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Uitnodiging jubileumviering 16 december 

Receptie voor tuinders en genodigden 
 
 
 
 

Om het 75 jarig bestaan van onze vereniging te 

vieren  nodigt het bestuur van Z.W.N. alle tuin-

ders, donateurs en genodigden van harte uit 

voor een receptie. 

De receptie zal plaatsvinden exact 75 jaar na de 

oprichting, namelijk op zaterdag 16 december 

van 12.00 – 15.00 uur in de kantine. 

 

 

 

 

 

U ontvangt tijdens de receptie een leuke herinne-

ring. Wat dat precies is houden we nog even 

geheim… 

 

’s Avonds is er Kerstkien in de kantine, aanvang 

20.00 uur. U kunt zich hiervoor vooraf aanmel-

den in de kantine. 
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Voorwoord  
75 jaar tuinplezier 
 
 
Voor u ligt “de Tuinfluiter”, het verenigingsblad van onze volkstuinvereniging “Zonder Werken Niets”. 
Onze vereniging viert dit jaar het 75 jarig bestaan en dit is de aanleiding geweest om deze speciale editie 
van “de Tuinfluiter” te maken.  
 
“Zonder Werken Niets” is een vereniging met een verleden, een heden én een toekomst. 
Niet een vereniging die spectaculair “in de picture” komt, grote belangstelling geniet en waarvan iedereen 
de mond vol heeft, maar wel een solide vereniging die al vele jaren de thuisbasis vormt voor een grote 
verscheidenheid aan tuinliefhebbers. 
 

…solide vereniging die thuisbasis vormt voor tuinliefhebbers 
 
In de afgelopen 75 jaar is er veel veranderd en heeft de vereniging zich steeds weer aangepast aan de 
vraag en behoefte van zijn leden. Met deze flexibele en open houding heeft de vereniging zich door jaren 
heen bestaansrecht verworven. 
Omdat de omstandigheden nu anders zijn dan 75 jaar geleden, is de aanleiding om een volkstuin te huren 
ook veranderd. We zien dat er een verschuiving gaande is van nuts- of productietuinen naar recreatietui-
nen en van de groentetuin naar de bloemen- en fruittuin. Met alle combinaties die tussen de verschillende 
tuintypes mogelijk zijn. Dit maakt een wandeling over ons tuinencomplex bijzonder aantrekkelijk. 
 
In deze speciale editie willen we terug kijken naar het verleden door middel van interviews met leden van 
het eerste uur, oude foto’s en oude wetenswaardigheden. Ook wordt de blik naar de toekomst gericht 
aan de hand van de nota “Visie 2020” van de gemeente Haarlem. 
 
Bij dit 75-jarig bestaan wil ik namens het Bestuur iedereen danken die door hun enthousiasme en inzet 
onze vereniging door de jaren heen “gedragen” heeft. In eerste instantie natuurlijk alle leden, want: 
zonder leden geen vereniging.  Het bestuurlijk instandhouden van de vereniging vereiste de nodige inzet.   
Maar ook dank aan die leden die, zonder dat zij daartoe verplicht zijn, hand- en spandiensten verlenen. 
Vaak zonder dat iemand het opmerkt, dan alleen het resultaat. Dank u wel allemaal, voor 75 jaar Z.W.N. 
 
Moge deze speciale editie van “de Tuinfluiter” er toe bijdragen dat met het kennis nemen van het verle-
den er enthousiasme en visie mag groeien voor de toekomst. 
 
Wim Weisz 
 
voorzitter 
 
 
 
 
Colofon 
 
Redactie van dit jubileumnummer:  Marianne Verschoor, Marianne Willems, Dick Saher, Leo Pel en Evert van Huijs-
steeden (eindredactie). Druk: werkcentrum Oostenrijklaan van de Hartenkampgroep. 
Met dank aan alle tuinders die bijdragen hebben geleverd voor dit nummer. Ook dank aan het gemeentearchief Haar-
lem/Archiefdienst voor Kennemerland, de Stadsbibliotheek Haarlem, aan Rob Molenkamp voor het doorspitten van foto’s 
uit het Spaarnestad Archief en Piet Honkoop voor inzage in zijn persoonlijk archief. 
Foto’s: gemeentearchief, Spaarnestad archief, archief Z.W.N., Marianne Willems, Marianne Verschoor, Leo Pel, Wil 
Maris en Evert van Huijssteeden  
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Het begin 
Tuinen voor Werkloozen 
 
 
In het najaar van 1931 neemt ene meneer Boeijing, in het dagelijks leven behanger en stoffeerder en 
tevens lid van het Bondsbestuur van het Algemeen Verbond van Volkstuinders Vereenigingen in Neder-
land (A.V.V.N.), het initiatief tot het oprichten van een vereniging voor volkstuinders in Haarlem. Er 
wordt een zaaltje gezocht in Haarlem-Noord. In diverse kranten verschijnt een uitnodiging tot het bij-
wonen van een vergadering op 13 november 1931 in het gebouw van de Nederlandse Protestantenbond 
in de Berkenstraat in Haarlem-Noord. Iemand “stelt beschikbaar eene gewone projectie lantaarn alleen 
geschikt voor plaatjes”. Mensen worden gelokt met de wervende woorden: “allen die belang stellen in het 
streven van het A.V.V.N. om op ruime schaal de gelegenheid te openen dat een ieder een eigen buitentje 
zal kunnen bezitten geve daarvan blijk door hun aanwezigheid. Er zullen zeer mooie platen van volkstui-
nen op het doek worden gebracht en het gesprokene daarmede worden aangevuld”. 
 
Doel van de avond was stichting van een afdeling van de A.V.V.N. in Haarlem-Noord. Het resultaat was 
echter teleurstellend, vooral door de lage opkomst. Het idee voor de oprichting van een tuinvereniging 
bestond waarschijnlijk al langer. Nederland verkeerd in een diepe crisis en Haarlem deelde volop mee in 
de malaise. Voor honderden werklozen betekende een eigen stukje grond in ieder geval dat men geen 

honger hoefde te lijden. Ondanks de lage opkomst op 13 
november werd er een nieuwe vergadering belegd op 16 
december 1931 op het Pretoriaplein. Met algemene stemmen 
wordt die avond besloten tot oprichting van een vereniging.  
 
Tijdens het 5 jarig bestaan in 1936 heeft een tuinder de 
oprichting op rijm gezet:  
“16 december 1931. Op het Pretoriaplein 
Zou de oprichtingsvergadering zijn 
De heren Vroegop en Boeijing van het Bondsbestuur 
Waren present ’s avonds acht uur 
Nadat de heer Vroegop over het mooie volkstuinwerk had verteld, 
En de voordelen noemde voor weinig geld, 
Werd de vereniging gesticht met 23 leden 
Waarin Bouman als voorzitter zou treden 
De heer Woortman werd secretaris 
Stevenhage, Bosdijk en Groot commissaris 
En zo, de 16e december, gij hebt het al gehoord 
Was toen opgericht de volkstuin Haarlem Noord.”  
 

 
Er wordt een brief gezonden aan de directeur van Openbare Werken van Haarlem waarin met genoegen 
wordt geconstateerd dat de gemeente “overweegt om aan Werkloozen een stuk grond in gebruik te 
geven ten einde dat als volkstuin in te richten om daarmede te bestrijden de gedwongen ledigheid en 
naast de gelegenheid te profiteeren van ontspannende arbeid, in zon, lucht en buiten zijn voor hen en 
hun gezin. Tevens om ook de vruchten te mogen plukken van hun arbeid tot aanvulling van hun nood-
ruft zonder dat dit invloed heeft op hun inkomen dat zij als steun ontvangen”.  
 

…besloten wordt tot oprichting van een vereniging 
 
In januari 1932 meldt de gemeente aan de secretaris van de A.V.V.N. dat zij bereid is om een terrein 
gelegen onmiddellijk ten noorden van de Jan Gijzenvaart van 1 hectare in huur te geven voor de prijs van  
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fl. 400,- per jaar. Het bestuur bereikt echter dat de huur verlaagd werd tot fl. 300, vooral vanwege de vele 
werklozen die anders de prijs van de contributie niet zouden kunnen opbrengen. De contributie voor de 
leden bedraagt dan fl. 12,- per jaar. Voor de nieuwe vereniging Z.W.N. zou het terrein per 15 maart 
“dispossibel” zijn (beschikbaar dus). Het nieuwe bestuur ondernam direct actie en zette het terrein uit. 
Reeds eind maart waren 37 van de 44 tuintjes verhuurd. “Voordeel” van zoveel werklozen was wel dat 
alle werkzaamheden zelf ter hand konden worden genomen. En dat gebeurde dan ook. Volgens de 
annalen schroomden zelfs de dames niet om de handen uit de mouwen te steken bij het verharden van 
de tuinpaden. 

…de huur werd verlaagd vanwege de vele werklozen 
 
Voorzover uit de archieven valt op te maken is de naam van de vereniging pas in de loop van 1932 
bedacht en komt de eer toe aan de heer W. van ’t Hof, jawel de naamgever van onze winkel. Reeds eind 
1932 verschijnt de correspondentie op eigen briefpapier en een jaar later heeft zij de zogenaamde tien 
geboden voor de goede tuinder opgesteld. 

 
TIEN GEBODEN VOOR DE GOEDE VOLKSTUINDER 
 

1. Steeds voorkomend. 
2. Netjes op tuinen, greppels en zijpaden. 
3. Eerbied voor andermans tuin en geen last aan anderen 

bezorgen, daar het hinderlijke U ook niet aangenaam is. 
4. Voor goede gang van zaken regelt gij alles met Uwe bestu-

ren. 
5. Volg op, de goede raadgevingen der tuincommissie, sla 

deze nimmer in den wind. 
6. Heeft U bloemen, planten enz. te veel, geeft dezen dan 

aan medetuinders, indien deze te kort of niets heeft. 
7. Betaal Uwe contributie op tijd, indien mogelijk voldoet 

deze door bezorging, onze Penningmeester is ook mensch, 
verlicht zijn arbeid. 

8. Houdt voeling met Uw bestuur, Uw bestuur doet het met 
U. 

9. “Zonder Werken Niets”. Laat dit toonen door het uiterlijk 
Uwer tuinen. 

10. Houdt hoog Uwe organisatie ten toon en voorbeeld van 
anderen, wij zullen dit alles zeer op prijs stellen. 

 
Foto uit Haarlems Dagblad van 24 april 1934 met de tuintjes aan de Jan Gijzenvaart 
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De A.V.V.N. stuurt B&W van Haarlem een brief waarin zij bedankt voor het beschikbaar stellen van 
grond voor een volkstuin, want “elke tuin werd door zijn bezitter intensief onderhouden. Den geheelen 
zomer met zijn groot aantal Zondagen brachten de gezinnen op de tuin door. Het genieten van zon, 
licht, lucht en buiten zijn de ontspannende en verpoosende arbeid heeft zijn invloed ten goede doen 
gelden. Het directe contact met zelf gekweekte bloemen die hun woningen versieren, het kweeken van 
eigen groenten die veel smakelijker was als dat zij van anderen betrokken, heeft zoodanig beïnvloed dat 
het stukje grond hen lief is geworden”. 
 
In een krant uit begin 1932 lezen we dat ”reeds naarstig de grond is bewerkt, dat reeds gezaaid en geplant 
is, zoodat over enkele maanden het voormalige weiland herschapen zal zijn in een terrein waar groente 
en bloemen voeding en genot zullen opleveren”. Rond 1934 verscheen het eerste clubgebouw. De ingang 
van de volkstuin bevond zich aan de oostzijde nabij de huidige Maasstraat. In dat jaar wordt de volkstuin 
in westelijke richting, naar de Delft toe, uitgebreid tot 2,5 ha. 
 
Kadastrale kaart 1934, na de uitbreiding 
tot 2,5ha. Het grijze vlak is de volkstuin 
Z.W.N., links op de kaart loopt de Delft 
en onderlangs de tuin loopt de Jan 
Gijzenvaart. Onder: het eerste vergader-
gebouw aan de Jan Gijzenvaart 
 

 
Bij het eerste lustrum in december 1936 verschijnt er een klein, maar fraai boekje met een programma 
van een feestavond en een clublied. Beide willen we jullie niet onthouden. 
 
Programma 
 

1. Bloemengroet, 
2. Romance (Komische dans) 
3. ’t Bankje in ’t plantsoen 
4. Het gaat ons ?. 
5. Voor de poort 
 
Pauze 
 
6. Donau-sprookje 
7. Het schildersmodel 
8. Poppendans 
9. De liefdesautomaat 
10. Droomenland 
 
Na afloop bal. 

 

Clublied (wijze “Gymnastieklied”) 
 
Ten noorden van Haarlem, 
Daar ligt een stuk land 
Dat is ons geworden een heel dierbaar pand 
Daar ligt onze volkstuin met al z’n vertier 
Daar zoeken wij ’s zomers zijn bloem en zijn bol 
En ’s zomers dan staan er de tuintjes weer vol 
Met groenten en bloemen en tuinhuisjes klein 
Waar zou het op aarde dan mooier nog zijn 
Een zaadje te zaam door ons alle geplant 
Dat wordt er gekweekt met veel zorg en verstand 
Wij houden er allen het oog op gericht 
Want ’t is voor ons tuinders van ‘r grootste gewicht 
De naam van dat plantje die zegt U wel iets 
’t Heet “Vriendschap”, men kweekt het bij Zonder Werken Niets 
Met vriendschap in ’t midden dan zal het wel gaan 
En blijft Zonder Werken Niets nog heel lang bestaan.  
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  Tuinfeest begin jaren dertig aan de Jan Gijzenvaart 
 
Het zijn echter nog steeds de crisisjaren. In het jaarverslag over 1937 is te lezen: “Ieder jaar lezen wij in 
het jaarverslag, laat ons hopen dat nu spoedig eens een einde mocht komen aan de nu al reeds jaren 
voortdurende economische crisis. Helaas is ook dit Jaar deze wensch niet in vervulling mogen gaan”. 
 

…de nu al reeds jaren voortdurende economische crisis 
 
Toch zijn er ook positieve zaken te melden. Zo kwam er ter verfraaiing van de volkstuin beplanting langs 
de Jan Gijzenvaart en de toestand van de tuinen liet een duidelijke verbetering zien. Er werd een succes-
volle Lathyrus tentoonstelling gehouden, waarbij Z.W.N. de kleine gouden medaille won. 
 
 

Luchtfoto uit 1937. In het midden het Schoterbos of Noordersportpark, linksonder de tuinen van Z.W.N. langs de 
Jan Gijzenvaart. De ingang bevond zich aan de Maasstraat, dat is op de foto aan de bovenkant van de volkstuinen. 
Linksboven op de foto is de Mariakerk aan de Rijksstraatweg te zien en helemaal op de voorgrond linksonder de 
Jeugdherberg. Foto uit het boek ‘De Groene Stad, een eeuw openbaar groen in Haarlem’ uit 2002 
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De oorlogsjaren 
Groenten hard nodig om te overleven 
 
 
Over het reilen en zeilen van Z.W.N. in oorlogstijd is de informatie beperkt. In het jaarverslag over 1939 
uit de voorzitter zijn erkentelijkheid voor de wijze waarop leden tuinen onderhielden van medetuinders 
die voor de mobilisatie waren opgeroepen. Uit het jaarverslag over 1940 blijkt dat het mis is: “Was 
verleden jaar de oorlog alleen nog buiten onze grenzen, op een mooie Meimorgen werd ook ons land er 
in betrokken, en met ons land ook ons tuincomplex. Als direct gevolg van deze oorlog moesten op onze 
tuin achttien huisjes worden afgebroken en werden er twee afgebrand. Het was een verschrikkelijk 
gezicht, wat met zooveel moeite en opoffering in jaren soms was opgebouwd”. 
 

…moesten achttien huisjes worden afgebroken 
 
Er blijkt in die tijd een duidelijk onderscheid te zijn tussen al langer bestaande volkstuinen en tijdelijk in 
de oorlogstijd ingestelde volktuinen. Bij de eerste gaat het vooral om het in nauwer in contact komen met 
de natuur door zelf groenten te kweken en te verzorgen; daarbij is het een ontspanning en een tegen-
wicht tegen het zoals men noemt “zenuwslopende leven”. Bij de tweede gaat het om zuiver materiele 
overwegingen, namelijk het voorzien in groenten. De ‘echte’ tuinders, waaronder die van Z.W.N., wor-
den nu geconfronteerd met het stelen van groenten door hongerige Haarlemmers. In een krant van 2 juli 
1941 meldt de toenmalige voorzitter van Z.W.N., de heer Mulder, dat “om dit euvel te bestrijden de 
leden zich spontaan bereid hebben verklaard beurtelings de wacht te houden op de tuinen, tot des 
avonds 23.45 uur”. 
  
We kunnen over het tuinieren in oorlogstijd nog wel een scherper beeld schetsen. Uit het Spaarnestad 
archief komen bijdragen boven tafel uit een personeelsorgaan van drukkerij De Spaarnstad. Dit doet 
verslag van volkstuinen die in de oorlogstijd voor het personeel beschikbaar zijn gesteld. Zowel in Haar-
lem-Oost als in Haarlem-Noord werden tuinen aangelegd. In het nummer van oktober 1941 is het 
volgende te lezen: “In verband met de vervoerbeperking, welke voor aardappelen geldig is en waarbij het 
vervoer van partijen grooter dan 5 kg moet worden gedekt door een vervoerbewijs, is bij vele tuinders de 
vraag gerezen hoe het nu met de door hen geteelde aardappelen moet gaan en op welke wijze zij deze 
thuis moeten krijgen. ( ) Schrijver dezes heeft een onderhoud gehad met den plaatselijke bureauhouder 
van het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd en wel met een zeer bevredigend resultaat. 
Door dezen bureauhouder zijn hem blanco vervoerbewijzen ter beschikking gesteld, welke door hem 
moeten worden ingevuld en dan aan de belanghebbenden kunnen worden uitgereikt”.  
 

Makkelijk was het natuurlijk niet in de oorlog. Tuin-
ders waren aan allerlei regels gebonden. “Het zal u 
bekend zijn, dat ingevolge een verordening van het 
Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogs-
tijd de volkstuintjes ter registratie moeten worden 
opgegeven”. En “kunstmest is ook gedistribueerd en 
hiervoor moeten eerst bonnen worden aangevraagd, 
vandaar dat wij u per afzonderlijke circulaire hebben 
gevraagd welk gedeelte van uw tuin u met aardappelen 
en welk gedeelte u met groenten wenscht te betalen”.  
 
Tuinder in 1941 
 

In een volgend nummer van het personeelsorgaan meldt de schrijver dat “de nieuwe regeling voor het 
verkrijgen van pootaardappelen intusschen bekend is geworden. Hiervoor moeten door het bestuur 
bonnen worden aangevraagd bij den plaatselijke bureauhouder van den voedselcommisaris, terwijl wij 
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eerst op deze bonnen de bestelde pootaardappelen kunnen bekomen”. Er werd streng op toegezien dat 
niets ten koste ging van de oogst. Zo mocht er geen afval op de slootbermen worden gedeponeerd, niet 
omdat dat lelijk was, maar “omdat hierdoor het gras wordt bedorven”. Bij menigeen werd namelijk voor 
de Kerstdagen een konijntje gemest en de sprietjes gras, welke langs de tuinen en sloten groeiden werden 
hiervoor benut. “Vooral in deze tijden, nu de voedselvoorziening voor mensch en dier zooveel moeilijk-
heden oplevert, is het jammer wanneer er gras verloren gaat”. Het was natuurlijk zuinig omspringen met 
de schaarse goederen. “Nu het seizoen voor ons aanbreekt moeten wij u er nogmaals op wijzen, toch 
vooral zuinig op uw gereedschap te zijn. Tuinbenoodigdheden, ook spaden, schoffels enz. zijn reeds 
schaarsch en duur, zorg dus dat u houdt wat u hebt. Het is reeds een paar maal voorgevallen dat op onze 
tuinen ongevraagd ‘leentjebuur’ werd gespeeld, kort geleden nog in Haarlem-Noord, met als gevolg een 
gebroken steel. Op het tuincomplex Amsterdamse Vaart worden nog enkel kleedingstukken vermist, 
alsook een paar schoenen en een zinken emmer”.  
Wat dat laatste betreft kunnen we inmiddels vaststellen dat dit niet uniek voor de oorlog was.  
 
In de oorlog vroegen ook gewone zaken aandacht. Hoe herkenbaar is de oproep van de schrijver in mei 
1942: “Wilt u bij het verlaten van de tuinen er goed op letten of beide hekken gesloten zijn? De laatste 
man die vertrekt is hier verantwoordelijk voor”. De oorlog blijft in de berichtgeving meestal vrij ver weg. 
Alleen in januari 1943 komt deze echt dichtbij: “Slechts drie leden hebben gebruik gemaakt van de 
gelegenheid om de huur op te zeggen, zoodat het overgroote deel ons trouw is gebleven. Wel een bewijs, 
dat de opbrengst van ons lapje grond nog wel de moeite loont om als aanvulling van de toch al niet te 
hooge rantsoenen te dienen. Helaas moeten we wegens vertrek naar Duitschland noodgedwongen nog 
enkele leden missen, mannen, die gaarne ook in 1943 weer rustig hun tuintje hadden willen bewerken, 
doch door den oorlog dit nu niet meer kunnen doen”. In juni 1945 meldt de schrijver: “Nog in het vorig 
seizoen lagen de tuinen er schoon en goed bebouwd bij , hetwelk nu wel wat te wenschen overlaat. 
Omrasteringen, hekken en schuren zijn verdwenen, alles gevallen in de laatste maanden in den strijd om 
brandhout”. 
 

…het complex werd onder de bagger gespoten 
 
Uiteindelijk bleken de tuinen voor het personeel van de drukkerij Spaarnstad van tijdelijke aard. In 
februari 1946 kan de secretaris melden dat “onze vereeniging door den nood der tijden werd opgericht 
en het moet gezegd, het gestelde doel is bereikt. Steeds hebben we vol ijver op onze tuintjes gewerkt en 
de oogsten, vooral in de jaren 1942, 1943 en 1944 zijn bijzonder meegevallen. Nu de toekomst er wat 
beter uitziet is de animo gedaald en het aantal leden is te gering om hiervoor gronden te pachten of een 
vereeniging in stand te houden. Onze vereeniging heeft dan ook sinds 1 januari opgehouden te bestaan”. 
 
Bij Z.W.N. zelf zat het ondertussen niet 
mee. In de notulen is te lezen dat de leden-
vergadering die vastgesteld was op 30 april 
1943 moest worden verzet omdat de Duit-
sers niet duldden dat op de verjaardag van 
prinses Juliana samenkomsten werden 
gehouden. In datzelfde jaar wordt er langs 
de volkstuin bij de Jan Gijzenvaart een 
tankval gegraven in opdracht van de Duitse 
Wehrmacht. Daardoor werd het complex 
onder de bagger gespoten. Ook de burge-
meester met wie het bestuur spreekt kan 
niets doen. Toch gingen ze daar aan de Jan 
Gijzenvaart  stug door met tuinieren. Wie 
zou ooit hebben bevroed dat die club nog 
eens 75 jaar oud zou worden! 
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De verhuizing 
Van de Jan Gijzenvaart naar de Slaperdijk 
 
 
Voor we aan het verhaal van de feitelijke verhuizing toekomen moeten we een stuk in de tijd terug. Rond 
1870 werd het gebied tussen Slaperdijk, Vergierdeweg, Vondelweg en Rijksstraatweg opgehoogd met een 
laag van 60 cm zogenaamde oude blauwe hafklei. Deze klei werd met paard en wagen aangevoerd van 
het Noordzeekanaal, die in die tijd werd gegraven.  
Begin jaren dertig van de vorige eeuw werd op de hoek van de Slaperdijk en de Vergierdeweg een begin 
gemaakt met de aanleg van de Noorderbegraafplaats, dit in het kader van de werkverschaffing. Een 
gebied van 10 hectare ‘poldergrond’ werd 
voorzien van dijken en daarbinnen werd het 
opgehoogd met ruim twee meter duinzand. 
Om tot een goede afwatering te komen werd 
midden door het gebied een brede sloot 
gegraven. Dit is nu de Singel. In eerste instan-
tie werd het gebied ten oosten van deze sloot, 
aan de kant van de Vergierdeweg dus, inge-
richt als begraafplaats. Later zou er dan een 
brug over de sloot komen en was het westelij-
ke deel aan de beurt. Zover is het echter nooit 
gekomen.  
Het is namelijk dit westelijke stuk waarover de 
toenmalige voorzitter direct na de oorlog, in 
augustus 1945 meedeelt dat het gemeente- 
bestuur besloten heeft aan de Slaperdijk een      De opening van het tuincomplex aan de Slaperdijk in 1951; let   
permanent tuincomplex aan te leggen.               op de huizen op de achtergrond aan de Vondelweg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J.B. Pel feliciteert Z.W.N. hartelijk met haar 75 jarig jubileum 



 

                         De Tuinfluiter, 50e jaargang, nummer 4, jubileumnummer december 2006 
 

13

De jaren direct na de oorlog zijn echter mager. De toenmalige secretaris spreekt over het complex aan de 
Jan Gijzenvaart van achteruitgang en afbraak en het verwonderd hem dat er nog iets van de vereniging is 
overgebleven. In 1948 gaat het verder bergafwaarts. De secretaris: “ik meen de plank niet ver mis te 
slaan, wanneer ik zeg dat het voortdurend uitstellen van onze reeds lang aangekondigde verhuizing zeer 
deprimerend heeft gewerkt”. Die verhuizing was overigens noodzakelijk vanwege de stadsuitbreiding van 
Haarlem, dat de oude gemeente Schoten in 1927 had geannexeerd. 
 

…in het voorjaar van 1951 planten leden hagen en een windkering 
 
Opvallend is dat sommige tuinders bezwaren maken tegen de verhuizing, onder andere omdat de afstand 
te groot zou zijn en men bij gebrek aan fietsbanden “die lange weg toch bezwaarlijk te voet af kon 
leggen”. Desondanks kan dan toch op 1 januari 1950 het nieuwe volkstuincomplex in gebruik worden 
genomen aan de Slaperdijk. In het voorjaar van 1951 planten leden hagen en een windkering. Zo’n 8000 
vaste planten vinden een plekje in de borders. De officiële opening vindt plaats op 4 juli 1950. De 
bondsvoorzitter van het A.V.V.N. houdt een toespraak en daarna is er de officiële handeling door de 
heer Geluk, de wethouder van Haarlem. Er waren toen 130 tuinen. De ingang van het tuincomplex 
bevond zich op dat moment overigens nog aan de Slaperdijk. Pas in 1956 werd er een zuidelijke toe-
gangsweg aangelegd, zodat vanaf dat moment Z.W.N. te bereiken was vanuit Haarlem-Noord via de 
Vondelweg. Omdat de verplaatsing van de ingang al wel gepland was, besloot men het voorplein en het 
clubgebouw al in de zuidwest hoek van het complex aan te leggen. 
 

In het blad ‘Publieke Werken’, een tijdschrift 
voor directeuren van gemeentewerken, is in 
1950 te lezen over de bouw van het nieuwe 
verenigingsgebouw van Z.W.N. De schrijver 
is enigszins minnetjes: “En als men daar dan 
dat niemendalletje ziet staan, zal men niet 
licht beseffen hoeveel inspanning het gekost 
heeft dat gebouwtje daar klaar te krijgen. De 
vereniging ‘Zonder Werken Niets’ was 
enthousiast. Zij had haar naam eer aange-
daan door alvast aan het werk te gaan met 
het maken van een tekening. U kunt zich 
voorstellen hoe aardig het was zo’n luchtkas-
teeltje op papier te zetten. Maar o wee! De 
dubbeltjes… Het geheel mocht niet                   
meer kosten dan rond fl. 11.000”.  

De bouw was een voorbeeld van de enorme zelfwerkzaamheid bij Z.W.N. Het gebouw werd opgetrok-
ken uit de stenen van de in de oorlog gebombardeerde Van Zeggelenschool in de Amsterdamse buurt. 
Vanwege houtschaarste is toen gebruik gemaakt van een stalen dakconstructie.  
 
De belangstelling voor het kweken van bloemen werd in die tijd steeds groter en daarom werd er een 
Lathyrus- en Dahliaclub opgericht. Daarnaast kwamen er jaarlijks tuinkeuringen. Het clubgebouw werd 
in die jaren alleen gebruikt voor tentoonstellingen. De rest van het jaar lagen er graszoden, turfmolm en 
wilgen bonenstokken. De hele zaak begon steeds meer te overwoekeren door spin- en stofragen. Aardig 
is dat in die tijd links van de ingang (waar nu de keuken is) een loketje-in-de-deur was waar leden hun 
huur konden betalen en waar ze bestellingen konden doen. 
De vergaderingen werden dus niet in het clubgebouw gehouden, maar in een school in de buurt. De 
kosten daarvan waren fl. 10,25. Dit was tien gulden voor de zaalhuur en een kwartje voor een kop koffie 
voor de voorzitter! 
In 1956 bestaat Z.W.N. 25 jaar. In december van dat jaar is er een feestavond in het centrum van Haar-
lem. De vereniging pakt flink uit met optredens van een conferencier, een boerenkapel, een caberetière, 
een imitator en een dansorkest. Tot diep in de kleine uurtjes wordt er die avond gedanst. 
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De Wezelenburgbank 
Interview met mevrouw Wezelenburg 
 
Tuinders en bezoekers die via de hoofdingang ons complex 
bereiken, worden gelijk geconfronteerd met een aantrekkelijk 
en goed verzorgd “plein”. Al gauw wordt duidelijk dat dit 
het Henstraplein is, omzoomd door het Van ’t Hofhuis, 
Ton Reinshal, loods “De Krant” en ook een bank met de 
naam:  Wezelenburgbank.  
 
Op de bank is, in het midden op de leuning, een klein 
plaatje geschroefd met de tekst: Wezelenburgbank Oktober 
1936 – Oktober 1986.  
De heer Wezelenburg is in totaal 53 jaar lid van Z.W.N. 
geweest. Hij is op 85-jarige leeftijd overleden. In 1936 is 
hij begonnen op het terrein ten noorden van het kippen-
bruggetje over de Jan Gijzenvaart/Noordersportpark. 
Ook daar waren de kavels 300m². Er stond een toiletge-
bouwtje en voor de watervoorziening kon worden gebruik 
gemaakt van enige pompen. 
 
Mevrouw Wezelenburg kan zich nog goed herinneren dat 
tijdens de oorlog haar man en kinderen ontdaan thuis-
kwamen van de tuin. 

 
Boven hun hoofd had zich een luchtgevecht afgespeeld; de 
brokstukken kwamen vlak bij de tuin neer.  
 
In 1932 is de familie overgegaan op een vegetarische leefwij-
ze. Ze kwamen in aanraking met de ideeën van de arts 
Bircher Benner, die onder andere het eten van muesli propa-
geerde. De tuin kwam goed van pas want menig biet, peen 
en appel kwam in de sapcentrifuge terecht voor een superge-
zond glaasje vitaminesap. De heer Wezelenburg was de 
enige die uitsluitend op biologische wijze tuinde. Behalve 
groente en fruit, kweekte hij ook bloemen, voornamelijk 
chrysanten. Op de open tuindagen werden de resultaten 
getoond; er waren prachtige lathyrustentoonstellingen.  
 
Of het aan zijn gezonde leefwijze heeft gelegen is niet be-
kend, maar de heer Wezelenburg heeft het 43 jaar 
volgehouden op de Velserschool. En toen had je nog klassen 
van 50 leerlingen… Mevrouw Wezelenburg woont in 
Schoterhof en wordt binnenkort 95 jaar! 
 
Dick Saher 

 
Een eerste sluitstuk van het nieuwe complex was de bouw van de winkel. In november 1959 opende de 
wethouder van openbare werken, de heer Happé, het gebouw dat door 44 eigen leden in de vrije tijd tot 
stand was gebracht. De wethouder was jaloers op de lage bouwkosten (fl. 3000,-). Het Haarlems Dagblad 
noemde het een “fraai resultaat van praktische burgerzin”. Het gebouw werd Van ’t Hofhuis gedoopt, 
naar de heer W. van ’t Hof die zich tijdens zijn leven meer dan 25 jaar als bestuurslid bijzonder verdien-
stelijk had gemaakt. De voorzitter van Z.W.N., de heer Krudde,  memoreerde dat er veel vraag is naar 
tuinen en dat er op dat moment 38 kandidaten op de wachtlijst staan… 
 

Links opening winkel in 1959, boven v.l.n.r de heren Scherpbier, Holtkamp, Bergman, Kranendonk, Stok, De Graaf, 
Melchers, tussenstaand de heer Wielart en zittend v.l.n.r de heren Dorresteijn, Fuijkschot, Krudde en Happé, in het 
midden weduwe Van ’t Hof.   Rechts: veel belangstelling bij de opening. 
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Ook bij de bouw van de winkel bleek wederom de zelfwerkzaamheid van de leden. Er kwamen gelden 
binnen van o.a. Conrad Stork en de sociale dienst van de Hoogovens,  want op Z.W.N. tuinierden heel 
wat werknemers van de Hoogovens. Uit Beverwijk werd bij een sloper oud hout op de kop getikt, van de 
Cemij-Hoogovens kwamen bouwstenen en cement. En alles dus opgebouwd door tientallen tuinders! 
De wethouder sprak in zijn toespraak van het grote nut van volkstuinen. Hij zag voor de stad, die vol-
gens hem spoedig tot de dichtst bevolkte zou gaan behoren, grote problemen. Door de hoogbouw en de 
vele vrije tijd was er toenemende behoefte aan recreatiemogelijkheden. Daarom zegde hij toe bij het 
gemeentebestuur al het mogelijke te doen voor het realiseren van een uitbreiding van Z.W.N… 
 
 
 

De recente(re) geschiedenis  

De tuin wordt mooier en mooier 
 
 
Tot eind jaren vijftig was het verboden een huisje op de tuin neer te zetten. Tot die tijd behielpen tuin-
ders zich met een kist met een dekzeiltje. Vanaf begin jaren zestig werden tuinhuisjes toegestaan en al 
snel vulde het complex zich. Wel waren er regels: de tuinen aan de buitenranden mochten alleen een 
huisje bouwen met een lessenaardak, de huisjes op het middenterrein moesten een zadeldak hebben. 
Deze regel geldt overigens nog steeds! 
 
In 1962 werd het voorplein geëgaliseerd. Voor het clubgebouw kwamen een terras, een windscherm en 
een vijver. Deze zijn nu nog steeds (44 jaar later) aanwezig! In de hoek Maluslaan – Singel werd begin 
jaren zestig een fruitteelttuin en een dahliatuin aangelegd. Hier werden geregeld cursussen fruitteelt 
georganiseerd. In deze hoek bevonden zich ook de bijenkasten. In de dahliatuin werden planten voor de 
jaarlijkse tentoonstellingen opgekweekt.  
 
In die tijd was de Van der Aartweg nog niet verlicht. De elektrische verlichting die de gemeente soms 
gebruikte langs Haarlemse grachten, konden we te leen krijgen om de weg te verlichten tijdens Dahlia-
tentoonstellingen. In 1966 kwam er achter de winkel een grote kas. Deze werd verwarmd met een grote 
petroleum-kolom-kachel. In 1978 is deze weer gesloopt. Ook de fruit-dahliatuin en de chrysantentuin 
werden in de jaren zeventig opgeheven door tijdgebrek bij de beheerders van de tuinen. 
 
In de jaren zestig waren er plannen voor uitbreiding van het volkstuincomplex in zuidelijke richting (naar 
de Vondelweg toe) met tuinen, een bijentuin met een demonstratiestal, een koelhuis, schoolwerktuinen 
en demonstratietuinen voor dahlia’s en vaste planten. De gemeente vroeg Z.W.N. zelfs om de boerderij 
aan de Vondelweg te gaan exploiteren als theehuis. Het “Vrije Volk” schreef: “het volkstuincomplex kan 
worden uitgebreid tot een prachtig wandelpark, een kindertuin en een demonstratietuin kunnen worden 
aangelegd met een grote kas om diverse gewassen voor te trekken”. Helaas ging de pret niet door. Er 
kwamen voetbalvelden. 

…toentertijd hadden de lanen ander namen 
 
Naast de kantine en de winkel bouwde de vereniging in de jaren zestig ook nog een loods achter de 
kantine. Deze loods werd gemaakt van sloophout dat afkomstig was van de oude HBS aan de Zijlvest. 
Ten zuiden van de kantine kwam in 1969 een ruimte voor de opslag van materialen annex werkplaats. 
Deze kreeg de naam “De Holtkamp”, naar een man die veel stil op de achtergrond voor de vereniging 
heeft gedaan. Deze meneer Holtkamp mocht het gebouw (waar nu de toiletten zich bevinden) zelf 
openen door een kleed weg te halen; tot zijn verrassing kwam daar zijn eigen naam onder vandaan. Een 
laatste toevoeging aan het geheel is de bouw (in 1975) naast de winkel van “De Krant”, de plaats waar nu 
nog steeds de kranten worden opgeslagen. Deze kon worden gefinancierd met opbrengsten van ingeza-
melde kranten.  
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Toentertijd hadden de lanen andere namen: Westerlaan, Zuiderlaan, Middenlaan en Oosterlaan. Daar 
stonden populieren langs. Deze werden echter oud en stierven langzaam af. De bomen werden gekapt en 
in 1964 en 1965 kwamen daarvoor in de plaats bomen die beter bestand waren tegen de wind en de hoge 
waterstand: berken, hazelaars, lijsterbessen en malussen. Sinds die tijd hebben de lanen hun huidige 
naam. 
 
In 1981 bestond de vereniging 50 jaar. Dat werd in augustus gevierd; overdag was er receptie en ’s 
avonds een feestavond met een koud buffet. 
 

Bord bij de ingang bij 50-jarig jubileum in 1981 Lid van verdienste G.J. Westdijk(rechts) schudt bij 
receptie in ’81 hand van voorzitter Wunderink (zie pag.24)  

 
Soms komt Z.W.N. breder in de publiciteit. Zo verschijnt er in 1982 een artikel in het blad de Amateur-
tuinder, het blad van het A.V.V.N. De schrijver is behoorlijk positief over de vereniging: bestuur en 
redactie werken goed samen, een goed verenigingsblad, goed verzorgde sier- en groentetuinen. Interes-
sant is om te lezen dat uit een enquete onder de leden bleek dat slechts 31% van de leden voor het 
aanleggen van een elektriciteitsnet was. De schrijver eindigt het artikel als volgt: “Zonder Werken Niets 
heeft een zeer goede naam zowel ter plaatse als in Nederland. Velen hebben daaraan meegewerkt en ook 
hebben vele anderen daarvan kennis genomen en organisatorische vormen overgenomen. Mede dankzij 
de steun van het A.V.V.N. is Z.W.N. geworden wat het is: een voorbeeld voor anderen”. 
 

…ZWN heeft een zeer goede naam zowel ter plaatse als in Nederland 
 
In 1995 bezocht een delegatie van de gemeenteraadsfracties van CDA en Groen Links ons complex op 
verzoek van het bestuur. Doel was volkstuinen onder de aandacht van de politiek te brengen. De toen-
malige voorzitter, W. Bulens, meldde dat in het verleden dergelijke bezoeken iedere vier jaar bij de 
installatie van een nieuwe raad gebruikelijk waren, maar dat dit in onbruik was geraakt. De bezoekers 
waren zeer onder de indruk van wat er achter het (toen nog) witte hek gebeurde en waren de mening 
toegedaan dat dit zeker in stand moest worden gehouden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bar in de kantine in de jaren tachtig 
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In de jaren vanaf 2000 gebeurt er heel wat ter verfraai-
ing van het tuinenpark. In 2000 wordt na een serieuze 
discussie van bestuur met de leden besloten om de oude 
tuin Maluslaan 3 om te toveren tot een kleine speeltuin. 
In datzelfde jaar verschijnt er een nieuw achterhek aan 
de Slaperdijk. En blijkbaar is dat jaar erg vruchtbaar 
gebleken, want ook het voorplein, bekend als het Hen-
straplein, wordt onderhanden genomen. Eerst nemen 
enkele leden de woekerende planten voor hun rekening, 
daarna planten ze nieuw groen, aangepast aan de stand-
plaats (droog en zonnig of schaduwrijk en nat).  

 
 

 Nic Schieveen werkt aan zijn beeld aan de Maluslaan   
(zomer 2002) 

 
 
 
 
 
 

Tuinieren van vader op zoon 
Piet Honkoop vertelt 
 
 
In 2001 vertelt Piet Honkoop over de geschie-
denis van Z.W.N. Wij nemen dit graag nog een 
keer over. 
 
“In 1949 werd de grond waar we thans onze hobby als 
amateurtuinders uitleven aan Z.W.N. verpacht door de 
gemeente Haarlem. De grond bestemd voor de uitbreiding 
van het kerkhof zou de eerste 25 jaar nog niet nodig zijn, 
zodat Z.W.N. hier kon worden gehuisvest. Immers, de oude 
locatie aan de Jan Gijzenvaart moest worden ontruimd voor 
huizenbouw en de aanleg van de Randweg. 
Het was in die tijd dat mijn vader een tuintje kon krijgen 
naast het verenigingsgebouw. Het was een stuk weidegrond 
waar de ploeg had gekeerd en de grond vol met lange gras-
wortels zat en ook met stenen van de bouw van het 
verenigingsgebouw. In die tijd was de ingang van het complex 
aan de Slaperdijk en moesten we via de Vergierdeweg een 
stuk extra fietsen en waren we blij dat in 1956 het Van der 
Aartsportpark werd aangelegd en de huidige toegang in 
gebruik werd genomen. Mijn vader bouwde als eerste een 
huisje (het hout was nog op de bon) een onderkomen voor het 
hele gezin, op de zondag en in de week een plek voor mijn 
grootvader die hielp bij het tuinieren in de zestiger jaren. Er 
zijn meer tuinders van nu, van wie in die jaren hun vader op 
het complex tuinierde, ik denk aan de heer Westdijk die 
jaren in de winkel was, de heer Sibrandi die nu de tuin voor

zijn zoon weer bijhoudt en weer geniet van het tuinieren en 
misschien zijn er nog meer. 
 
Ook de dahlia- en chrysantententoonstellingen die werden 
gehouden in de kantine. Het krantje dat werd gemaakt door 
onder andere de heren Scherpbier en Krudde in het kamertje 
waar nu het keukentje is. De aanplant van de lanen met 
bomen met als gevolg de naamsverandering van de lanen als 
Westerlaan in Berkenlaan en Zuiderlaan in Maluslaan.  
 
De problemen op de zomeravond als je naar de tuin wilde en 
er was wielrennen, dan was de weg naar de tuin afgezet, 
immers de weg om het sportpark was de wielerbaan van de 
wielerclub ‘De Kampioen’. Als er dan wedstrijden waren 
moest er worden betaald behalve de tuinders die met hun 
lidmaatschapskaart er zonder te betalen door mochten. Als 
je dan op de dijk ging zitten bij de ingang, was het wachten 
op de renner die de bocht niet haalde en in de sloot vloog. 
Door het plotseling overlijden van mijn vader in 1973 heb 
ik de tuin overgenomen en zijn wij aan de beurt om zondags 
naar de tuin te gaan en ook mijn zoon heeft hier vele uren 
gespeeld en zijn eigen tuintje bijgehouden.  
Als ik omkijk zijn die ruim vijftig jaren snel gegaan en nu 
ik per 1 januari met de VUT ben, denk ik terug aan mijn 
oude opa op de tuin zoals het nu mijn tijd is”… 
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2.  De mensen van Z.W.N. : 
 

75 jaar lief en leed 
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Een volkstuin voor iedereen 
Frits Bolkenstein over volkstuinen 
 
 
Een volkstuin is een tuin voor het volk, voor iedereen.  
 
Ik meng mij daar graag onder, al was het maar omdat ik er 
geheel met rust wordt gelaten. Niemand let op mij. Iedereen 
heeft het druk met wieden, snoeien, zaaien en wat al meer. 
In hun zelfverkozen slavernij, die hun het gevoel van absolu-
te vrijheid geeft, sloven ze zich af, de hele dag. 
 

 
Ik lig languit in het gras, kijk naar de bloemen en luister 
naar de vogels. Die uren in de tuin waan ik me in het 
paradijs. 
 
Frits Bolkstein 
 
Voorwoord bij het boek ‘Tot Nut en Genoegen, volkstuincultuur in 
Nederland (2001) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van linsboven naar rechtsonder: De oude vlag bij het 60-
jarig jubileum in 1991; de heren Bulens en Henstra bij het 
60-jarig jubileum in 1991; Herkennen we hier in 1991 de 
familie Honkoop en Groot en de dames Hurkmans en 
Van Slooten ? en tenslotte  Jan Broos bij 50 jarig jubileum 
in de Linge in 1981.  
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Tuinders vroeger en nu 
Kleurrijk palet  
 
 
Voor de oorsprong van de volkstuin moeten we helemaal terug gaan naar de Middeleeuwen1. In de 
veertiende eeuw zijn het niet alleen meer de adel en de geestelijken die groente verbouwen, maar ook 
anderen gaan daartoe over. Dat gebeurt in zogenaamde ‘coeltuinen’. Die naam komt van een populair 
gewas uit die tijd, de kool. Deze tuinen zijn bedoeld om mensen de gelegenheid te geven zichzelf in leven 
te houden. Als eerste zijn het arme landarbeiders op het platteland, pas in de negentiende eeuw ten tijde 
van de industriële revolutie, krijgen ook industriearbeiders de mogelijkheid om groenten te verbouwen. 
In die tijd verwoordt een dominee het als volgt: “tuintjes bewerkstelligen een vergroting van het arbeids-
vermogen en een verbetering van de zedelijke toestand  van de werkman”. 
In het begin van de twintigste eeuw zijn het niet alleen meer bedrijven en particuliere instellingen die 
tuinen verhuren, maar ook ontstaan er door volkstuinders zelf opgerichte verenigingen. In die tijd is er 
naast elkaar sprake van arbeiderstuinen en volkstuinen. De eerste zijn bedoeld voor de voedselvoorzie-
ning en de tweede vooral ook voor recreatie, voor ontspanning en vrijetijdsbesteding. 
 
Langzaam aan zien we een verschuiving optreden in het type tuinders. Tot in de jaren vijftig zijn er op 
Z.W.N. vooral productietuinen. De leden verbouwen groenten en ook wat bloemen zoals Chrysanten en 
Dahlia’s. In de loop van de jaren zeventig is steeds duidelijker sprake van een toename van het recreatie-
ve tuinieren, het areaal groentetuin neemt af en het areaal recreatietuin neemt toe. De gemiddelde leeftijd 
blijkt in 1974 (op basis van een enquête) 61 jaar te zijn. De gemiddelde leeftijd tegenwoordig is niet 
bekend, maar ligt zeker lager. Steeds meer jongeren en vrouwen verschijnen op Z.W.N. en steeds meer 
duiken gazons en borders met bloemen op. Ook de inrichting verandert: er komen bankjes en zitjes, 
pergola’s, hekwerkjes en dergelijke.  

…op de volkstuin vallen alle standverschillen weg 
 
Vroeger kon je niet zomaar lid worden van Z.W.N. en een tuin krijgen, nee je werd geballoteerd. Daar 
was een speciale commissie mee belast. Dat was tot ver in de jaren zeventig het geval. Ballotage komt van 
het franse woord ‘ballot’, wat balletje betekent. Er moest toen gestemd worden om nieuwe leden tot de 
vereniging toe te kunnen laten. Vanaf 1971 ging deze ballotagecommissie zich wel meer richten op 
voorlichting aan de leden en leden-zonder-tuin. In 1995 stierf die commissie een stille dood, zonder 
officieel opgeheven te worden. 
 
Wat opvalt is dat er in de jaren vijftig en zestig enorme wachtlijsten waren; soms moesten belangstellen-
den wel acht jaar wachten voor ze een tuin konden krijgen. In de jaren tachtig en negentig liep de 
wachttijd terug naar ongeveer een jaar en tegenwoordig zijn er altijd wel enkele tuinen vrij… Piet Hon-
koop zegt in een krantenartikel (Haarlems Dagblad, 12 juli 2000): “Veel mensen denken als ze hier voor 
het eerst komen, dat wil ik ook wel, lekker voor je huisje genieten van je tuintje. Dat kan natuurlijk wel, 
maar je moet er wel wat voor doen. Ik zeg altijd: een stukje grond huren kan altijd, maar je krijgt er geen 
tuinman bij”. 
 
Wat geleidelijk aan ook veranderd is de echte verenigingszin. In het allereerste nummer van ons vereni-
gingsblad uit 1956 is het volgende versje te lezen: 

De ware verenigingsman 
kenmerkt zich door alles te doen 

voor zijn organisatie 
hetwelk in zijn vermogen ligt. 

Niet omdat het moet 
maar omdat hij ’t doet. 

                                                 
1 Uit het boek ‘Tot Nut & Genoegen, volkstuincultuur in Nederland (2001) 
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In de tijd dat de televisie en de computer nog niet zo dominant waren, was er bij leden meestal veel 
animo om aan verenigingsactiviteiten op de tuin deel te nemen. Later werd dat steeds minder. In de jaren 
zeventig nam bijvoorbeeld het enthousiasme voor het houden van tentoonstellingen steeds verder af. 
Weinig mensen willen zich meer langdurig binden (aan een bestuursfunctie of deelname aan een com-
missie) en weinig mensen vinden de tijd meer voor het organiseren van grote activiteiten zoals een 
tentoonstelling. 
 
De oude garde volkstuinders wordt nu steeds meer vergezeld van nieuwe groepen tuinders: vrouwen, 
alleenstaanden, relatief jonge gezinnen. Het leuke is dat ‘de’ tuinder van Z.W.N. niet bestaat. Er zijn 
tuinders van allerlei achtergrond, van werkloos tot directeur, en van jong tot oud. De toenmalige voorzit-
ter, Krudde, verwoorde het in 1967 in het Haarlems Dagblad als volgt: ”Op de volkstuin vallen alle 
standverschillen weg”.  
 
Wat we nu op Z.W.N. zien is een bont palet aan tuinen en tuinders. Grof geschetst zijn dat drie catego-
rieën: 
1. de klassieke tuinder: deze Z.W.N. tuinder verbouwt vooral groenten en een beperkt assortiment 

bloemen zoals Chrysanten en Dahlia’s. In het voorjaar is de tuin netjes zwart met het oog op het 
nieuwe tuinseizoen. De belangrijkste activiteit in die tijd is het een of twee spaden diep spitten van de 
tuin. 

2. de recreatieve tuinder: deze Z.W.N. tuinder verbouwt geen of nauwelijks groenten meer. De tuin 
heeft een gazon en borders met bloemen. Een deel van het dagelijks leven wordt op de tuin doorge-
bracht, van picknicken en borrels tot tuinfeetjes. 

3. de biologische of natuurlijke tuinder: deze Z.W.N. tuinder probeert zoveel mogelijk ruimte te 
creëren voor de natuur op de tuin: nestkastjes, takkenwallen, wilgenschermen. 

  
Natuurlijk zijn er ook allerlei mengvormen te vinden. 
Dit levert ook wel eens problemen op. Biologisch 
tuinieren, ‘wilde’ tuinen en kunstzinnige attributen 
zijn voor de klassieke tuinder niet altijd welkom. En 
andersom kunnen biologische tuinders zich ergeren 
aan het ‘ouderwetse’ gifgebruik.  
De opgave voor de komende jaren lijkt om deze 
uiteenlopende typen tuinders op Z.W.N. op een 
prettige manier naast en met elkaar te laten tuinieren, 
zonder onderlinge hinder en met respect voor elkaars 
manier van tuinieren. 
 
 
 

Het verenigingsleven  
Tuinieren is een sociaal gebeuren 
 
 
Al in 1934, enkele jaren na de oprichting, had Z.W.N. al een eigen verenigingsvlag. Die oude vlag werd 
nog gebruikt tijdens het 60-jarig bestaan in 1991. Sinds kort hebben we zoals u weet een nieuwe vlag.  
 

…de Open Dagen zijn buitengewoon succesvol verlopen 
 
De Open Dagen vormen jaarlijks het visitekaartje van de vereniging. Toch loopt het helaas niet altijd van 
een leien dakje. In 1995 is op het mededelingenbord te lezen “tot onze spijt kunnen de open dagen geen 
doorgang vinden”. Het bestuur voert argumenten aan als de slechte stand van de bloemen voor een 
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tentoonstelling, onvoldoende budget, de slechte staat van sommige tuinen en tijdstip van eind augustus. 
Een schrijver verneemt uitroepen als “voor mij hoeft het niet meer” en “ze doen maar”. Gelukkig valt 
een jaar later te lezen “de open dagen zijn buitengewoon succesvol verlopen, dankzij de inzet en het 
enorme enthousiasme van alle medewerkers, die dit evenement mochten realiseren”. 
 

Bovenstaande geeft aan dat het absoluut niet 
vanzelf spreekt dat er Open Dagen zijn. Ook 
dat is mensenwerk. Des te meer hulde voor 
de mensen die zo’n evenement mogelijk 
maken! 
In 1965 wordt besloten tot oprichting van 
een reisclub. De eerste reis ging naar de 
Gentse Floraliën in België. Daarna volgden 
diverse andere reizen. Wanneer deze reisclub 
ter ziele is gegaan hebben we niet kunnen 
achterhalen. Vanaf de jaren zeventig zijn er 
regelmatig kien- en klaverjasavonden. 
Soms gaat het minder voorspoedig met de 
vereniging. Er is zelfs een keer een buiten-
gewone, dus extra ledenvergadering bijeen 
geroepen vanwege een bestuurscrisis. Het 
hele bestuur stapt uiteindelijk op. 

 
…jaarlijks vele leuke activiteiten voor de tuinders 

 
Maar gelukkig zijn er jaarlijks vele leuke activiteiten voor de tuinders, uiteenlopend van klaverjassen, 
kienen, jeu de boules, schilderen, tekenen en knutselen. Ook komen er steeds meer activiteiten voor 
kinderen zoals het eieren zoeken met Pasen. De laatste jaren gelden min of meer als tradities het mosse-
len eten, een fiets- of wandeltocht met hemelvaart en paaseieren zoek voor de kinderen. En niet te 
vergeten brengt elk jaar Sinterklaas een bezoek aan Z.W.N.! 
 
Eind jaren negentig, begin deze eeuw wordt er soms melding van gemaakt dat er voor diverse activiteiten 
weinig interesse is. Dit blijkt dan uit het niet doorgaan van barbecues en fietstochten. Een trend? De 
maatschappij wordt steeds meer individualistisch en het lijkt erop dat ook volkstuinen daar niet aan 
ontkomen. Mensen willen zich niet meer binden aan verplichte activiteiten en zelfs eenmalige activiteiten 
komen blijkbaar in het gedrang, want er zijn tegenwoordig zo ontzettend veel leuke dingen te doen. 
 
 

 
Sinterklaasfeest op bezoek in 1991 en …           in 2001 
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Interview met Cees Westdijk 
Boegbeeld van de oude garde 
 
 
Het valt niet mee om Z.W.N. tuinders te 
vinden die nog wat weten te vertellen over het 
oude complex aan de Jan Gijzenvaart. Cees 
Westdijk  van de Berkenlaan 29 weet er nog 
wel iets van.  
 
“In 1948, als 13-jarige jongen, verhuisden wij van 
Slagharen naar de Jan Gijzenvaart. Wij woonden in één 
van de huizen met de beeldjes”, aldus Cees. Zijn vader 
kreeg een tuin op het oude complex. “Dat liep toen parallel 
aan de Jan Gijzenvaart, vanaf de jeugdherberg tot ongeveer 
waar nu de Generaal Spoorlaan loopt. Toentertijd was dat 
nog allemaal weiland”, herinnert Cees zich. “Ik weet ook 
nog dat het een beetje vervallen tuincomplex was. Er mocht 
niets meer gebouwd worden, omdat de verhuizing naar de 
Slaperdijk er aan zat te komen”. 
 
Na die verhuizing in 1951 kreeg Vader Westdijk (zie 
foto pag. 16) de tuin Berkenlaan 29 toegewezen. “Mijn 
vader werkte op de Hoogovens. Ons eerste huisje hebben we 
dan ook opgebouwd van machinekratten, die hij van zijn 
werk meenam. Ook het grit op de paden kwam van de 
Hoogovens. Veel tuinders werkten daar toen”. 
 
De vader van Cees is jaren actief geweest in de winkel. 
“Die werd eigenlijk direct na de opening in 1951 gebouwd. 
Later is de huidige kantine er bij gekomen. De ingang van 
Z.W.N. zat toen aan de Slaperdijk, naast de boerderij 
van Theo Dijkzeul. Het was de bedoeling dat die daar 
tijdelijk zou zitten. Als hij weg zou gaan, moest op die 
plek de kantine komen. “Hij ging echter niet weg”, weet 
Cees nog.  
 
Cees heeft in de loop der jaren veel zien veranderen bij 
Z.W.N. “Je ziet nu veel nieuwe tuinders komen, die in 
korte tijd weer weg zijn. Vroeger stond je jaren op de 
wachtlijst. Toen was het nog echt een volkstuin met veel 
groenten en bloemen. Gras zag je toen niet. Nu is het meer 
recreatie”. Toch wel met enige weemoed kan Cees terug 
denken aan de tijd, dat bloemen bij Z.W.N. een belang-
rijke rol speelden. 
   
 

“Zoon Westdijk” betrok zelf in 1959 een volkstuin bij 
Z.W.N. “Na mijn diensttijd kwam ik terecht op de 
Middenlaan, de huidige Lijsterbeslaan. Daarna ben ik 
verhuisd naar de Berkenlaan 27, naast mijn vader. Die gaf 
er de brui aan na het overlijden van mijn  moeder. Toen ben 
ik een tuin opgeschoven. Uiteindelijk zit ik nu alweer jaren 
op 29”. 
 
“De jaarlijkse chrysanten- en dahliawedstrijden waren toch 
wel hoogtepunten. De vereniging had een eigen bloementuin 
achter de winkel. Wij kweekten voor tentoonstellingen en 
voor de verkoop. Ik heb nog een diploma voor de eerste prijs 
in de dahliawedstrijd”. Na enige spitwerk komt Cees terug 
met een certificaat uit 1962 (zie hieronder).. “Ik moet ook 
nog ergens een bekertje hebben, maar dat kan ik zo gauw 
niet vinden”.  
 
Na het overlijden van zijn vrouw, twee jaar geleden, heeft 
Cees overwogen om zijn spitvork aan de wilgen te hangen. 
“Je vraagt je op zo’n moment af, waar doe je het nog voor”. 
Nou, daar kwam hij snel achter. “Ik kweek nu voor de 
geef”, aldus Cees. Met als voornaamste afnemers zijn 
kinderen en de buren. “Mijn oogsten zijn bijna altijd goed en 
dan is het veel te veel voor mij alleen. Nou, dan geef ik het 
maar weg”.  Dat Cees Westdijk binnen korte tijd van de 
tuin zal vertrekken, ligt niet in de lijn der verwachting. 
“Mijn andijvie voor volgend jaar, heb ik al in de bak 
zitten”…   
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De kinderen van Z.W.N. 
Interview met Sem 

 

Heeft je moeder al lang een tuin? Ja, al zes jaar. 
 
Zijn jullie vaak op de tuin? Mijn moeder wel, ik niet echt vaak. 

Moet je mee en vind je dit leuk? Ik moet vaak mee, dat vind ik 
niet leuk, maar als ik er ben vind ik de tuin wel leuk. 
 
Wat doe je het liefste op de tuin? Spelen, in de boomhut, 

verstoppertje spelen in de compostbak. 
 
Wat is er het minst leuk? Ik moet vaak meewerken van mijn 
moeder. 
 
Komen jullie in de winter ook? Soms wel en dan zetten we overal 
kaarsjes op het gras. 
 
Welke beesten, vogels heb je op de tuin? Vos, kraai, winterko-
ninkje, muizen, padden, hele grote kikkers. 
 
Is die hut van jullie? Ja, die heb ik met mijn vriend gebouwd en 
dat was best moeilijk. 
 
Wat vind je het meest bijzondere wat je daar hebt meegemaakt? 
Dat we de vos tegenkwamen. 
 
Wil je later ook je eigen groente en bloemen verbouwen? 
Ja, want ik heb al een stukje tuin. 
 

Sem is 7 jaar oud en zoon van Wil Maris.
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Het verenigingsblad 50 jaar 
Van stencilwerk tot digitaal 
 
 
Tijdens het 25-jarig jubileum in december 1956 verscheen het eerste nummer van het ‘maandblad van 
Z.W.N.’. In het eerste nummer lezen we: “En zo heeft u dan ons eerste jubileumnummer (  ). We zijn zo 
gelukkig geweest, dank zij meerdere belangeloze hulp en medewerking, dit maandblad tot stand te kun-
nen brengen. We hopen dan ook , dat u dit maandblad naar waarde zult schatten en waarderen”.  
 
Op de ledenvergadering gaf de penningmeester echter te kennen dat de uitgifte van een clubblad geen 
cent uit de verenigingskas mocht eisen. De redactie zorgde daarom voor inkomsten door advertenties te 
plaatsen en door de leden te vragen om fl 1,- af te dragen voor het blad. 
 

…hopen dat u dit maandblad naar waarde zult schatten en waarderen 
 
Het blad zou eerst alleen tijdens het jubileumjaar verschijnen. Na diverse reacties van leden en het hou-
den van een enquête werd besloten tot voortzetting van het blad. Daartoe werd de contributie met fl. 1,- 
verhoogd. De anekdote gaat dat  meester Bakker, een zeer gewaardeerd lid, het Z.W.N. blad nadat dit bij 
hem in de bus was gevallen met een W.C. papiertje opnam om het in de afvalbak te deponeren; hij was 
een zeer principieel geheelonthouder en er stonden in het Z.W.N. blad jenever-reclames! 
 
In het eerste jaar kon het blad worden gemaakt doordat de toenmalige secretaris, de heer Scherpbier, na 
zijn werk van zijn bedrijf de rollenstencilmachine op de fiets meer naar huis nam. Later kon de vereni-
ging die stencilmachine overnemen. En nog weer later nam de vereniging van de gemeente een 
afgeschreven brede-wagen-typemachine over. In de jaren tachtig kwam het zelfs tot een elektrische 
machine en in 1995 kwam de redactie in het bezit van een inbrander om stencils elektrisch te maken. 
Inmiddels wordt ons blad al weer enige jaren op de computer gemaakt en rechtstreeks vanaf de pc bij de 
drukker afgedrukt. 
 
Tot 1975 verscheen het blad maandelijks, hoewel daar een enkele keer door gebrek aan copy of drukte 
van de redactie van werd afgeweken. In de jaren zeventig en tachtig werd het een tweemaandelijks blad 
en inmiddels verschijnt ons vertrouwde verenigingsblad al weer geruime tijd eens per kwartaal.   
 
Als je zo alle verenigingsbladen eens doorbladert vallen wel wat zaken op. Heel lang was er in het vereni-
gingsblad niet veel meer te lezen dan de notulen van vergaderingen, jaarverslagen van de commissies, de 
jaarlijkse begroting, aanwijzingen voor de aardappelteelt, schema’s voor de algemene werkzaamheden en 
wat bestuursmededelingen.  
 
Later komen daar geleidelijk aan steeds meer artikelen en rubrieken bij: artikeltjes over bepaalde diersoor-
ten zoals hermelijnen, mollen, vlinders en vossen, verslagen van fietstochten. Ook daar waar het in de 
kern om gaat (of ging), namelijk groenten komen soms aan bod, zoals teeltbeschrijvingen van komkom-
mers of de rabarber.  
 

…pas in 1995 (!) verschenen de eerste illustraties 
 
In het Z.W.N. verenigingsnieuws was vroeger eigenlijk nooit een afbeelding te vinden, geen tekening en 
zeker geen foto. Pas in 1995 (!) verschijnen de eerste illustraties in de vorm van tekeningen en later in dat 
jaar verschijnt zowaar de eerste foto. Dat betekent dat in meer dan driekwart van de bestaansgeschiede-
nis van het clubblad geen afbeeldingen zijn te zien. 
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                                                   U zaait het beste, 
                                                        U oogst het beste 
 
       Voor al uw groente-, kruiden-, bloemzaden, pootaardappelen en andere  
         tuinartikelen, kunt u de catalogus weer gratis aanvragen! 
 

Voor inlichtingen: 
Uw tuincommissie 

of 
www.garantzaden.nl 

 
Garant Zaden, Postbus 8, 8560 AA Balk 

Telefoon: 0514-571515     fax: 0514-571479 
 

 
“Op een Blaadje” 

Kook- en Voedingsadvies 

 
Marianne Willems – Voedingsconsulent 

 
Bij vragen over gewicht, vermoeidheid, allergie, 
verstoorde nachtrust, verkoudheid, pijnklachten. 

 
J. Michaëlpad 108 

1992 AV Velserbroek 
023-5382874 
06-46022065 

 
Wilenhuijs@hetnet.nl 
www.opeenblaadje.nl 

mailto:Wilenhuijs@hetnet.nl
http://www.opeenblaadje.nl/
http://www.opeenblaadje.nl/
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Voorzijde van het eerste nummer van 
(toen nog maand) blad ZWN in 1956 
en de voorzijde in 1972 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De voorzijde in de periode 1995-2001
 
De voorzijde in de periode 2002-2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een rubriek die zeer lang heeft bestaan, voorzover bij de redactie bekend zelfs de langste uit de geschie-
denis van Z.W.N., is die van W. Andelaar, getiteld ‘Mijmeringen van een wandelaar’. Gedurende maar 
liefst 23 jaar heeft de schrijver zijn mijmeringen over het tuinenpark aan het papier toevertrouwd. De 
eerste aflevering verscheen in 1979 en de laatste in 2001.  Speciaal voor dit jubileumnummer drukken we 
die eerste aflevering nog een keer af.  

 

Mijmeringen van een wandelaar  

Langst lopende rubriek in Z.W.N. blad 
 
 
Als regelmatige wandelaar over het Z.W.N. complex zal 
ik proberen enkele indrukken en opmerkingen op papier te 
zetten. Tot mijn spijt zal ik mijn wandelingen van de 
avonden naar de vroege ochtend moeten verleggen, daar er 
regelmatig motorpompen bezig zijn de ondergrond nog 
natter te maken dan hij al is. Loop je voor de pompen 
langs, wordt je bestoven met vrij onfris slootwater, loop je 
achter de lanen langs wordt je vergast door de dampen. Het 
lijkt mij voor die mensen die overdag bij hun baas werken 
en ’s avonds even rustig op hun tuin willen zitten toch niet  

zo prettig toeven. Verder is er duidelijk te zien, wat een 
slecht voorjaar en zomer tot dusver hebben aangericht, er 
is een periode geweest dat enkele tuinen als sawahs ge-
bruikt konden worden. 
Toch lijkt het mij wel eens leuk om uit te zoeken waar-
om de ene tuin onder water stond, terwijl zijn buurman 
droog lag. Zou het toch te maken hebben met de struc-
tuur van de boden; veel organische stof geeft goede 
doorlaatbaarheid? Toen de tuinen weer opgedroogd wa-
ren ontstond een harde kleilaag, 



 
maar het was mij wel opgevallen dat dit in de borders met 
veel natuurlijke beplanting haast niet voorkomt, de lege 
borders staan er het slechtste voor. 
Ook vielen mij tijdens mijn wandelingen enkele andere 
dingen op, dit jaar mis ik de eenjarige riddersporen, 
slaapmutsjes, eenjarige papavers, deze kunnen kennelijk 
slecht tegen veel vocht, maar spirea’s, capaluna’s en akelei-
en hebben het nog nooit zo mooi gedaan. 
 
Wat is het toch jammer dat veel tuinen ontsierd worden 
door een overvloed aan netten en plastic vogelverschrik- 

kers, zouden daar goede kersen en erwten gekweekt 
worden? Hartverwarmend vond ik een echtpaar, waar 
dit jaar geen net over de bessen ging omdat er nog een 
nest merels in huisde. De ligusterheggen hebben een zwa-
re veer gelaten, zou het dode hout hier niet uitgehaald 
moeten worden om ze van onderen te kunnen laten uitlo-
pen? 
In mijn volgende verslag hoop ik U de goede invloed van 
een prachtige zomer te kunnen melden. 
 
Willem Andelaar (Z.W.N. blad juli 1979) 

 
 

Veranderingen in de afgelopen 50 jaar 
 Een kijk op verleden en heden  
 

Het was 1949, het nieuwe volkstuincomplex van 
Z.W.N. was een weiland dat in lange stroken was 
geploegd. Als jongen van 10 jaar kwam ik al op de tuin 
van mijn vader bij de volkstuinvereniging van Z.W.N. 
De tuin van mijn vader lag naast het clubhuis. Het was 
een houten tuinhuis. Het hout was gekocht van bonnen 
van na de oorlog. Samen met mijn broer hielpen wij onze 
vader tijdens het spitten, door de lange graswortels uit de 
grond te halen.  
 
Op de volkstuinvereniging werd er hard gewerkt door vele 
tuinders, alle tuinders waren toen nog mannen. Naast de 
werkzaamheden van ieders eigen volkstuin waren velen 
bezig voor de vereniging met de opbouw en het vorm geven 
van het complex. Zo werden onder andere ligusterboompjes 
gepland tussen de tuinen en de borders, werd de winkel 
gebouwd en werden bomen op de lanen geplant.  
 
Jaren vijftig 
De tuinen waren in de 50er-jaren allemaal nutstuinen. 
Van deze tuinen moesten zoveel mogelijk groenten en 
aardappelen geoogst worden.  
 
Jaren zestig 
In de 60er-jaren nam de mobiliteit van mensen toe. Sport 
en ontspanning bij andere verenigingen waren voor mij de 
reden om niet veel op de tuin te doen. Mijn ouders waren 
op de zondagen aanwezig op de tuin met mijn zusjes en 
broertjes. Voor ons tuinhuis bevond zich een zandbak 
waar mijn zusjes en broertjes in konden spelen (en waarin 
gedurende de winter de koolraap werd gekuild). Steeds 
meer tuinhuisjes en gezinnen kwamen de zondagen door-
brengen op de vereniging Z.W.N. 

 

Jaren zeventig 
De 70er-jaren bracht de diepvrieskist. Het wekken 
veranderde in invriezen. 
 
Jaren tachtig 
Toen in de 80er-jaren de gehuwde vrouw ook geld ging 
verdienen en de gezinnen kleiner werden, veranderde 
ook het leefgedrag op ons volkstuinencomplex. De 
noodzaak om opbrengst van de volkstuin te halen 
werd minder, waardoor de volkstuinen meer verander-
den in tuinen met bloemen en zitjes. De vrouwen 
gingen een grotere rol spelen op het reilen en zeilen op 
de tuin. 
 
Z.W.N. anno nu 
In de huidige situatie bij Z.W.N. is de voormalige 
mannengemeenschap van vroeger behoorlijk veranderd. 
De noodzaak van groenten telen voor de winter is 
vervangen door de luxe van verse groenten kopen in de 
winkel. 
Nu wil men een stukje grond met een tuinhuisje om de 
dagelijkse sleur te ontvluchten. Ook steeds meer huur-
ders van tuinen zijn vrouwen. 
Doordeweeks tref je steeds minder mensen aan op de 
vereniging, maar in het weekend en vooral bij mooi 
weer ruik je steeds vaker de BBQ. Het aanzien van 
de tuinen is veranderd. Op de  tuinen tref je vaker 
onkruid aan en de heggen en borders zijn vaak minder 
goed onderhouden.  
 
Een volkstuin blijft een complex waarbij ieder zijn 
rechten kent maar ook zijn plichten voor ogen moet 
blijven houden.  
 
Piet Honkoop 
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Jeu de Boules juli 2006 (linksboven), Snertwande-
ling januari 2004 (rechtsboven), BBQ mei 2006 
(linksonder) en klaverjastoernooi augustus 2006 
(rechtsonder)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

   Mevrouw Bolijn 
  Afscheid na twintig jaar secretariaatswerk 
 
 

Uit Z.W.N. verenigingsnieuws 2000, num-
mer 1 (in iets verkorte vorm overgenomen) 
 
Als je er even bij stilstaat wat het zeggen wil twintig 
jaar je belangeloos inzetten voor je medetuinders, dan 
mag men daarvoor wel even zijn petje afnemen. Velen 
hebben geen idee hoeveel vrije tijd daar ingestoken moet 
worden. Wat voor eenieder zichtbaar was, dat was het 
spreekuur zaterdag ’s morgens in de bestuurskamer. En 
mevrouw Bolijn was er altijd. Dit was beslist geen 
koffie-uurtje, want uit het daar besprokene vloeide 
dikwijls weer het nodige werk voort. 
 
Het secretariaatswerk is een omvangrijke taak. Om 
enige indruk te geven waaruit dit minder zichtbare werk 
bestaat willen we een aantal facetten noemen zoals het 
deelnemen aan regelmatige bestuursvergaderingen, notu-
leren van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen, 
verslagen van de notulen maken, uitgaande correspon-
dentie voeren, inkomende correspondentie inschrijven, 
archiveren, bijhouden van de lijsten van leden en dona-
teurs, huurcontracten maken, mutaties melden aan het 
A.V.V.N., mutaties doorgeven voor het Z.W.N. blad, 
jaaroverzichten maken. 

Het bestuur in 1981, v.l.n.r mevrouw Bolijn en de heren 
Peters, Becker, Gortemaker, Wunderink, van Huijsstee-
den, van Sabben, Scheepers en Hagens 
 
 
Je vervult een spilfunctie in het bedstuur en moet daarom 
zorgen voor tijdige informatie naar de overige bestuursleden.  
 
Het is dus heel begrijpelijk om er een punt achter te zetten en 
aan de andere kant getuigt het ook van moed, omdat zij dit 
vele werk met hart en ziel heeft gedaan en het zo zachtjes 
aan een deel van haar leven is gaan beheersen. Het is 
daarom op zijn plaats om haar te danken voor de jarenlange 
inzet in het belang van de tuinders. 
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    Informatieavond over natuurvriendelijk tuinieren 
    (maart 2006)  
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3.   Het groen op Z.W.N. : 
 

75 jaar groenten, natuur  
en recreatie 

 
 



 

Beeld van de planten- en dierenwereld op Z.W.N. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Een selectie uit de planten- en dierenwereld van ons tuinenpark, v.l.n.r. 
Winterkoning, Kleine Watersalamander, IJsvogel, Zandbij, Grote 
Brantnetel, Vuurlibel, Vos, Groene Kikker, Viervlek (libel), Vink en 
Dagpauwoog 
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Tuinstijlen 
Van nutstuin naar recreatietuin en ecologische tuin 
 
 
Heel lang werden jaarlijks de tuinen op 
Z.W.N. gekeurd. Je kon de “complexprijs” 
winnen voor de mooiste tuin. De keuringen  
waren echter vooral bedoeld om te zorgen dat 
het volkstuincomplex een mooi aanzien zou 
houden. In 1959 bijvoorbeeld is er vijf keer 
een tuinkeuring uitgevoerd door de tuincom-
missie met als resultaat 198 (!) waarschuwingen 
en 13 boetes van fl 1,-. En in 1973 stelt het 
bestuur in de ledenvergadering voor om drie 
leden te royeren “wegens het niet halen van 
het minimum aantal punten bij de tuinkeu-
ring”. 
 
Begin jaren vijftig al werden er lathyrus- en 
dahliaclubs opgericht. Op de volkstuin kwamen dan ook een dahlia- en fruitteelttuin in de zuidoosthoek, 
op de hoek van de Maluslaan en de Singel. En langs de Noorderlaan lag een chrysantentuin met daar-
naast een stortplaats. Later lag er juist achter de winkel een chrysantentuin, die ook wel verenigingstuin 
werd genoemd. In 1994 is te lezen: er is achter de winkel een chrysantentuin, maak daar een heemtuin 
van”. Dat was dus een vooruitziende blik, want die heem- of natuurtuin is er nu. 
Vanaf de jaren zestig zijn er jaarlijks chrysanten- en dahliashows in het najaar. Tuinders kunnen meedoen 
in verschillende klassen, zoals de klasse ‘ongeplozen pluimchrysanten’ en ‘halskraagdahlia’s’.  
 

Tentoonstelling van groenten (links) en chrysanten (rechts) 
 
Vrijwel jaarlijks was er tijdens de Open Dagen in de zomer ook een tentoonstelling met producten van 
de tuinen, zowel groenten als bloemen. Zelfs een bloemenwedstrijd behoorde tot het vaste repertoire.  
 

…je kon de “complexprijs winnen voor de mooiste tuin 
 
De wijze waarop getuind wordt is in de jaren negentig van de vorige eeuw sterk veranderd. Er heeft een 
verschuiving plaatsgevonden van productietuinen naar meer recreatieve tuinen met daarnaast steeds meer 
aandacht voor natuurlijk tuinieren.  
 
Aan de ene kant levert dat een rijk palet aan tuinstijlen naast elkaar op. In de ene tuin zie je nog steeds de 
groenten strak in het gelid staan en is de aarde daartussen zwart, aan de andere kant zie je tuinen waar 
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groenten en bloemen door elkaar staan en waarbij de aarde bedekt is. Daartussen zijn er dan nog tuinen 
waar de groenten verdwenen zijn en waar het beeld wordt bepaald door groene gazons en borders.  
 

…een rijk palet aan tuinstijlen 
 
Aan de andere kant levert dat ook wel eens problemen op. De ene tuinders vindt dat de andere tuinder er 
maar een ongeorganiseerde rotzooi van maakt, en andersom zijn er tuinders die vinden dat andere veel te 
weinig rekening houden met de natuur.  
 
 
 

De planten  
Het groen en de groenten 
 
 
Wat vinden anderen van ons tuinenpark? De AVVN keuring 
Uit de archieven is op te maken dat onze vereniging niet 
alleen jaarlijks de tuinen van de leden keurde, maar ook 
regelmatig meedeed met landelijke keuringen en dat met  
wisselend succes. In 1968 deed Z.W.N. niet mee omdat 
“we reeds bij de voorkeuring werden uitgeschakeld”. In 
1978 werd de landelijke keuring geen succes door de 
rommel en opslag van materialen.  
In 1965 daarentegen won Z.W.N. het predikaat best 
verzorgde volkstuincomplex van Nederland. In 1984 
haalden we landelijk de tweede prijs bij de Landelijke 
Complexkeuring. Daarvoor ontvingen wij van het 
AVVN een plaquette. 
 
Dick Saher deed in 2001 verslag van zo’n landelijke keuring. “Als je je inschrijft voor een tentoonstelling, 
concours of keuring dan vraag je er natuurlijk om! Vaak ben je trots op je bezit en durf je het wel aan: 
laat ze maar komen, dat publiek. Je schrikt er zelfs niet voor terug om echte, gekwalificeerde keurmees-
ters een oordeel te laten vellen. Als je al een tijdje meeloopt en je kent je concurrenten, je weet wat er te 
koop is, dan is het wel duidelijk waar je ongeveer zal eindigen. In ieder geval zorg je ervoor dat een 
afgang je bespaart zal blijven. U begrijpt wel, als goede lezer tussen de regels, dat ons Z.W.N. het laatste 
niet is overkomen. Maar het zou u ook verbazen als we een tien en een griffel gekregen zouden hebben 
bij de keuring van het A.V.V.N. En inderdaad. Net als bij nagenoeg elke andere vereniging in Haarlem; 
het is niet goed en niet slecht. Zeg maar, een zeventje.  
 
Onderdeel Cijfer Onderdeel Cijfer 
Entree naar het tuinenpark 5 Algemene indruk, onderhoud en aanzien verenigingsop-

stallen 
8 

Paden en andere verhardingen 8 Aanzien en inrichting winkel (interieur) 5 
Omheining rondom tuinenpark 10 Mogelijkheden voor recreatief medegebruik 5 
Aanzien en onderhoud bomen 2 Algemene indruk aanzien en onderhoud van de tuinen 7 
Onderhoud heggen 5 Hoe zijn dode elementen als afvalbak, composthoop, 

regenton ed. geplaatst? 
4 

Bermen en bloemborders 8 Benutting van de grond t.a.v. de gewassen/beplanting 5 
Banken 8 Algemene indruk, onderhoud en aanzien opstallen (onze 

tuinhuisjes, etc.) 
5 

Speelwerktuigen 9   
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Dat cijfer is het resultaat van een groot aantal gekeurde onderdelen. Als je voor alles een zes zou scoren, 
dan kan je tevreden zijn maar is eigenlijk behoorlijk saai. Spannend is het als er tegenover vette onvol-
doendes ook  prachtige achten en negens zouden staan. Misschien zelfs wel een enkele tien! De 
keurmeesters vinden "de borders door hun gevarieerdheid heel aantrekkelijk om te zien. Mede hierdoor 
is een wandeling over het terrein zeer plezierig". 
 

…het devies is schoffelen! 
 
Men heeft geconstateerd dat er hier en daar op de paden en onder de heggen met bestrijdingsmiddelen is 
gewerkt. Dit zou op het openbare gedeelte zeker niet mogen voorkomen! Het devies is: schoffelen! 
"Rondom het verenigingsgebouw ziet alles er zeer verzorgd en aantrekkelijk uit". (  ) Ze zochten ook 
naar bijzondere elementen in de inrichting voor dieren. Die waren er: takkenwallen, stapelmuurtjes, ruige 
bosjes en slootjes. De tuincommissie kreeg ook een pluim voor de gezamenlijke opslag voor zand en 
aarde bij het achterhek. Dan even iets over de winkel. "De winkel ziet er redelijk overzichtelijk uit en 
voert een breed assortiment met o.a. uitsluitend biologische bestrijdingsmiddelen en natuurlijke meststof-
fen". Ze nemen hiervoor zelfs "hun petje voor af!". Dan een advies voor verbetering van de grond t.a.v. 
de gewassen. "Door het te dicht op elkaar planten krijgen de planten niet voldoende ruimte waardoor ze 
niet optimaal kunnen groeien. Planten die niet optimaal gegroeid zijn, zijn bevattelijker voor ziekten. 
Bovendien kunnen ze bij vochtig weer niet snel genoeg drogen, wat allerlei schimmelgroei in de hand kan 
werken". Dan nog een wat pijnlijke opmerking. "Diverse opstallen zijn niet goed onderhouden. Probeer 
dit eens tot een beleidsaandachtspunt te maken. Spoor de tuinder aan iets te doen aan het onderhoud". 
Tot slot ook nog iets leuks. Als je ergens als volkstuinder heel goed in bent, dan krijg je maximaal 5 
bonuspunten voor een bepaald onderdeel. ZWN kreeg er 8. Drie voor het pad door de bosjes bij de 
ingang. 
Wat is nu ons eindstadium in 2001? Van de in totaal te behalen 318 punten hebben wij er, inclusief de 
bonuspunten, 222 bereikt. Dit betekent een score van 69%. En daarmee hebben we niveau 3, het één na 
hoogste, behaald. Moeten we daar consequenties aan verbinden? Als we bedenken: tuinier met plezier! (en 
maak het ook voor anderen plezierig) dan kunnen we daar nog wel eens over praten”. 
 
 
 

De dieren 
Van vinken, vlinders en vossen    
 
 
De broedvogels van ons tuinenpark 
In 2003 zijn voor het eerst alle broedvogels van het tuinenpark van Z.W.N. geteld. Ons tuinenpark bleek 
een belangrijke functie te vervullen voor vogelsoorten zoals Merel, Winterkoning en mezen. Het aantal 
broedvogels is natuurlijk niet elk jaar gelijk. Veranderingen kunnen optreden door bijvoorbeeld koude 
winters, door omstandigheden in de wintergebieden en door veranderingen op ons tuinenpark. Daarom 
is het zinvol om tellingen af en toe te herhalen. En dus is er in 2006 weer geteld.  
 
Hoe tel je de aantallen broedvogels? 
Om zeker te weten of een vogel ergens broedt, moet je eigenlijk het nest van zo’n vogel vinden. Maar 
daarmee loop je wel het risico die vogel te verstoren. Daarom is er een landelijke methode ontwikkeld 
waarmee je kunt schatten hoeveel vogels ergens broeden. Dat gebeurt door zingende vogels op een kaart 
in te tekenen. Een zingende vogel is namelijk een aanwijzing dat die vogel daar een zogenaamd territori-
um heeft: die vogel grenst een gebied af waar een nest wordt gebouwd en dat wordt verdedigd tegen 
soortgenoten. Vogels die niet zingen, zoals eenden, tellen we overigens door paartjes en mannetjes te 
tellen.  
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In zowel 2003 als in 2006 zijn tussen half maart en begin juni 5 volledige bezoeken gebracht, dat wil 
zeggen dat we ruim voor zonsopkomst over de openbare paden zijn gelopen en alle vogels op kaart 
hebben ingetekend. Daarnaast hebben we nog wat losse, aanvullende vogelwaarnemingen gedaan als we 
op de tuin waren. In 2003 waren dat in 5,5 uur en in 2006  8,5 uur, dus wel wat intensiever dan in 2003. 
 
De broedvogels op ons tuinenpark 
De tabel hieronder geeft het resultaat van de tellingen. Het is niet verrassend dat Merel, Roodborst en 
Koolmees tot de meest algemene soorten behoren. Voor de mezen hangt er een groot aantal nestkastjes. 
Ook de Wilde Eend is algemeen, hoewel we maar weinig vrouwtjes met kuikens hebben gezien. Het aantal 
broedende Winterkoninkjes vinden we opvallend hoog. Dat komt doordat ons volkstuincomplex zeer 
geschikt is voor het Winterkoninkje; ze broeden in of bij de houtwallen en takkenrillen aan de Berkenlaan 
en de Maluslaan. Wat het hoge aantal ook verklaart is dat we al jarenlang geen strenge winter meer 
hebben gehad. Na een strenge winter valt het aantal broedende Winterkoningen in Nederland altijd sterk 
terug. Hij doet zijn naam wat dat betreft geen eer aan.   
 

…aantal broedende Winterkoninkjes vinden we opvallend hoog 
 
Er hebben ook wat meer zeldzame vogelsoorten gebroed, zoals de Krakeend, Holenduif, de Tortel (een 
neefje van de Turkse Tortel), de Grote Bonte Specht, de Grasmus, de Boomkruiper en de Putter. De Boerenzwa-
luw broedde in 2003 de schuur bij de achteringang aan de Slaperdijk. 
 
Broedvogels op volkstuincomplex Z.W.N. in 2003 en 2006 
 2003 2006  2003 2006 
Krakeend - 1 Tjiftjaf 2 2
Wilde Eend   9 6 Fitis   6 11
Soepeend - 0 Staartmees 2 1
Kuifeend 0 0 Pimpelmees 4 5
Meerkoet   2 3 Koolmees 9 12
Waterhoen   3 3 Boomkruiper 1 3
Holenduif   1 - Gaai 1 1
Houtduif   6 5 Ekster 3 3
Tortel   1 - Kauw - 1
Groene Specht 0 0 Zwarte Kraai 1 3
Grote Bonte Specht   1 0 Huismus 3 3
Boerenzwaluw   1 - Ringmus 1 2
Heggenmus   5 7 Vink 2 2
Roodborst   7 5 Groenling 4 3
Winterkoning 11 14 Putter 1 1
Merel 12 13   
Zanglijster   1 0   
Grasmus   1 - Totaal aantal soorten 29 25
Zwartkop   1 4 Totaal aantal vogels 102 114 
0 betekent wel gezien maar geen broedgeval, - betekent niet waargenomen 
 
De broedvogels in 2003 vergeleken met die in 2006 
Als we de aantallen van 2003 vergelijken met die uit 2006 dan vallen enkele zaken op. Er zijn soorten die 
duidelijk toegenomen zijn (Winterkoning, Zwartkop, Fitis, Koolmees) en er zijn soorten die zijn afgeno-
men (Wilde Eend en Roodborst). Vooral de toename van de Fitis van 6 naar 11 is opvallend, dit is een 
soort die graag broedt in lage struiken met ondergroei van grassen en kruiden. 
 
We kunnen de aantallen ook vergelijken met de gemiddelde aantallen in stadsparken in Haarlem. Daar-
voor gebruiken we het boek ‘Vogels in het landschap van Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer’ 
uit 1998. Volkstuinen vallen daar in de categorie stadsparken. Dominante soorten in deze categorie zijn: 
Merel, Winterkoning, Roodborst, Houtduif en Koolmees. Dit komt fraai overeen met resultaat op onze 
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volkstuin. De dichtheid (het aantal per hectare) van met name Winterkoning en Koolmees is op Z.W.N. 
hoger dan gemiddeld in stadsparken. Dit komt waarschijnlijk door grote hoeveelheid takkenwallen voor 
Winterkoningen en de vele nestkastjes voor mezen. 
 
Evert van Huijssteeden en Marianne Willems 
 
 
 

Natuurlijk tuinieren verwerft een plek 
Met vallen en opstaan leren van de natuur 
 
 
In 1996 meldt het Z.W.N. verenigingsnieuws dat de A.V.V.N. een keurmerk natuurvriendelijk tuinieren 
(‘milieukeur’) is gestart en dat Z.W.N. mogelijk mee gaat doen. Ook in 1998 komt het onderwerp weer 
terug tijdens de rondvraag van de ledenvergadering. De reactie van het bestuur toen was: “met het 
A.V.V.N. hebben wij eerste gesprekken gehad, het zal nog echter wel enige tijd duren voor Z.W.N. zover 
is dat we hier verder op kunnen ingaan”. Het bestuur meldt verder dat er de mogelijkheid is op onder 
begeleiding van de Dienst Landbouwvoorlichting een voorbeeldtuin aan te leggen waarop kan worden 
getoond hoe zonder gif kan worden getuind. Er melden zich enkele leden aan als vrijwilligers. In het 
voorjaar van 1999 komt het bestuur met de mededeling dat DLV en de gemeente Haarlem geen subsidie 
willen verlenen en vraagt de leden of we door moeten gaan met het idee van een voorbeeldtuin. Zij 
houdt voorlopig de tuin Maluslaan 2 vrij voor dat doel; tot die tijd wordt deze tuin gebruikt voor het 
opkweken van boompjes. 
 

…grootste succes voor de werkgroep is de aanleg van de natuurtuin 
 
Na enkele jaren stilte besluit een groepje leden in het voorjaar van 2004 de ‘Werkgroep Natuurvriendelijk 
Tuinieren’ op te richten. De werkgroep stelt zich ten doel om Z.W.N. meer natuurwaarde te geven door 
het geven van voorlichting aan leden en wijkbewoners en door concrete activiteiten die leiden tot meer 
natuurwaarden. 
Bij natuurvriendelijk tuinieren denken veel mensen dat dit alleen betekent het vermijden van de gifspuit 
en andere denken aan rommelige tuinen met veel onkruid. Met natuurvriendelijk tuinieren wordt bedoeld 
dat je door de plantenkeuze, de wijze van onderhoud en de maatregelen om dieren te lokken, de natuur 
kunt binnenlaten in de tuin. Enkele voorbeelden van natuurvriendelijk tuinieren zijn: een vlinderhoek, 
houtwallen, paddenburchten, een stenenmuurtjes voor insecten, geurende bodembedekkers, insectenho-
tels en nestgelegenheid voor solitaire bijen en vogels. 

De voorbeeldtuin achter de winkel in 2004 nog volledig kaal (links) en de voorbeeldtuin in aanleg in 2005 (rechts) 
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De werkgroep heeft in enkele jaren tijd heel wat bereikt. De groep presenteert zich jaarlijks tijdens de 
Open Dagen in juli. Daarnaast organiseert ze regelmatig excursies en avonden. Zo zijn er al excursies 
geweest over composteren en snoeien en zijn er avonden georganiseerd over natuurvriendelijk tuinieren 
in het algemeen, over het winterklaar maken van de tuin en over vruchtwisseling en zaaiplannen.  
De werkgroep heeft een eigen rubriek in het verenigingsblad en heeft ook een brochure uitgebracht 
waarin heel compact wordt uitgelegd wat natuurvriendelijk tuinieren is en wat je zelf op de tuin kunt 
doen.  
 

…een vlinderhoek, houtwallen, paddenburchten 
 
Het grootste succes tot nu toe voor de werkgroep is de aanleg van een voorbeeldtuin of natuurtuin. Eind 
2004 geeft het bestuur toestemming om de tuin op Maluslaan 2, achter de winkel,  te gebruiken voor de 
aanleg van een voorbeeldtuin. Na het opstellen van een plan zijn de leden van de werkgroep in de winter 
van 2004-2005 aan de slag gegaan met de aanleg 
van paden, groentebedden en dergelijke. Het 
eerste jaar (2005) konden de eerste groenten reeds 
de grond in en worden geoogst. In dat jaar is de 
tuin verder ingericht, onder andere met een infor-
matiehuisje. De echte opening vond plaats tijdens 
de Open Dagen van juli 2006 door Haarlems 
wethouder Divendal.   
In de natuurtuin zijn onder andere te zien een 
vijver, een kruidenspiraal, een insectenhotel, een 
paddenburcht, compostbakken, takkenwallen en er 
wordt uitleg gegeven over het telen van groenten 
via vruchtwisseling en het aantrekken van insecten 
en vogels.        Bezoekers op de natuurtuin (juli 2006) 
 
De werkgroep hoopt haar activiteiten de komende jaren te kunnen voortzetten met zoveel mogelijk 
tuinders en daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan een groener Z.W.N.  
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4.  De toekomst van Z.W.N. 
 

Volkstuin wordt tuinpark 
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Iets vertellen over de toekomst van onze volkstuinvereniging is als het turen in een glazen bol. Zal 
Z.W.N. het honderd jarige jubileum vieren op het huidige complex? Zal Z.W.N. dat jubileum überhaupt 
gaan vieren? Bestaat Z.W.N. nog wel in 2031? Allemaal vragen waarop moeilijk is te antwoorden. Toch 
biedt het structuurplan 2020 van de gemeente Haarlem enige houvast voor de komende 13 jaar.  
 
In dit plan is te lezen, dat de huidige volkstuinen blijven bestaan en ze staan dan ook op de plankaart 
aangeduid. Uitzondering vormen de tuinen langs de entree van de Schipholweg en de tuinen ten noorden 
van station Heemstede. De gemeente onderschrijft de functie die volkstuincomplexen hebben in de rol 
van recreatie dichtbij huis alsmede de groen-ecologische functie. Opvallend is het voornemen van de 
gemeente om het sluiten van bovengenoemde tuincomplexen te compenseren met eventuele uitbreiding 
van bestaande volkstuinen. Wellicht dus dat Z.W.N. in 2020 veel groter is dan nu. 
 
Ook bestaat er de mogelijkheid om een nieuw volkstuingebied aan te leggen rond de Brouwersvaart, het 
zogenaamde Westelijk Tuinbouwgebied. Mochten er echter volkstuinen langs de zuidelijke rand van de 
Brouwersvaart geplaatst worden dan zullen dit tuinen zijn zonder bebouwing, om geen afbreuk te doen 
aan de openheid van dit gebied. 

Visie van de gemeente Haarlem voor 2020. Het teken ∆ met de v erin bij Z.W.N. betekent “volkstuinen bestaand 
en/of nieuw” 
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Doelstelling van de gemeente is overigens wel, dat de volkstuinen zich meer gaan openstellen voor een 
groter publiek, een plan dat van harte wordt ondersteund door het A.V.V.N. Als het aan de overheid ligt 
en onze landelijke organisatie, worden de volkstuinen in de toekomst dan ook omgevormd tot tuinpar-
ken, waar naast tuinders ook buitenstaanders kunnen vertoeven.  
 
De bundel “Samen leven, samen beleven” van het Platform Amateurtuinieren wijst volkstuinverenigin-
gen en gemeenten op de vele mogelijkheden en voordelen van recreatief medegebruik van tuinparken. 
Het mes snijdt hier aan twee kanten: stadsbewoners krijgen meer recreatiemogelijkheden dicht bij huis en 
gemeenten zullen wel twee keer nadenken om een intensief gebruikt tuinpark te verplaatsen of op te 
heffen.  
Ook een artikel in de Haarlemmer uit 2002 gaat in op de mogelijkheden die volkstuinen of tuinenparken 
bieden. In het artikel is te lezen dat een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente, 
het A.V.V.N. en de Haarlemse volkstuinverenigingen een aantal uitgangspunten heeft voor de tuinenpar-
ken van de toekomst. Dat zijn: a) tuinenparken moeten een volwaardige plaats krijgen in de stad, b) 
tuinenparken moeten meer een openbare functie krijgen (als wandelgebied) en c) tuinenparken hebben 
een belangrijke functie voor flora en fauna. Dit geldt voor alle acht grotere tuinenparken die Haarlem 
kent. De werkgroep benadrukt tenslotte dat tuinenparken een educatieve functie hebben en dat volks-
tuinverenigingen kunnen samenwerken met natuur- en milieuorganisaties en scholen.  
  

…voordelen van recreatief medegebruik van tuinparken 
 
Wat dat betreft is het voor iedere volkstuinvereniging zaak om na te denken over de eigen toekomst. Het 
tuinenpark van de 21e eeuw is een wijk- of stadspark waar hobbytuinen de basis vormen. Zonder er 
meteen een pretpark van te maken, zijn er voor elke leeftijdsgroep wel passende voorzieningen te beden-
ken, zoals bijvoorbeeld wandelroutes, een speeltuin, een trimbaan, een jeu de boulesbaan, 
tafeltennistafels, een uitspanning, beeldenroutes, de verkoop van groenten, fruit en kruiden aan omwo-
nenden of een deel van de tuinen geschikt maken voor school- of doetuinen of een kinderboerderij. 
Wat dat laatste betreft: al vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw heeft Haarlem schooltuinen en vanaf 
de jaren vijftig kinderboerderijen. Deze waren en zijn bedoeld om kinderen al op jonge leeftijd in contact 
te brengen met dieren en zodoende te leren over de natuur en het dierenleven. Op de schooltuintjes 
kunnen kinderen zelf aan de slag. Deze tuintjes vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, 
maar vrijwilligers en ouders zorgen voor de begeleiding. Daarnaast zijn er, onder andere in Schalkwijk 
scholen die zelf beschikken over eigen schooltuintjes. Volkstuinverenigingen kunnen hier in de toekomst 
wellicht een rol vervullen. 
 

…wij zullen plannen moeten maken en die moeten realiseren 
 
Kortom, ook voor Z.W.N. is er genoeg werk aan de winkel. Willen wij het bestaan van ons tuinpark ook 
in de toekomst zeker stellen, moeten wij niet in onze stoel achterover leunen en louter afgaan op de 
“belofte” van de gemeente in het structuurplan 2020. Wij zullen plannen moeten maken en die ook 
moeten realiseren, zodat de gemeente Haarlem niet meer om Z.W.N. heen kan. Mag dit dé opdracht zijn 
voor de komende 25 jaar, niet alleen voor het bestuur, maar voor alle leden van Zonder Werken Niets. 
 
Leo Pel, secretaris      
 
 



 
 
 
 
 
 
 
   Hier zou uw advertentie hebben 

kunnen staan… 
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