanpakken. Met een groep enthousiaste tuinders maakten we plannen voor de twee jaar die 
we hadden om de stippen te verdienen en in het voorjaar van 2016 gingen we aan de slag. Ellen de Nood begeleidde de Natuurlijk 
Tuinieren groep, adviseerde, kwam langs, hield workshops, was vraagbaak en criticaster.  

Stippen tot 2022 
Zijn die sterren voor eeuwig? Nee, om ze te houden moet je wel wat doen. Minimaal hetzelfde niveau behouden en een aantal 
adviezen van de AVVN opvolgen. In 2022 komt de AVVN weer kijken hoe Wijkergouw er dan bij ligt stippen-wise gesproken. 

Voor nu: iedereen hartelijk dank voor de inspanningen en gefeliciteerd met het resultaat. 

* Wie het allemaal wil nalezen, kan terecht op de website www.wijkergouw.nl en er ligt een gedrukt exemplaar in Samen Sterk. Of 
mail de tuincommissie, dan ontvangt u de hele beoordeling per mail. tuincommissiewijkergouw@gmail.com



13

Wijkergouw blij verrast met 4 stippen en hoge score.
Tekst Lune Renadel de Lavalette, Foto’s Marianne Croes, Marga van Aalst en Thea Adriaansen

Op 30 september j.l. ontving ons tuinpark 4 stippen in het keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Het was een heel gezellig feest op deze 
zaterdag, die geheel opgelicht en verwarmd werd door de aanwezigheid van al die lieve, leuke, bijzondere en enthousiaste leden en 
sprekers. Natuurlijk Tuinieren op Wijkergouw is een succes en een blijvertje: A way of life! Ruud Grondel, Bert Kuit, Ellen de Nood, 
Klaas Breunissen en natuurlijk Andrea van der Pol: bedankt voor alle mooie woorden. Alle vrijwilligers en leden van Wijkergouw: dit is 
jullie werk en verdienste! Veel dank!

Twee jaar, of beter twee lange seizoenen heeft een enthousiaste groep tuinders projecten uitgevoerd, workshops georganiseerd en 
gehouden en daarover gecommuniceerd. Kortom zoveel mogelijk gedaan om de begeerde stippen in de wacht te slepen. Natuurlijk 
Tuinieren betekent dat we op Tuinpark Wijkergouw de openbare ruimte zo natuurlijk mogelijk onderhouden en beheren. In Amsterdam 
hebben op dit moment 9 tuinparken het Natuurlijk Tuinieren keurmerk. Wijkergouw is de 7e met 4 stippen, maar met de hoogste score.

Stipwaardig.
En wat vond de AVVN nou zo stipwaardig? Bijvoorbeeld de vergraste buitensingels, de boerderij- en vlindertuin, de 
compostverwerking, de prachtige stapelmuur en de speeltuin, de ommezwaai in de winkel naar een breed assortiment materialen en 
producten van biologische en natuurvriendelijke aard, het lunchaanbod (en de lekkere biertjes) in de boerderij en onze communicatie. 
Waar we nog aan kunnen werken: waterbeheer, meer schuilplekken voor dieren, milieuvriendelijk onderhoud en duurzamer 
energiegebruik van gebouwen, een aantrekkelijker entree van het park en minder, anders maaien.(*)

Het begon allemaal in de winter 2015 toen Marga van Aalst na instemming van de ledenvergadering en het toenmalig bestuur ons 
park aanmeldde voor het keurmerk Natuurlijk Tuinieren bij de AVVN. De AVVN kwam kijken en keuren en leverde een inventarisatie 
met zaken die we zouden kunnen aanpakken. Met een groep enthousiaste tuinders maakten we plannen voor de twee jaar die 
we hadden om de stippen te verdienen en in het voorjaar van 2016 gingen we aan de slag. Ellen de Nood begeleidde de Natuurlijk 
Tuinieren groep, adviseerde, kwam langs, hield workshops, was vraagbaak en criticaster.  

Stippen tot 2022 
Zijn die sterren voor eeuwig? Nee, om ze te houden moet je wel wat doen. Minimaal hetzelfde niveau behouden en een aantal 
adviezen van de AVVN opvolgen. In 2022 komt de AVVN weer kijken hoe Wijkergouw er dan bij ligt stippen-wise gesproken. 

Voor nu: iedereen hartelijk dank voor de inspanningen en gefeliciteerd met het resultaat. 

* Wie het allemaal wil nalezen, kan terecht op de website www.wijkergouw.nl en er ligt een gedrukt exemplaar in Samen Sterk. Of 
mail de tuincommissie, dan ontvangt u de hele beoordeling per mail. tuincommissiewijkergouw@gmail.com



14 Tuinpark Wijkergouw

Beste tuinder,

Namens het bestuur nodig ik u uit voor de 68e Algemene 
Ledenvergadering van Tuinpark Wijkergouw op 
zaterdagmiddag 11 november a.s. in de boerderij. De 
vergadering begint om 14.00 uur en we streven ernaar de 
vergadering om 16.00 uur te beëindigen. 

Op deze Najaarsvergadering bespreken we een aantal 
gebruikelijke zaken zoals de begroting en het werkplan 
voor volgend jaar, mededelingen van het bestuur en 
rapportages uit de verschillende commissies. Daarnaast 
hebben we twee bijzondere agendapunten. Ten eerste ligt 
er een beknopt voorstel voor een Meerjarenplan van ons 
tuinpark om vast te stellen. Ten tweede stelt het bestuur u 
voor het huidige huishoudelijk reglement van Wijkergouw, 
dat dateert uit 2002, te vervangen door een aangepaste 
actuele versie. Ons eigen huishoudelijk reglement dat we 
het Supplementreglement noemen, is een aanvulling op de 
geldende Bondsreglementen.

Als u verhinderd bent de vergadering bij te wonen, kunt u 
iemand schriftelijk machtigen namens u op de vergadering 
te stemmen. Ik hoop u in groten getale te zien op zaterdag 
11 november.

Klaas Breunissen, 1e secretaris

Agenda

1  Opening en vaststelling van de agenda

2  Vaststellen van het verslag van de Voorjaars-ALV van 
20 mei 2017 

 Het verslag staat afgedrukt in Wijkergouwtje van 
zomer 2017 (p.6-9) 

3 Mededelingen vanuit het bestuur

4 Meerjarenplan tuinpark Wijkergouw (zie toelichting)
 Bespreken en vaststellen van het Meerjarenplan

5 Werkplan 2018 (zie toelichting)
 Bespreken en vaststellen van het Werkplan voor 2018

6 Begroting 2018
 Bespreken en vaststellen van de Begroting voor 2018

7 Supplementreglement (zie toelichting)
 Bespreken en vaststellen van het 

Supplementreglement

8  Rapportage vanuit de Commissies

9  Bondsvergadering
 Mondeling verslag van de vorige Bondsvergadering 

van 10 juni 2017 en voorbereiding van de volgende 
Bondsvergadering van 9 december 2017

10 Rondvraag

Najaarsvergadering (68e ALV)
zaterdag 11 november 2017, 14.00 uur in de Boerderij

Toelichting bij agendapunt 4 
Meerjarenplan tuinpark Wijkergouw

In deze notitie schetsen we een beeld van hoe wij willen 
dat tuinpark Wijkergouw er in 2040, over ongeveer 25 jaar, 
uitziet. Hoe functioneert het, wie maken er gebruik van, 
welke rol speelt het in stadsdeel Noord? Dat wensbeeld 
noemen we onze toekomstvisie. Daarnaast beschrijven 
we wat we de komende vijf jaar moeten doen om de 
toekomstvisie te realiseren, om de gewenste toekomstige 
situatie van tuinpark Wijkergouw dichterbij te brengen. Dat 
doen we onder de kop Vijfjarenplan 2018-2023.

Toekomstvisie (tot 2040)
1. Actief individueel tuinieren in een collectieve setting 

is de kern van tuinpark Wijkergouw. Vrijwilligheid, 

samenwerking en collectief groen zijn trefwoorden. 
Individuele tuinders hebben grote betrokkenheid bij 
en verantwoordelijkheid voor het geheel. Het tuinieren 
moet betaalbaar zijn voor mensen met weinig geld.

2. Elementaire voorzieningen zijn op orde. Er is een goede 
waterleiding. Septictanks of riolering functioneren 
goed. Geen elektra: om het speciale karakter te 
behouden, Wijkergouw is geen recreatiepark. Het 
(groot) onderhoud van gebouwen, sloten en andere 
collectieve voorzieningen is op orde.

3. Tuinpark Wijkergouw is een waardevolle en 
aantrekkelijke groenvoorziening in de stad, voor 
tuinders en voor bezoekers. Het is een topper wat 
betreft natuurlijk tuinieren, natuurvriendelijk 
beheer van bodem en water, en wat betreft 
milieuvriendelijkheid (energievoorziening). Het is een 
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geliefde plek voor natuureducatieve lessen, cursussen 
en wandelingen, en een belangrijk onderdeel in het 
Natuurnetwerk en de Hoofdgroenstructuur.

4. Park en tuinen zien er verzorgd en aantrekkelijk uit, 
niet-tuinders willen er graag komen. Er is intensief 
medegebruik door de omgeving, individueel en 
instellingen (scholen, gezondheidszorg, verenigingen). 
Dit met behoud van de kwaliteit van tuinpark 
Wijkergouw als een plek waar je rust kunt vinden. De 
omgeving beschouwt tuinpark Wijkergouw als integraal 
en onmisbaar onderdeel van de buurt. Tuinpark 
Wijkergouw is een semi-openbaar park.

Vijfjarenplan (2018-2023)
A. Betrokkenheid van individuele tuinders bij het 

geheel vergroten. Organiseren en faciliteren van 
groepsbindende activiteiten. Intensieve voorlichting aan 
aspirant-leden en (nieuwe) tuinders over de missie van 
tuinpark Wijkergouw.

B. Vernieuwing waterleiding realiseren (zodat die er 
weer vijftig jaar tegen kan). Werken aan het op orde 
brengen van de septictanks. Winkel vernieuwen en 
functie voor de buurt geven. Er wordt een meerjaren 
onderhoudsplan opgesteld en jaarlijks adequaat 
uitgevoerd.

C. Werken aan vergroten van aantrekkelijkheid van 
tuinpark Wijkergouw voor vogels, vlinders en bijen 
(die drie diersoorten zijn onze drie hoofdprioriteiten). 
Principes Natuurlijk Tuinieren verder doorvoeren 
(zoals gevolgen voor wilde flora en fauna meewegen, 
overbemesting tegengaan, groenafval hergebruiken, 
geen chemische bestrijdingsmiddelen). Waterkwaliteit 
verbeteren, zorgen dat er meer leven in de sloten komt.

D. Buurtbewoners informeren over en betrekken bij de 
activiteiten van tuinpark Wijkergouw. Relaties met 
organisaties en instellingen versterken (Cordaan) 
en leggen (scholen, verenigingen, anderen) om hun 
gebruik van tuinpark Wijkergouw te vergroten. 
Onderzoeken hoe de boerderij een belangrijker rol in 
de buurt kan krijgen als ontmoetingsplek. Denk daarbij 
aan mogelijke aanpassing van de horecavergunning, de 
(mogelijk professionele) bemensing en (commerciële) 
exploitatie van de bar, en het voorkómen van overlast 
en het bewaren van rust en veiligheid. Verspreid over 
het park zitbanken plaatsen.

Toelichting bij agendapunt 5 
Werkplan 2018

Het Werkplan 2018 van onze afdeling Wijkergouw heeft vier 
prioriteiten.

1. Organisatie goed laten functioneren.
2. Vernieuwing waterleiding organiseren.
3. Contacten met de omgeving impuls geven.
4. Natuurlijk Tuinieren continueren.

Ad 1) Organisatie goed laten functioneren.
We willen ervoor zorgen dat de organisatie van ons tuinpark 

goed functioneert en blijft functioneren. Bestuur, commissies 
en tuinders doen hun taken naar behoren. Het bestuur 
faciliteert zoveel mogelijk initiatieven van tuinders. Er heerst 
een constructieve sfeer.

Ad 2) Vernieuwing waterleiding organiseren
In 2017 is begonnen met het proces om de waterleiding 
van het tuinpark vanwege technische veroudering te 
gaan vernieuwen. De verdere besluitvorming daarover 
moet in 2018 plaatsvinden, zoals over de precieze 
aanpak van de vernieuwing en de financiering ervan. Een 
coördinatiecommissie en een vrijwilligersgroep moeten 
worden gevormd. Bedoeling is dat eind 2018 wordt 
begonnen met de eerste fase van de concrete (graaf- en 
vernieuwings-)werkzaamheden. Het hele proces van 
vernieuwing zal ongeveer drie jaar in beslag nemen..

Ad 3) Contacten met omgeving impuls geven
Voor het voortbestaan van tuinpark Wijkergouw op langere 
termijn is een stevig maatschappelijk draagvlak belangrijk. 
Immers, als de samenleving ons belangrijk vindt, is dat een 
belangrijk signaal naar de politici die over ons besluiten. We 
willen de contacten met de buurt (dorp Schellingwoude, 
Waterlandpleinbuurt), met bewoners en organisaties 
versterken. We ontwikkelen plannen en initiatieven om de 
toegankelijkheid en het medegebruik van Wijkergouw te 
vergroten, zonder dat dit ten koste gaat van de rust en de 
veiligheid van ons tuinpark.

Ad 4) Natuurlijk Tuinieren continueren
Nu we het keurmerk Natuurlijk Tuinieren hebben behaald, 
is het belangrijk om de principes van Natuurlijk Tuinieren 
een normaal onderdeel van het beheer en de activiteiten 
van onze afdeling te laten zijn. Dat is belangrijk voor de 
natuur en het milieu, maar ook voor de goede naam van 
Wijkergouw in de buitenwereld. Bestuur en tuincommissie 
zullen (educatieve) activiteiten blijven organiseren om 
tuinders (en omwonenden) vertrouwd te maken met de 
principes van Natuurlijk Tuinieren.

Toelichting bij agendapunt 7
Het Wijkergouwse Supplementreglement

Artikel 1. Begrippen
In dit reglement wordt verstaan onder:
Afdeling de afdeling Wijkergouw van de Bond
Bestuur  het afdelingsbestuur van tuinpark 

Wijkergouw
Bond de Bond van Volkstuinders Amsterdam
Tuinder lid-tuinder van de afdeling
Als in de tekst een persoon wordt aangeduid met ‘hij’ of 
‘zijn’, kan ook gelezen worden: ‘zij’ en ‘haar’.

Artikel 2. Doel
1. Het doel van de Bondsreglementen en dit 

Supplementreglement is het handhaven van een goed 
functionerend tuinpark, waarbij iedereen rekening 
met elkaar houdt, maar waar evenzeer de individuele 
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vrijheid gewaarborgd kan blijven. Het primaire doel is 
dat leden in alle rust met plezier kunnen tuinieren en 
dat tuinders en bezoekers volop kunnen genieten van 
alles wat tuinpark Wijkergouw te bieden heeft.

2. Dit Supplementreglement is een aanvulling van afdeling 
Wijkergouw op de Statuten en reglementen van de Bond.

3. Dit Supplementreglement vervangt volledig het 
‘Supplement op het reglement voor de afdelingen van 
de Bond van Volkstuinders te Amsterdam tuingroep 
Wijkergouw’, zoals laatstelijk vastgesteld in 2002, en 
treedt in werking zodra het is goedgekeurd door het 
Bondsbestuur.

Artikel 3. Woonplaats nieuwe tuinders
1. Een persoon die zich inschrijft als aspirant-lid van 

afdeling Wijkergouw moet als inwoner staan 
ingeschreven in de gemeente Amsterdam.

2. Een aspirant-lid of een zittende tuinder kan alleen een 
tuin op tuinpark Wijkergouw overnemen als hij op dat 
moment als inwoner van de gemeente Amsterdam staat 
ingeschreven.

Artikel 4. Tuinoverdracht
1. Het voorkeursrecht van partners voor overname van de 

tuin van een lid na beëindiging van het lidmaatschap 
of overlijden van het lid, is geregeld in artikel 3 van het 
Afdelingsreglement.

2. In aanvulling op het vorige lid erkent de afdeling als 
partner van een lid ook de persoon die door het lid 
testamentair is aangewezen als partner en (mede)
erfgenaam. Deze persoon moet als partner van het lid 
bij de Bond geregistreerd zijn en lid zijn van de Bond.

Artikel 5. Werkbeurten 
1. Het aantal werkbeurten en werkuren (‘algemeen 

werk’ genoemd in het Tuinreglement van de Bond) dat 
jaarlijks door tuinders moet worden gedaan, wordt 
bepaald door het Bestuur.

2. De tuinder regelt zelf zijn rooster voor het vervullen 
van de tuinbeurten via het door de tuincommissie 
beschikbaar gestelde digitale programma. Hij volgt 
daarvoor de instructies die de Tuincommissie daarvoor 
geeft.

3. Tuinders tussen 70 en 75 jaar zijn verplicht tot het vervul-
len van de helft van het aantal vastgestelde werkbeurten.

4. Als een tuinder het aantal jaarlijkse werkbeurten om 
welke reden dan ook niet kan vervullen, moeten die 
werkbeurten in het volgende tuinseizoen worden 
ingehaald of gecompenseerd op een wijze die het 
Bestuur voldoende acht.

Artikel 6. Natuurlijk tuinieren
1. De tuinder neemt zo veel mogelijk de onderstaande 

principes van Natuurlijk Tuinieren in acht.
2. Bij het tuinieren houdt de tuinder rekening met welke 

gevolgen zijn activiteiten hebben voor de wilde flora en 
fauna en voor natuurlijke processen.

3. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tegen 
plantenziekten en plaagdieren is niet toegestaan.

4. Overbemesting van bodem en water wordt 
tegengegaan door de toediening van bemesting aan 
de grond en het gebruik van chemische zeep, afwas- en 
schoonmaakmiddelen te beperken.

5. De tuinder spant zich in zoveel mogelijk groenafval 
uit huis en tuin te composteren middels een eigen 
composthoop en de compost ervan te hergebruiken in 
eigen tuin.

Artikel 7. Goed tuinbeheer
1. Leden zijn verplicht de tuin, beplantingen, bouwsels en 

aangrenzende sloten en paden vanaf de aanvang van de 
huur binnen een jaar in goede toestand te brengen en 
te onderhouden.

2. De tuin moet een verzorgde en onderhouden indruk 
maken.

3. De paden grenzend aan de tuin moeten voor de ‘eigen’ 
helft vrij worden gehouden van gras en onkruid. 
Tuinders aan de buitensingels laten de aangrenzende 
paden over de volle breedte vergrassen en houden deze 
vrij van onkruid en gewassen.

4. De paden grenzend aan de tuin mogen niet worden 
gebruikt als opslagplaats van materiaal en afval en als 
stallingsplek voor fietsen. 

5. Het huisnummer van de tuin moet op een vanaf het pad 
goed en direct zichtbare plaats zijn aangebracht.

6. De tuin moet een brievenbus hebben bij de ingang van 
de tuin.

7. Het pad langs de tuin moet ten behoeve van 
de toegankelijkheid voor hulpdiensten worden 
vrijgehouden van overhangende takken, tenminste 2,75 
meter loodrecht boven de opsluitbanden.

8. Het is verboden op de slootkant bomen, bamboe, riet 
en andere naar het oordeel van het Bestuur ongewenste 
gewassen en bomen te laten groeien.

9. De slootkanten moeten voldoende ruimte bieden om 
van daaraf de sloten te baggeren en daarop de bagger 
te deponeren.

10. Sloten grenzend aan de tuin moeten ieder najaar 
worden gebaggerd tijdens een door het Bestuur of de 
Tuincommissie aangegeven periode en op een door deze 
organen voorgeschreven wijze.

11. Jaarlijks wordt gecontroleerd of het beheer van de tuin 
voldoet aan de in dit artikel genoemde voorwaarden.

Artikel 8. Betaling jaarlasten
1. De tuinder moet jaarlijks, naast contributie aan de Bond, 

de jaarlasten aan tuinpark Wijkergouw betalen. Onder 
deze jaarlasten worden verstaan: contributie, tuinhuur, 
verzekeringspremie, watergeld, overheidsheffingen 
en andere door de Algemene Ledenvergadering of het 
Afdelingsbestuur daaronder gedefinieerde zaken.

2. De door de tuinders te betalen jaarlasten aan 
Wijkergouw worden, voor zo ver mogelijk, vastgesteld 
door de najaarsvergadering van de afdeling 
voorafgaande aan het betreffende kalenderjaar. 

3. Afdeling Wijkergouw heeft de inning, de procedure 
voor aanmaning en vordering van de jaarlasten aan 
Wijkergouw gedelegeerd aan de Bond. De tuinder moet 
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de jaarlasten voor tuinpark Wijkergouw betalen op basis 
van de nota die hij aan het begin van het kalenderjaar 
ontvangt van de Bond. 

4. Het Afdelingsbestuur delegeert aan de Bond 
ook de inning van door het Bestuur opgelegde 
administratiekosten voor administratieve verzuimen. 
Deze administratiekosten komen, indien niet eerder 
voldaan, terug in de nota voor de jaarlasten.

Artikel 9. Bomenbeleid
1. De tuinder is verantwoordelijk voor de bomen op de 

eigen tuin.
2. De bomen van een tuinder mogen aan andere leden of 

derden geen overlast bezorgen zoals het wegnemen van 
het zicht of zonlicht.

3. De tuinder kan volgens een door het Bestuur 
vastgestelde procedure bij het Bestuur het verzoek doen 
om een kapvergunning aan te vragen bij de gemeente 
voor het kappen van een boom op zijn tuin. De kosten 
van de kapvergunning komen voor rekening van de 
tuinder.

4. Het Bestuur respectievelijk de Tuincommissie kan de 
tuinder aanwijzingen geven voor het beheer van 
de bomen op zijn tuin. De tuinder is verplicht deze 
aanwijzingen op te volgen.

5. Voordat een tuinder zijn tuin in de verkoop zet, moet 
het beheer van de bomen op zijn tuin in orde zijn. Het 
Bestuur kan besluiten het op orde brengen op kosten 
van de tuinder te laten uitvoeren of een bedrag per 
boom die niet in orde is, af te trekken van de totale 
verkoopprijs van tuin en huis.

6. Bomen op individuele tuinen, die niet voldoen aan de 
eisen die aan hun beheer worden gesteld maar die al 
tien jaar of langer daaraan niet voldoen, worden op 
kosten van de Afdeling in orde gebracht.

7. Het is de tuinder niet toegestaan bomen in zijn tuin te 
planten die hoger worden dan zeven meter.

Artikel 10. Erfafscheiding
1. Het bestuur bepaalt, op advies van de Bouwcommissie, 

waar de officiële grens tussen twee tuinen ligt.
2. Voor de plaatsing van een erfafscheiding tussen twee 

tuinen over de eerste vijf meter loodrecht op de 
slootkant gelden geen bijzondere richtlijnen.

3. Een tuinafscheiding tussen twee tuinen op de tuingrens 
mag niet hoger zijn dan 0,90 meter. Zij mag bestaan 
uit beplanting of gaas. Het gebruik van gesloten 
schuttingen als tuinafscheiding is niet toegestaan.

4. Over de plaatsing van een erfafscheiding op de 
tuingrens moeten de buren het met elkaar eens 
zijn. Deze overeenkomst dient schriftelijk te worden 
vastgelegd en in het bezit te worden gesteld van het 
bestuur.

5. In het gebied tussen de tuingrens en 1,00 meter mogen 
geen struiken, bomen en objecten staan die hoger zijn 
of worden dan 1,00 meter.

Artikel 11. Watergebruik en waterleiding
1. Het drinkwater uit de waterleiding is primair bedoeld 

voor huishoudelijk gebruik.
2. Tuinders vangen zo veel mogelijk regenwater op met 

goede dakgoten en een regenton. 
3. Het begieten van de tuin gebeurt bij voorkeur met 

opgevangen regenwater en met slootwater. Het 
begieten van de tuin met drinkwater wordt zo veel 
mogelijk beperkt.

4. De tuinder is verantwoordelijk voor het afsluiten en 
doorblazen van zijn deel van de waterleiding zodat deze 
niet kapot vriest. De tuinder moet lekkages voorkomen 
en ontstane lekken zo spoedig mogelijk repareren.

5. Aan tuinders die drinkwater verspillen vanwege een 
lekkende waterleiding, wordt het geschatte bedrag 
aan waterverspilling in rekening gebracht. De door het 
bestuur gemaakte schatting is bindend. Het bestuur kan 
daarvoor ook administratiekosten in rekening brengen.

Artikel 12. Lawaaiapparaten
1. Lawaaiapparaten zoals explosiemotoren en elektrische 

apparaten die lawaai geven, zoals motormaaiers, 
aggregaten en schuurmachines, mogen niet gebruikt 
worden in de periode 1 april t/m 30 september.

2. In uitzondering van lid 1 mogen lawaaiapparaten 
wel gebruikt worden op door de algemene 
ledenvergadering vastgestelde tijden.

3. Lawaaiapparaten mogen, in afwijking van lid 1, wel 
gebruikt worden op zaterdagmorgen van 09.00 tot 
12.30 uur en op woensdag van 09.00 tot 12.30 uur en 
18.00 tot 20.00 uur.

4. Het bestuur is bevoegd aan personen die 
werkzaamheden voor het tuinpark verrichten en aan 
individuele tuinders schriftelijk ontheffing te verlenen 
van het bepaalde in lid 1. Aan de ontheffing kan het 
bestuur voorschriften verbinden.

Artikel 13. Handhaving
1. Tuinders moeten verplichtingen die hen middels de voor 

tuinpark Wijkergouw geldende reglementen en besluiten 
van bevoegde organen (de Algemene Ledenvergadering 
en het Bestuur) zijn opgelegd, nakomen.

2. Een tuinder die zijn verplichtingen niet nakomt, maakt 
zich schuldig aan een administratief verzuim. Het 
bestuur kan deze tuinder daarvoor administratiekosten 
in rekening brengen. 

3. De hoogte van de administratiekosten bedraagt de 
eerste keer 25 euro en wordt schriftelijk of per mail 
aan de tuinder meegedeeld. Indien de tuinder niet 
tijdig betaalt, kan het bestuur een aanmaning sturen 
waarbij de in rekening gebrachte administratiekosten 
worden verdubbeld. Het bestuur mag maximaal drie 
aanmaningen versturen.

4. Het bestuur kan het lid dat niet aan zijn verplichtingen 
voldoet, oproepen voor een gesprek. Het lid is verplicht 
te verschijnen.

5. Het bestuur kan besluiten bij het minimaal dertien 
weken niet betalen van opgelegde administratiekosten 
aangifte te doen bij de Tuchtcommissie van de Bond. 
Voor de verdere gang van zaken is het Tuchtreglement 
van toepassing. 
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6. Betaling van administratiekosten ontslaat de betrokken 
tuinder niet van het alsnog adequaat nakomen van zijn 
verplichtingen.

Artikel 14. Belangenverstrengeling
1. Individuele leden van het bestuur en van commissies 

kunnen zichzelf geen opdracht verstrekken voor het 
tegen betaling verrichten van werkzaamheden en 
klussen voor de afdeling.

2. Gunning van opdrachten ten behoeve van de afdeling 
aan individuele bestuursleden, commissieleden en hun 
bedrijven vereist een besluit van het bestuur.

3. Het bestuur streeft ernaar dat betaalde opdrachten 
aan tuinders niet steeds worden gegund aan dezelfde 
personen cq bedrijven.

4. Commissies kunnen financiële uitgaven doen tot 
maximaal duizend euro, indien het zaken betreft die 
expliciet zijn goedgekeurd in de jaarbegroting van 
de afdeling. Commissies zijn wel verplicht aan de 
penningmeester te melden dat de betreffende uitgave 
er aan komt.

5. Voor uitgaven boven de duizend euro en voor uitgaven 
onder de duizend euro die niet zijn begroot en 
goedgekeurd, hebben commissies altijd toestemming 
nodig van de penningmeester die daarover zo nodig 
eerst overlegt met het bestuur.

Artikel 15. Neutraliteit
1. De tuinder onthoudt zich op de tuin en het tuinpark van 

politieke en religieuze propaganda.
2. Het is verboden propagandistische plakkaten of 

drukwerken op te hangen en te verspreiden en 
andere dan nationale, stedelijke, Bonds-, AVVN- en 
tuingroepvlaggen uit te steken en te hijsen. 

3. Het bestuur kan ontheffing van de voorgaande leden 
geven middels een schriftelijke verklaring.

Artikel 16. Geschillen tussen tuinders
1. Geschillen tussen leden dienen in eerste instantie door 

de betrokkenen zelf te worden opgelost. Indien dit niet 
lukt, kan het bestuur worden ingeschakeld.

2. Klachten en geschillen tussen leden onderling dienen 
schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.

3. Geschillen tussen leden, die niet door het bestuur 
kunnen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd 
aan het Bondsbestuur. 

Artikel 17. Gebruik parkeerterrein
1. Het is niet toegestaan caravans, campers, 

aanhangwagens, boten, bussen en dergelijke 
langer dan drie dagen en nachten te plaatsen op de 
parkeerterreinen.

Klussenbedrijf AdVeLo
Thom, Tuin 167, Wijkergouw

Wij zijn gespecialiseerd in kleine klussen en 
spoedreparaties in en rond uw huis zoals:

• Reparatie inbraakschade
• Timmerwerk huisje en of schuur
• Opkrikken
• Schilderwerk
• Klein hovenierswerk

Alleen of in samenwerkingsverband

AdVeLo

Roelof Hartstraat 19 / 2hg
1071 VG Amsterdam

Tel: 020 6793948 / 06 24646502

Referentie op verzoek te verstrekken

Advies met betrekking tot
Verbouwingen en renovatie

Logistiek
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Inleiding
We hebben samen met de commissies en de Bond van 
Volkstuinders gewerkt aan een sluitende begroting voor 
2018. Zonder de input van hen zou de begroting er niet zijn 
geweest. 

Het bestuur van Wijkergouw heeft zich bij het opstellen van 
de begroting laten leiden door een aantal uitgangspunten: 
1. Ze wil het tuinpark als organisatie goed laten 

functioneren.
2. Vervanging van de waterleiding organiseren.
3. Contacten met de omgeving een impuls geven.
4. Het project Natuurlijk Tuinieren continueren.

Belangrijke veranderingen in de opzet van de 
begroting 
Ten opzichte van vorig jaar is er een begrotingstechnische 
verandering. Bepaalde kosten voor werkzaamheden die 
het park een beter aanzien geven naar de buurt zijn 
begroot onder de onderhoudsbijdage stadsdeel (= een 
bijdrage van de Gemeente Amsterdam die het onderhoud 
van de parken ondersteunt). Deze kosten zijn nu direct 
begroot onder deze subsidiepost. Denk daarbij aan 
nieuwe hekken, het verbeteren van de speeltuin en de 
parkeerplaats. Gedeeltelijk zal deze post de begroting van 
de tuincommissie overlappen. 

Wat is te zien op de jaarlijkse factuur?
Nieuw dit jaar is dat er aan de begroting een overzicht is 
toegevoegd dat inzicht geeft in de jaarnota voor 2018. Dit 
onder voorbehoud van goedkeuring van deze begroting 
in de ALV en de goedkeuring van de tuinparken in het 
vaststellen van de begroting zoals die door de Bond van 
Volkstuinders in concept is gepresenteerd aan de leden 
(deze is te lezen in de Vroegop).

Welke beslissingen zijn er te nemen? 
Natuurlijk de goedkeuring van de begroting voor 2018. 

Voor de begroting 2018 stellen we voor om net als vorige 
jaar 96,50 euro door te berekenen als bijdrage van de 
tuinders aan het tuinpark. De kosten voor het gebruik van 
water en het afvoer willen we handhaven. 

Wat betreft het water zijn er problemen geweest met de 
afrekening. Door een moeilijk leesbare watermeter weten 
we niet of het termijnbedrag het juiste bedrag zal zijn. Nu 
al lijkt het dat het nieuwe termijn bedrag van ruim 1200 

euro te weinig is. Door 10.000 euro te begroten hopen we 
eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Mocht blijken 
dat dit bedrag niet besteed is dan leggen wij de leden twee 
opties voor:
•	 het resterend bedrag toe te voegen aan de reserve/ 

spaarpot voor nieuwe waterleiding 
of 

•	 het resterend bedrag terug te storten naar de tuinders 
die in dat boekjaar op het tuincomplex ingeschreven 
stonden. 

Een meerjarenplan groot onderhoud in ontwikkeling. 
Sinds een aantal jaar – op advies van de kascommissie en de 
Bond van Volkstuinders – bestaat de wens om meer vooruit 
te kijken om de kosten voor het groot onderhoud langer 
van te voren in beeld te hebben. Een instrument daartoe is 
een meerjarig onderhoudsplan. 

Een start is gemaakt met de inventarisatie van aanwezige 
opstallen, materialen, gereedschappen, overige goederen en 
terugkerende werkzaamheden. Daarna wordt werk gepland 
en begroot in een meerjarenperspectief van 5, 10 tot zelfs 
25 jaar. 

Een enkel meerjarenplan van een ander tuinpark 
biedt nog niet voldoende houvast om voor 2018 een 
prognose te geven. Het plan is om in 2018 met meerdere 
tuinparken samen op te trekken en om onderbouwde 
meerjarenbegrotingen op te stellen. 

Met dit in het achterhoofd is voor 2018 gepland en begroot 
dat de boerderij en Het Houten Huis opgeknapt worden 
(schilderwerk/CV vervangen en vloer en wanden repareren). 

Daarmee is naar verwachting een bedrag van 6000 
euro gemoeid. Dit zal gedeeltelijk uit deze begroting 
bekostigd worden (4500 euro) en gedeeltelijk uit de 
reserve onderhoud gebouwen ( = nu totaal 27.006 euro). 
De planning van dit onderhoud heeft geen effect op de 
jaarlijkse bijdrage.

Nieuwe initiatieven.
Het bedrag voor evenementen en activiteiten is 
samengevoegd. We vinden het belangrijk om door meer 
activiteiten een meer zichtbare positie in de buurt te 
krijgen en zo bij te dragen aan de openbaarheid van ons 
park. De inkomsten voor de bar die met deze activiteiten 
samenhangen blijven geboekt als inkomsten bij de bar. 

Begroting 2018
Agendapunt 6
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Aparte Ledenvergadering over vervanging 
waterleiding. 
De kosten voor de nieuwe waterleiding staan als 
bestemmingsreserve van rond 40.000 euro op de balans. 
We zullen op basis van de inhoudelijke voorstellen een 
inschatting maken van de exacte werkzaamheden en de 
bijbehorende kosten. Dit zal in een aparte ledenvergadering 
op 25 november a.s. aan de orde komen. Planning is om in 
de voorjaarsvergadering 2018 definitief over de financiering 
te beslissen. 

Tot slot
De bond ondersteunt nu sinds ruim een jaar bij de financiële 
administratie van het park. Vooralsnog brengt dat geen 
extra kosten met zich mee. We hebben profijt van de 
ondersteuning, omdat administratief werk eenduidig wordt 
gedaan en omdat we nu tussen de tuinparken onderling 
makkelijker kennis en ervaring kunnen uitwisselen. 

Nelleke Bosland
Penningmeester

Begroting Tuinpark Wijkergouw

Tuinpark Wijkergouw begroting 2018 werkelijk 2016 begroting 2017
Baten

Baten leden *) 11 € 13.500 € 10.256 € 13.500
Rentebaten € 276 € 291 € 400
Overige verenigingsinkomsten *) 13 € 24.359 € 22.620 € 23.959
Baten commissies *) 14 € 25.700 € 26.305 € 26.400
Onderhoudsbijdrage stadsdeel *) 23 € 7.500 € 7.466 € 7.466

Totaal baten € 71.335 € 66.939 € 71.725

Lasten

Kosten leden *) 12 € 13.500 € 15.695 € 13.500
Algemene verenigingskosten *) 16 € 0 € 942 € 7.400
Verenigingsblad en drukwerk *) 17 € 1.100 € 1.196 € 1.100
Huisvesting *) 18 € 14.250 € 10.532 € 11.300
Kantoorkosten *) 19 € 2.110 € 2.002 € 3.930
Advieskosten *) 20 € 0 € 3.100 € 0
Bestuurskosten *) 21 € 500 € 18 € 700
Algemene kosten *) 22 € 100 € 1.115 € 3.100
Bankkosten € 225 € 206 € 215
Kosten commissies *) 15 € 32.050 € 24.063 € 31.350
Onderhoudsbijdrage stadsdeel *) 23 € 7.500 € 7.466 € 0

Totaal lasten € 71.335 € 66.335 € 72.595

Exploitatieresultaat € 0 € 604 -€ 870
Bijzondere Baten en Lasten *) 24 € 0 € 4.325 € 0
Onverdeeld resultaat € 0 € 0
Reserveringen *) 25 € 0

Resultaat boekjaar (winst +/verlies -) € 0 -€ 3.720 -€ 870

*) zie specificatie

Gegevens jaarnota prijs per eenh 2018 2017

Verzekeringspremie tuinhuis jr € 80,00 € 80,00
Contributie Bond van Volkstuinders jr € 83,70 € 82,90
Grondhuur tuin m2 € 0,46 € 0,46
Grondhuur algemeen jr € 75,00 € 75,00
Verzekeringspremie algemeen jr € 30,00 € 27,00
Onroerende zaakbelasting jr € 5,31 € 3,76
afvalstoffenheffing/rioolrecht jr € 20,86
Kosten vuilafvoer jr € 15,50 € 15,40
Verenigingsbijdrage jr € 96,50 € 96,50
Watergeld algemeen jr € 44,25 € 44,25
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Specificatie begroting

Tuinpark Wijkergouw begroting 2018 werkelijk 2016 begroting 2017

Baten leden (11)
Berekend waterverbruik € 10.000 € 7.232 € 10.000
Berekend vuilafvoer € 3.500 € 3.024 € 3.500
Totaal baten leden € 13.500 € 10.256 € 13.500

Kosten leden (12)

Waterverbruik -€ 10.000 -€ 11.066 -€ 10.000
Afvalstoffenheffing/vuilafvoer -€ 3.500 -€ 4.629 -€ 3.500
Totaal baten leden -€ 13.500 -€ 15.695 -€ 13.500

Overige verenigingsinkomsten (13)
Berekende bijdrage afdeling € 21.809 € 20.089 € 21.809
Inschrijfgeld aspiranten € 1.000 € 1.275 € 0
Berekend entreegeld € 1.400 € 980 € 2.000
Berekende boetes € 150 € 225 € 150
Diverse opbrengsten € 0 € 52 € 0
Totaal overige verenigingsinkomsten € 24.359 € 22.620 € 23.959

Baten en lasten commissies (14 en 15)

Winkel
Verkoop winkel € 7.500 € 7.862 € 8.650
Inkoop winkel -€ 4.000 -€ 3.972 -€ 6.787
Kosten inkoopcommissie € 0 -€ 680 -€ 100
Totaal winkel € 3.500 € 3.210 € 1.763

Accu's en gas
Verkoop gasflessen € 12.500 € 12.024 € 11.850
Verkoop en opladen accu's € 1.200 € 1.630 € 0
Inkoop gas -€ 10.000 -€ 11.237 -€ 9.483
Inkoop accu's -€ 500 -€ 911 € 0
Totaal accu's en gas € 3.200 € 1.507 € 2.367

Kantine
Verkoop kantine € 4.500 € 4.678 € 5.900
Inkoop kantine -€ 4.250 -€ 3.764 -€ 4.000
Kosten barcommissie € 0 -€ 511 -€ 250
Totaal Kantine € 250 € 403 € 1.650

Onstpanningscommissie
Opbrengst ontspanningscommissie € 0 € 0 € 0
Kosten ontspanningscommissie -€ 2.900 -€ 125 -€ 1.000
Totaal ontspanningscommissie -€ 2.900 -€ 125 -€ 1.000

Diverse commissies
Opbrengst commissies € 0 € 111 € 0
Kosten Bouw- en taxatiecommissie -€ 2.300 € 0 -€ 1.790
Kosten arbocommissie -€ 200 € 0 -€ 200
Kosten waterleidingcommissie -€ 300 -€ 108 -€ 300
Kosten tuincommissie -€ 7.400 -€ 2.751 -€ 7.240
Kosten technische commissie € 0 -€ 4 € 0
Kosten interieurcommissie € 0 € 0 € 0
Kosten overige commissies -€ 200 € 0 -€ 200
Totaal diverse commissies -€ 10.400 -€ 2.752 -€ 9.730

Totale baten commissies (14) € 25.700 € 26.305 € 26.400
Totale lasten commissies (15) -€ 32.050 -€ 24.063 -€ 31.350
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Tuinpark Wijkergouw begroting 2018 werkelijk 2016 begroting 2017

Algemene verenigingskosten (16)
Onderhoud complex € 0 -€ 571 -€ 7.400
Aanschaf gereedschap en klein materieel € 0 -€ 219 € 0
Onderhoud gereedschap en machines € 0 -€ 151 € 0
Totale algemene verenigingskosten € 0 -€ 942 -€ 7.400

Verenigingsblad en drukwerk (17)
Advertentie opbrengsten € 400 € 305 € 400
Verenigingsblad en drukwerk -€ 1.500 -€ 1.501 -€ 1.500
Totaal verenigingsblad en drukwerk -€ 1.100 -€ 1.196 -€ 1.100

Huisvestingskosten (18)
Onderhoud gebouwen -€ 4.500 -€ 1.995 -€ 1.850
Onderhoud inventaris -€ 1.000 -€ 10 -€ 1.250
Schoonmaakkosten -€ 200 -€ 1 -€ 200
NUON/Waterzuivering/OZB -€ 7.000 -€ 6.252 -€ 7.000
Beveiliging -€ 1.550 -€ 610 -€ 1.000
Overige huisvestingskosten € 0 -€ 1.663 € 0
Totaal huisvestingskosten -€ 14.250 -€ 10.532 -€ 11.300

Kantoorkosten (19)
Kantoorkosten algemeen -€ 750 -€ 295 € 0
Verzekering -€ 50 € 0 € 0
Porti -€ 50 -€ 245 -€ 50
Telefoon € 0 -€ 610 -€ 780
Internetaansluiting -€ 1.000 -€ 89 -€ 2.000
Automatiseringskosten € 0 -€ 538 € 0
Diverse lasten -€ 260 -€ 225 -€ 1.100
Totaal kantoorkosten -€ 2.110 -€ 2.002 -€ 3.930

Advieskosten (20)
Juridische kosten € 0 € 0 € 0
Accountantkosten € 0 € 0 € 0
Administratie- en advieskosten € 0 -€ 3.100 € 0
Totaal advieskosten € 0 -€ 3.100 € 0

Bestuurskosten (21)
Bestuurskosten € 0 -€ 18 € 0
Consumpties medewerkers -€ 100 € 0 -€ 300
Vrijwilligersvergoeding -€ 400 € 0 -€ 400
Totaal bestuurskosten -€ 500 -€ 18 -€ 700

Algemene kosten (22)
Representatie -€ 100 € 0 -€ 100
Evenementen € 0 -€ 698 -€ 3.000
Diverse algemene kosten € 0 -€ 418 € 0
Totaal algemene kosten -€ 100 -€ 1.115 -€ 3.100

Onderhoudsbijdrage stadsdeel (23)
Onderhoudsbijdrage stadsdeel € 7.500 € 7.466 € 7.466
Kosten onderhoudsbijdrage stadsdeel -€ 7.500 -€ 7.466 € 0
Totaal onderhoudsbijdrage stadsdeel € 0 € 0 € 7.466

Bijzondere baten en lasten (24)
Overige bijzondere baten en lasten € 0 -€ 4.394 € 0
Kasverschillen € 0 € 69 € 0
Totaal bijzondere baten en lasten € 0 -€ 4.325 € 0

Reserveringen (25)
Reservering 1 0
Totaal reserveringen 0 0 0
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Wat maakt Easy Living
zo uniek?
• Permanente expositie van meer dan 80 slaap-
   banken en 8 bedkastenprogramma’s in het
   betere genre.
• Slaapbanken en bedkasten in alle gangbare
   maten (1- en 2-persoons, twijfelaars en lits-
   jumeaux).
• Alle bedsystemen.
• Modern en klassiek.
• Korte levertijden.
• Uitmuntende service en garantiebepalingen
   (CBW).
• Scherpe prijsstelling
• Projectafdeling.
• Dealer van alle Europese topmerken.
Gratis bezorging door
het hele land, inclusief
campings en 
tuincomplexen.

CS-Bedsysteem

Dwarsslaper

Clic-Clac

BEDKASTEN

SHOWROOM
Middenweg 109-113A,
1098 AH Amsterdam.
Tel. (020) 663 11 61

Uitgebreide kleurenfolder op aanvraag

internet:
http://www.slaapbanken.nl

e-mail: easy@open.net

De grootste speciaalzaak van Nederland in

SLAAPBANKEN

Easy Living is de grootste speciaalzaak van Nederland in slaapbanken in 
het betere genre. Op hetzelfde hoge niveau exposeert Easy Living ook 8 
bedkastenprogramma’s, welke zijn samengebracht in een hiervoor speciaal 
ingerichte STUDIO.
Het belangrijkste voordeel van een bedkast is uiteraard ruimte winst. De hori

-

zontaal of verticaal uitklapbare bedden zijn leverbaar in alle gangbare maten. 
In alle bedkasten wordt een lattenbodem verwerkt, welke in combinatie met 
een koudschuim-, binnen-vering-, pocketveren- of latexmatras een volwaardig 
bed oplevert. De huidige uitvoeringen zijn uitmuntend te combineren met hang-, 
leg-, vitrine- en boekenkasten. Derhalve zijn er vele mogelijkheden om optimaal 
functionerende wanden samen te stellen voor de woon- en slaapkamer, maar 
ook voor logeerkamer of vakantie woning. Een bezoek aan de bedkasten-studio 
van Easy Living is meer dan de
moeite waard. De adviseurs
nemen ruim de tijd om de
consument in deze complexe
materie wegwijs te maken.
Easy Living bezorgt
en monteert
gratis!

Samenstelling bestuur, commissies en bijzondere 
diensten

Bestuur
Voorzitter: Chris Teunissen
Vice voorzitter en 1ste secretaris: Klaas Breunissen
2e secretaris: Andrea van Pol
Penningmeester: Nelleke Bosland
Algemeen bestuurslid: Margot van de Zilver
Algemeen bestuurslid: Diny Teekman
Algemeen bestuurslid: Annemieke Timmerman

Accudienst/Technische commissie: André Tuin

ARBO: Carien Ruijter, Tom Perquin

Bouwcommissie: : Charl Noordermeer, Rob de Bruin, 
Thom Perquin, Bram Eken, Marcel de Bruijn

Barcommissie: Remko en Iris Schouten, Judith Olbers, 
Renee Dekker, Ingrid Dekker, Leoni Schimmelpennink, 
Agnes Elling, Janny Hofman, Marian Rozendaal 

Redactiecommissie: Thea Adriaansen (redactie), 
Robert Oomen (vormgeving)

EHBO: Marco Monsuur

Inkoop winkel: Wil Tim

Gasverkoop: Wim Hilgers

Kascommissie: Joke van Pel (woordvoerder), Christine 
Schouten, Karin Goertz, Silvia van Dongen 

Tuincommissie: Lune Renardel de Lavalette; Ellen 
Burgwal, Cobie van Gent; Thea Adriaansen; coördinatie 
Natuurlijk Tuinieren: Marga van Aalst

Waterleidingcommissie: Willem Vringer,  
Ben Suurendonk

Materiaalbeheer: Willem Vringer

Interieurverzorging boerderij: Judith Seymonson 
(coördinatie); Claire Taylor; Ria Akkerman; Judith Wiering; 
Greet Rietveldt; Kitty Horstink; M. Foster

Lunchcommissie: Nieko Nierop, Pauline Polder, Diana 
Tromp, Anne Timmer, Thea van Kempen, Nell Donkers, 
José Haverkamp, Frank Hoekstra, Micon Schorsij, Herman 
van Kempen en Daphne

Verzekeringszaken: Formulier aanvragen bij het bestuur



ALARMNUMMERS
Brandweer 112
Ambulance 112
Politie 112 of
0900-8844 (geen spoed)

Huisartsen Duyn & Simons
Schellingwouderdijk 240, tel. 020-4904231

Dierenartsen Dierenkliniek Amsterdam Noord
Oudorperstraat 18, hoek Purmerplein, 020-6364681

GASVERKOOP 
Elke zaterdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur. Prijs voor 
gasflessen: € 22,00. Gelieve contant te betalen.

WINKEL 
Iedere zaterdagmorgen is de inkoop open van 10.30 tot 
12.00 uur.

BOERDERIJ
Geopend iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 uur (lunch) 
Elke zondag 14.00 tot 17.00 uur (vrije inloop, spel, muziek, 
lezen, drankje, ontmoeting), vanaf 12 mei elke vrijdagavond 
klaverjassen, aanvang 19.30 uur

TUINBEURTEN
Verplaatsen van tuinbeurten van tevoren melden via 
de online agenda http://www.supersaas.nl/schedule/
werkbeurten_Wijkergouw
(of via tuinbeurtenwijkergouw@gmail.com )
Last Minute afmeldingen graag ook melden op zaterdag 
tussen 8.30-9.00 uur: bellen naar Samen Sterk 020-4904567

VUILNISHOK
De vuilcontainerplaats is geopend elke zaterdag van 9.15 
uur tot 12.15 uur en elke woensdag van 18.30 tot 19.30 uur

’t 

Terreintje
Geopend elke zaterdag van 10.30 tot 12.00 uur. 
Behalve bij slecht weer wanneer de werkbeurten 
vervallen.

Vuilcontainerverhuur: 30 euro per container per 
week. Op ’t Terreintje bespreken en betalen.

Hakselen 5,00 per kar, 1,00 euro per kruiwagen. 
Als er gehakseld wordt, laten hakselen in het bos, 
Betalen op ’t Terreintje,

Aarde:  30 euro per kar. 2,75 euro per kruiwagen
Zand:  27 euro per kar. 2,50 euro per kruiwagen
Stenen en tegels: indien voorradig

Oud ijzer: Kan uitsluitend aangeboden worden op 
’t Terreintje tijdens de openingstijden op zaterdag.

Petroleum: Er is weer petroleum te koop. 1,60 euro 
per liter

Prijzen onder voorbehoud.

gesloten tot 
voorjaar 
2018


