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Van januari tot juli 1986 hebbenwij degelegenheid gekregen om op
pro-deo basis gedurende enkele dagen per week een onderzoek teverrichten voor het ICW.Het onderzoek iseen aanvulling op het Volkstuinonderzoek van het ICW.
Betaald werk en aanvullende studie hebben verhinderd dat wijhet
onderzoek op de beoogde wijze af konden ronden. Om toch een schriftelijke neerslag tekunnen presenteren hebben wij dit werkverslag
achteraf voltooid. De resultaten zijn in de eerste plaats bedoeld als
aanzet voor een vervolgonderzoek van het ICW.
Wijwillen het ICW bedanken voor de geboden gelegenheid ende
ondervonden medewerking om met dit onderzoek ervaring te kunnen
opdoen.

Lucy Fransen
Caroline Schrandt

-6ütrecht,eninietsminderemateOverijssel,springeneraande
anderekantduidelijkeruit (78%en66%t.o.v.49%).Debevindingen
leidenertoedeprovinciesindrieclustersintedelen:cluster1
(Groningen,Friesland,Noord-Holland,Zeeland),cluster2(Utrechten
Overijssel),cluster3(deandereprovincies).

2.3.Andere overwegingen
EenvergelijkingtussendeopgaveindeBodemstatistiekende
opgaveindeenquête levertineenaantalgevallengroteverschillen
op.Tochzijnuitdevergelijkinggeenconclusiestetrekken.HetaantalkerendatdeopgaveindeBodemstatistiekhogerwasdandieinde
enquêtebleekvrijwelgelijkaandeomgekeerdesituatie.Eenrelatie
metdeoppervlaktevolkstuinofhetaantalinwonerspergemeentekon
nietwordenaangetoond.
Opgrondvandeliteratuurstudie (BERKELMANS,1985)eneeneerste
overzichtvandeenquêtegegevens (IJKELENSTAMenTOPPEN,1986)dient
dientervantewordenuitgegaandathetfeitelijkaantalparticulier
verhuurdetuinengroter isdanhetgeregistreerdeaantal.
Dezeonderschattingvanhetaantalparticulierverhuurdetuinen
kanleidentoteenoverschattingvanhetverondersteldetekortaan
tuinen.
VolgenshetStructuurschemaOpenluchtrecreatie 1984iserinde
huidigesituatieeentekortaanvolkstuinen,metnameronddegrote
steden.Dittekortwordtgeschatopongeveer50000tuinenovereenkomendmetcirca1200ha.Verondersteldwordtdatdezebehoefte in1995
onderinvloedvantoenemendewerkloosheid,dearbeidstijdverkortingen
dergelijkeverdubbeld zalzijn (BERKELMANS,1985).Daarnaastzijn
gemeenten,dieinhetalgemeenderealiseringvandevolkstuincomplexenverzorgen,inverbandmethunverslechterde financiëlepositie
nietinstaatomhetaanbodvanvolkstuinen inovereenstemmingte
brengenmetdevraag (BERKELMANS,1985).
Uitdeenquêteblijktdat284gemeenteneentekortsignalerenvan
intotaalcirca27000tuinen.Door206gemeentenisopdezevraag
geenantwoordgegeven (IJKELENSTAM, 1986).Tevensisgeblekendatbij

-7gemeentenweinigbekendisoverdeomvangenaardvandeparticuliere
volkstuinen.Volgensdeenquêteishetaandeelvandeparticulieren
laag,circa20%.
Uiteenonderzoek indegemeentenUtrecht,MaarssenenNieuwegein
komtnaarvorendathetaantalvolkstuinen inverenigingsverband
weliswaarveruitdegrootstecategorievormt,maardattoch23%van
hettotaalaantaltuinendoorparticulierenwordtverhuurd.Deze23%
ismeerdanhetaandeel indezedriegemeentenvolgensdelandelijke
enquête (19%).VooraldeopgavevanUtrecht indelandelijkeenquête
blijktopditonderdeelonvolledig (IJKELENSTAMenTOPPEN, 1986). VolgensdeA W N (1984)moetindemeesteprovinciesrekeningworden
gehoudenmeteenverhogingvandeCBS-Bodemstatistiekcijfersvancirca
10%voorhetaantalverspreidetuinenbijboeren,tuindersenandere
particulieren inhetlandelijkgebied.
Devraagnaarvolkstuinen,gevoegdbijdeonbekendheidvanveel
gemeentenmetdeplaatselijkevraag-enaanbodsituatie,alsmedehun
(on)mogelijkhedenomaandevraagtekunnenvoldoen,leidttothet
ideedaterwellichtmeervolkstuinenzijndanuitdeenquêtenaar
vorenkwam.Gezienhetbovenstaandezullendezetuinenmetnameinde
particulieresectortevindenzijn.DeUtrechtsesituatielijktditte
onderstrepen.
Voordesteekproefbetekentditdatookgemeentendievolgensde
enquêtegeenparticulierverhuurdevolkstuinenbevatten indesteekproefvertegenwoordigd moetenzijn.

2.4. De steekproef
Deresultatenvandesorteringenendebovengenoemdeaandachtspuntenleidentotdevolgendevoorwaardenwaaraaneenrepresentatieve
steekproefmoetvoldoen:
1)Degemeentendievalleninklasse0 (geenparticulierevolkstuinen)
moetenindesteekproefvertegenwoordigd zijn.Deklasse0komtbij
allecategorieën (A-,B-enC-gemeenten)voor.Uitiederecategorie
moeteenaantaluitdezeklasseonderzochtworden.
2)Uitzonderingen,zoalsklasseIIindeC-gemeenten,dienenookvertegenwoordigd tezijn;hieruitzouopgemaaktkunnenwordenwelke
factorenvoordezegemeentenkenmerkendzijn.
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In Zutphenwerden 2complexen gesignaleerd die niet door de
betreffende ambtenaar waren aangewezen.
De plaats van de complexen verschilde.Veelal zijn de oudere complexen binnen debebouwde kom gelegen en liggen denieuwere complexen
langs de stadsrand. Volkstuinen en sportterrein waren indit laatste
geval een veel geziene combinatie. Woudenberg had haar nieuwe complex
tegen derand van een nieuw tebouwen woonwijk gesitueerd.
Ookvinden gemeenten wel oplossingen buiten de gemeentegrenzen.
Zeist heeft een complex liggen op het grondgebied van de gemeente De
Bilt en Zutphen op dat vanWarnsveld.Maar op het gebied van de
gemeente Zutphen ligt ook een complex van devolkstuinvereniging van
degemeente Warnsveld.
Volkstuinverenigingen
InZutphen iséén volkstuinvereniging, genaamd 'DeEendracht'.
Deze vereniging speelt inhet volkstuinbeleid van de gemeente een
belangrijke rol.De gemeente zorgt voor aanleg van het volkstuincomplex en het onderhoud van de beplantingsstroken. De volkstuinvereniging draagt zorg voor de rest,waaronder ookhet verdelen vande
tuinen. Indien dewachtlijst te langwordt, trekt devereniging aan de
bel bijde gemeente, die deaanvraag inde regel honoreert. De
gemeente heeft het standpunt dat eentekort aanvolkstuinen opgeheven
dient teworden.Ook bijandere aangelegenheden die volkstuinen
betreffen heeft devereniging invloed en laat zichduidelijk horen.
Dit was bijvoorbeeld het geval bij devolkstuinen die degemeente via
afdeling Grondzaken tijdelijk verhuurde en devereniging ook inspraak
verlangde. Prijzen van de tuinen, situering van nieuwe tuinen zijn
eveneens zakenwaarbij devereniging een belangrijke stem heeft inhet
gemeentelijk beleid.
Woudenberg kent geen volkstuinvereniging. De volkstuinen indeze
gemeente worden aangeboden door de gemeente en deNederlands Hervormde
Kerk.
De gemeente Zeist kent wel eenvereniging, maar deze speelt niet
zo'nbelangrijke rol als indegemeente Zutphen en heeft ook niet zo'n
sterke positie. InZeist wordt een deel van devolkstuinen door de
volkstuinvereniging aangeboden en een deel door particulieren. Ook de
gemeente verhuurt enkele tuinen rechtstreeks aan volkstuinders.
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Volkstuinen en bestemmingsplannen
Zoals uit de enquête al duidelijk isgeworden, geldt voor veel
volkstuincomplexen dat zegeen passende bestemming hebben. Inde drie
gemeenten isdat niet anders. Er zijn complexen die op grond van het
overgangsrecht voortbestaan (Zeist)en complexen waarvan de bestemming
inhet volgende bestemmingsplan gewijzigd zal worden zodat de toekomst
gegarandeerd is (Woudenberg).Veel problemen lijken daarover niet
gemaakt teworden. Als complexen eenmaal gerealiseerd zijn, isde kans
dat zeweer opgeheven worden als devolkstuinen in strijd zijn met het
bestemmingsplan zeer klein. In Zutphen vraagt de volkstuinvereniging
een garantie van de gemeente als er een volkstuincomplex gerealiseerd
wordt op een plaats waarvoor een andere bestemming geldt zodat de
tuinders niet opkorte termijn hun tuinen moeten verlaten.
Een en ander lijkt ook samen tehangen met de hoeveelheid beschikbare grond. InZeist wil men het complex achter het Slot het liefst
weg hebben inverband met het beschermd dorpsgezicht aldaar. Demogelijkheden daartoe zijn echter klein omdat ermomenteel geen alternatieven zijn voor dit complex. InZutphen iseen zelfde soort situatie
bij het complex HogeWest, naast een terrein van de gemeentewaterleiding gelegen. Zutphen heeft echter wel mogelijkheden om dit complex te
verplaatsen en ondanks tegenwerpingen van devereniging zal dit complex waarschijnlijk inverband met milieu-eisen moeten verdwijnen.
Volkstuinbeleid
In Zeist is gesproken met een beleidsmedewerker van de afdeling
Cultuur enRecreatie, in Zutphen met het hoofd van deafdeling Beplantingen en inWoudenberg met een medewerker vanAlgemene Zaken. Deze
verscheidenheid geeft al aan dat volkstuinen niet steeds onder
dezelfde noemer vallen. De positie van devolkstuinen binnen het
gemeentebeleid verschilt daarmee ook van plaats tot plaats.
In de gemeenten isgeen duidelijk volkstuinbeleid aangetroffen. De
ambtenaar inZeist vondt wel dat daar aan gewerkt moest worden, onder
meer om een indruk tekrijgen van de behoefte. In Zeist is daar weinig
over bekend. De vereniging heeft weliswaar geen wachtlijst, maar dat
komt omdat zij niets te bieden heeft. In Zeist speelt ook mee dat de
volkstuinen onder diverse afdelingen vallen, waardoor het opzetten van
een volkstuinbeleid extra bemoeilijkt wordt. InWoudenberg nemen de
volktuinen evenmin een duidelijke plaats in en iserweinig over
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bekend.Dit blijkt ook uit het feit dat er, ook op de nieuwe complexen, een behoorlijk aantal tuinen braak ligt. In Zutphen isde
plaats van devolkstuinen het meest duidelijk, maar dat isvoornamelijk toe te schrijven aan de aktieve rol van de volkstuinvereniging,
die eigenlijk alles zo'n beetje regelt. De gemeente iswel het standpunt toegedaan dat volkstuinen een belangrijke functie hebben die
gehonoreerd moet worden.
Huurders
De huurders van een volkstuin zijn voor het overgrote deel uit de
gemeente zelf afkomstig. De gemeenten lijken deze situatie wel tewillen handhaven.
Gesprekken met particuliere verhuurders
In degemeenten Zeist, Zutphen enWoudenberg waren een aantal complexen, die geen eigendom waren van de betreffende gemeente. InZeist
bevindt zich een groot complex, gelegen aan de spoorlijn, dat geëxploiteerd wordt door de eigenaar(s)van een kwekerij/tuincentrum.
InWoudenberg betreft het twee volkstuincomplexen van de
Nederlands Hervormde Kerk.
Zutphen tenslotte, blijkt in tegenstelling tot de opgave inde
enquête, een complex binnen de gemeentegrens te hebben, dat eigendom
isvan het Broederschap.
Het isniet gelukt alle particulieren te spreken, binnen de
beschikbare tijd. Alleen de particuliere verhuurder in Zeist kon
geïnterviewd worden.
Betrokkene heeft van oorsprong een tuinbedrijf voor particuliere
afzet en had vroeger een eigen boomkwekerij. De boomkwekerij isafgestoten,waardoor het bedrijf minder grond nodig heeft. Het tuinbedrijf, nu 7,5 ha waarvan 3ha braak ligt, had vroeger 15ha in
gebruik.
Voor de overblijvende grond isdestijds gezocht naar een zo rendabel mogelijke oplossing enmen kwam opvolkstuinen uit. In 1979werd
gestart met deverhuur van volkstuinen en het areaal issindsdien uitgebreid tot nu zo'n 3,5 ha.Het aantal tuinen bedraagt 125met een
gemiddeld oppervlak van 230m^.Deprijs die de tuinders betalen is
ƒ 1,20 perm^per jaar, hetgeen niet veel meer is dan de gemiddelde
gemeenteprijs.
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De extra investering bestond uit de aanleg van half-verharde
paden, 9waterpompen en het uitpalen van de tuinen. De jaarlijkse
onderhoudskosten bestaan voornamelijk uit het onderhoud van de paden.
Erwordt gewerkt met eigen huurcontracten, waarin een aantal voorschriften en voorwaarden is opgenomen. Belangrijk hierin isde onderhoudsplicht van de tuinder; van verwaarlozing mag geen sprake zijn.
Een aparte uitwerking van het huurcontract betreft de richtlijnen voor
opstallen. De huurder moet bovendien zijn bouwplannen met de verhuurder doorspreken.
De huurders komen voornamelijk uit Zeist en een paar uit Utrecht,
Maarn en omstreken. De afstand tot de bebouwde kom van Zeist is 2,5
km, maar dit schijnt geen belemmering voor dehuurders te zijn. Destijds iseen advertentie gezet om huurders binnen te halen, maar
sindsdien isaktieve werving niet meer nodig geweest. Voordat begonnen
werd met deverhuur isbij de volkstuinvereniging van Zeist gepolst of
er behoefte aan tuinen was.Momenteel iser een wachtlijst van 35personen.
Wat betreft het gemeentebeleid isdeverhuurder op de hoogte van
de ter plaatse vigerende bestemming. De grond heeft nog steeds de
bestemming kwekerij,maar de gemeente maakt nu geen bezwaar. Dit heeft
zijwel in 1982 gedaan, toen bleek dat de uitbreiding van het complex
een beetje tehard ging; dit alles in strijd met het bestemmingsplan.
De verhuurder heeft toen het hele complex nauwkeurig inkaart moeten
brengen en richtlijnen opmoeten stellen voor de opstallen/bouwwerken.
Onder dezevoorwaarden heeft degemeente vrijstelling gegeven van het
bestemmingsplan voor zover de gronden in 1982 als volkstuin in gebruik
waren. De vrijstelling geldt ook voor de bouwwerken. Volgens de verhuurder heeft destijds meegespeeld dat de gemeente zelf niet aan de
vraag naar volkstuinen kon voldoen en bij ontruiming waarschijnlijk
125kwade tuinders op de stoep had gekregen.
De toekomstplannen zijn nog niet zeker. Een deel van de voormalige
kwekerij ligt braak.Volgens het bestemmingsplan zal dit een
industrieterrein worden. Een en ander fungeert momenteel als opslagplaats van een aannemer. Het toekomstig grondgebruik van dit stuk is
afhankelijk van eventuele verdere verhuur. Wellicht komt dit stuk in
aanmerking voor meer volkstuinen, hetgeen echter ook afhangt van de
gemeente. De gemeente staat afwijzend tegenover uitbreiding van het
volkstuinencomplex, maar kan thans zelf niet aan een eventuele vraag
naar volkstuinen voldoen.
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Inrichtingskenmerken van volkstuincomplexen
Over het algemeen hebben wij geen grote verschillen tussen de
diverse complexen in de drie gemeenten kunnen constateren. De
gemeentecomplexen, maar ook die van dekerkelijke instanties waren in
een groot aantal opzichten eenvormig. De oudere volkstuincomplexen
liggen veelal temidden van de bebouwing. Vaak omgeven door een hek
doen zij besloten aan.Deze oudere complexen zijn niet zo groot, bruto
circa 1ha.De tuinen liggen vlak naast/tegen elkaar met een paar
kleine doorgangspaadjes. De nieuwere complexen liggen aan de rand van
de bebouwing en zijn ruimer opgezet. InWoudenberg isde afstand tot
de bebouwing zeer klein. De tuinen liggen daar als het ware aan de
overkant van de straat.Meerdere malen werd een complex nabij een
sportterrein gevonden, in Zutphen lagen twee oudere complexen nabij
een begraafplaats.
De grootte van de complexen liep per gemeente wat uiteen; in
Zutphen zijn met name de nieuwe complexen vrij groot en iser meer
sprake van concentratie. InWoudenberg daarentegen zijn de nieuwere
complexen meer verspreid rondom aangelegd en ishun oppervlakte vrij
klein.
De gemiddelde grootte per tuin verschilde ookwel wat per
gemeente. InZeist zijn de tuinen met gemiddeld 230m 2 het grootst.
Alle complexen zijn goed bereikbaar; zij liggen niet op verscholen
plekjes, ergens achteraf.
Op bijna alle complexen zijnwatervoorzieningen aanwezig. In
Zutphen viel hierbij op, dat desondanks een aantal tuinders een eigen
waterpomp hadden aangelegd.
Bij deverkenningen zijn de complexen door ons niet als storende
factor in de omgeving ervaren. Door middel van beplantingsstroken hebben de gemeenten aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing.
Een uitzondering vormde,wellicht het complex te Zeist. Het complex als geheel isminder eenvormig dan bij de andere het gevalwas;
de tuinen hebben verschillende oppervlakten en erwas een groot verschil tussen het gebruik van de diverse tuinen. Een aantal tuinen
heeft een duidelijke dagrecreatieve functie, demensen verblijven er
inhet weekend hele dagen. De bouwwerken laten dit ook goed zien:
kleine huisjes met terrasjes ervoor. Op de andere complexen werden de
tuinen bijna helemaal als groentetuin gebruikt, terwijl ophet complex
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te Zeist ook de siertuinfunctie duidelijk bleek. Deverhuurder spreekt
in dit verband dan ook van hobby-tuinen inplaats van volkstuinen.
Dit complex ligt invergelijking met de andere complexen verder
van de bebouwde kom, maar zoals eerder werd gezegd, schijnt dit geen
belemmering voor de huurders te zijn.Wellicht hebben de huurders
hierdoor een sterker idee om 'eruit' te zijn. De totaal-indruk van dit
complex is rommeliger, hetgeen ook door de omgeving wordt versterkt.
Het omliggende terrein wordt voor diverse doeleinden gebruikt; een
deel als opslagplaats en een deel ligt braak.
Luchtfoto's
Bij het bestuderen van de luchtfoto's zijn enkele complexen gesignaleerd, die eerder aan de aandacht ontsnapt waren en/of niet door de
betreffende gemeente-ambtenaar aangewezen.
De bruikbaarheid van luchtfoto's issterk afhankelijk van dekwaliteit van de opname.Als de foto's wat onscherp zijn, verdwijnen de
volkstuinen inandere vormen van kleinschalig grondgebruik. Ook isvan
belang inwelke maand de foto's gemaakt zijn. Indevoorstudie kon
gebruik worden gemaakt van series uit het winterseizoen en foto's uit
het voorjaar (mei).
Deze laatste foto's boden meer aanknopingspunten voor herkenning
van de volkstuincomplexen dan dewinterfoto's. Het lappendeken-patroon
van devolkstuinen komt inhet voorjaar en in de zomer beter uit dan
indewinter als de tuinen nog kaal zijn. Overigens ishet niet de
gewoonte om inmei luchtfoto's temaken, dat gebeurt meestal inhet
vroege voorjaar.
Kennis van het terrein iseen voorwaarde om de luchtfoto's goed te
kunnen interpreteren. Zelfs als dat het geval is,moet achteraf inhet
veld gecontroleerd worden of datgene dat op de luchtfoto's isaangezien voor een volkstuincomplex, ook inwerkelijkheid een volkstuincomplex is en niet een grote achtertuin.
De conclusie is dat luchtfoto's een functie kunnen hebben bijhet
opsporen van volkstuincomplexen die nog niet bekend zijn, «aar dat
het, althans voor de ongeoefende leek, niet mogelijk isom volkstuincomplexen positief te herkennen op luchtfoto's. Bij een vermoeden moet
in het veld gecontroleerd worden.
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3.4. C o n c l u s i e s uit het o n d e r z o e k in de drie g e m e e n t e n
Ondanks het feit dat het aantal van drie gemeenten niet representatief genoemd kanworden, zijn er enkele voorzichtige conclusies te
trekken uit de gesprekken met degemeente-ambtenaren en dewaarnemingen inhet veld, in combinatie met de enquête-gegevens.
Particuliere verhuur
De indruk bestaat dat particulieren op devolkstuinmarkt gaan opereren indien op devraag naar volkstuinen niet wordt gereageerd door
een gemeente of een vereniging.
Een vereniging kan veel invloed hebben opde aandacht voor het
volkstuinbeleid ineen gemeente.
Beleid en bestemmingen
Het gedogen van volkstuinen, die in strijd zijn met het bestemmingsplan, lijkt ook samen tehangen met de beschikbare ruimte om
volkstuinen te (ver)plaatsen en als zodanigwel in tepassen inhet
bestemmingsplan. Oplossingen hiervoor worden ook wel buiten eigen
gemeentegrenzen gezocht. Het beleid inzake volkstuinen kan het best
verwoord worden als ad-hoc beleid. Een lange termijnplanning is inde
betreffende gemeenten niet gesignaleerd.
Van invloed op de plaats van devolkstuinen binnen de gemeente
lijkt ook de grootte van degemeente te zijn. Bijkleinere gemeenten
vallen volkstuinen tezamen met veel andere beleidsterreinen onder
Algemene Zaken.
Dewijze waarop volkstuincomplexen gerealiseerd worden isvaak
afhankelijk van plaatselijke omstandigheden, die niet gekoppeld zijn
aan het beleid van de gemeente.Gegevens over vraag en aanbod, gefundeerd op onderzoek, ontbreken in alle drie de gemeenten. De gemeenten
staan niet onwelwillend ten aanzien van volkstuinen, maar een visie is
niet gebleken. Integratie met het overig recreatiebeleid is eveneens
niet duidelijk.Volkstuinen worden veelal los hiervan gezien, ondanks
sommige plannen om volkstuincomplexen bij andere voorzieningen te
situeren. Inhoudelijke indeeën over de rol van devolkstuin inhet
geheel van recreatievoorzieningen zijn niet bespeurd.

-19Tijdelijkeverhuur
Erzijnaanwijzingendatomtrenthetvoortbestaanvaneenaantal
volkstuincomplexendelaatstejarenmeerzekerheidbestaat.Indedrie
gemeentenblekeneenaantalcomplexenaangelegd tezijnopgronden,
diedegemeentehadaangekochtvooruitbreidings-enrecreatieplannen.
Doordeverslechterdefinanciëlesituatieenveranderderuimtelijke
denkbeeldenkunnendezeplannengeenofslechtsgedeeltelijkdoorgang
vinden.Detuinen,dieineersteinstantievoortijdelijkgebruik
warenaangelegd,wordennugezienalsdebesteoplossingvoorde
andersbraakliggendegrond.Hetbestemmingsplanzalhieraaninde
toekomstveelalaangepastworden.
Verhuurders
Degegevensvandedriegemeentenlijkeneroptewijzendathet
nietenkelagrariërsmeteenhoekjeoverzijndieertoebesluiten
volkstuinenteverhuren.Allerlei instanties,waaronderkerken,die
grondbezittenkunnenzichopdezemarktbegeven.

3.5. Evaluatie
Devoorstudiemoetineersteinstantiedienenomsuggestiesaante
dragenvoordeaanpakvanhetvervolgonderzoek naarvolkstuinen.De
bevindingenvandevoorstudie indedriegemeente,alsmededebeperkingenervanhebbengeleidtoteenaantaloverwegingenenaanbevelingenvoorhetvervolgonderzoek,dieindithoofdstukbesprokenzullenworden.
Dedrieonderzochtegemeentenzijnzeerverschillendvankarakter.
Desituatieopdevolkstuincomplexen,deoppervlakte,hetaantal
volkstuinenenhetbeleidvandegemeentenverschildensterk.De
plaatselijkeomstandighedenzijninhogematebepalendvooromvang,
aardenvoorkomenvanvolkstuinen ineengemeente.Duidelijk isgewordendatonderzoek ineengrootaantalgemeentennoodzakelijk is,om
goedinzichtteverkrijgenenuitsprakenoverdeverhuurvanparticulierevolkstuinentekunnendoen.
Debereidheidtotmedewerking indedriegemeentenwasgroot.
Kennisvandeplaatselijkesituatiebijdebetreffendeambtenaarverschilde.Ditleekondermeerafhankelijkvandiensdagelijksewerkzaam-
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heden en takenpakket. Niet alle Informatie isook teverkrijgen bij
éénafdeling. Dit veroorzaakt tijdverlies. Eenander punt isdat de
informatie niet altijd geheel correct was.Goed doorvragen is hierbij
belangrijk, omdat ten eerste niet altijd duidelijk iswelke informatie
wordt verlangd en ten tweede eveneens de indruk bestaat dat een
gemeente met bepaalde informatie (bv. strijdigheid met het bestemmingsplan)niet graag tekoop loopt.
Om een compleet beeld tekunnen verkrijgen van alle aktiviteiten
ophet gebied vanvolkstuinen ishet raadzaam om naast de informatie
van gemeentewege, zelf het gemeentelijk grondgebied teverkrennen en
ter controle de luchtfoto's tebestuderen. Alvorens een bezoek aan de
gemeente te brengen ishet nodig degegevens van de betreffende
gemeente uit het landelijke onderzoek grondig door tenemen. Eventuele
onduidelijkheden kunnen via het gesprek dan opgeheven worden en bovendiengeeft devoorkennis al een globale indruk, die naast de vragenlijst meer aanknopingspunten kan geven voor een interview.
Inde drie gemeenten zijn slechts een zeer beperkt aantal particuliereverhuurders aangetroffen, waaronder een paar instituties.Het is
niet inalle gevallen gelukt deverhuurders op tijd tebereiken vanwege vakanties en dergelijke. Er isuiteindelijk maar een particuliere
verhuurder in dit onderzoek betrokken.Nat betreft demedewerking aan
het onderzoek van particulieren zijn dus geen conclusies te trekken.
Demedewerking van de betreffende verhuurder was groot en zijn informatie had veel waarde.
Om een compleet beeld tekrijgen van de particuliere verhuur is
het gewenst eenvergelijking tekunnen maken met verhuur door gemeenten ofverenigingen. Daartoe kan een gesprek met voorzitters of andere
bestuursleden van volkstuinverenigingen vanwaarde zijn. Zij kunnen
informatie geven over het gemeentelijk beleid en eventueel ook over
particuliere verhuur. Namen enadressen zijn bij degemeente te
achterhalen.
Het isaan tebevelen een dergelijk gesprek inhet onderzoek bij
dedesbetreffende gemeente op tenemen. Dehuurders van particuliere
volkstuinen kunnen behulpzaam zijn bijhet achterhalen van namen en
adressen van departiculiere verhuurder voor zover degemeente daarin
niet kanvoorzien. Voorwaarde iswel dat de tuinder inde volkstuin
aan hetwerk moet zijn.Dekans omvolkstuinders aan te treffen ishet
grootst inde drukke tijd: inhet voorjaar als er gespit en gezaaid
moet worden en inde zomer bijwieden en oogsten.
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Geconstateerd is dat er grote afwijkingen zijn tussen oppervlakten
volkstuin die door degemeenten opgegeven zijn inde ICW-enquête en de
oppervlakten die in de CBS-Bodemstatistiek zijn opgenomen. DeCBScijfers vallen zowel hoger als lager uit dan de opgaven in de enquête.
De oorzaken zijn niet achterhaald. Voor deze studie zijn de CBS-gegevens vanweinig nut geweest. De aandacht isbij interviews van
gemeentemedewerkers wel even gevestigd op de verschillen, maar een
verklaring ishier niet uit gekomen. In de drie gemeenten bleek wel
dat de belangstelling voor de CBS-Bodemstatistiek gering was, althans
bij degeïnterviewde gemeentemedewerkers.
In de gesprekken met gemeente-ambtenaren kwam ter sprake dat er
ook volkstuinen tijdelijk verhuurd worden.
Inde ICW-enquête is deze vorm van verhuur ingeenvan de drie
gemeenten vermeld. Het gaat hier om terreinen die binnen afzienbare
tijd bebouwd zullen worden. Bijde interviews met gemeente-ambtenaren
ishet dus aan te raden expliciet naar deze tijdelijke verhuur tevragen.
De vragenlijst voor particuliere verhuurders ismet name toegespitst op agrariërs of particulieren die een stuk grond bezitten. Bij
het veldonderzoek bleken ook kerkelijke instellingen tuinen teverhuren. Erwas geen gelegenheid om met vertegenwoordigers hiervan te
spreken, maar het mag duidelijk zijn dat devragenlijst ten behoeve
van deze categorie particuliere verhuurders aangepast moet worden. Van
oudsher zullen motieven van deze verhuurders verschillen met die van
anderen. Bijverder onderzoek zal dit onderscheid meegenomen moeten
worden.
Het onderzoek in de drie gemeenten isnatuurlijk te beperkt om de
overwegingen die gebruikt werden voor de steekproefbepaling te toetsen
op hun juistheid.

4. SAMENVATTING

Als bijdrage aan het beoogde vervolgonderzoek kon de invloed van
een aantal plaatsen op de steekproef worden uitgewerkt. Indien rekeningwordt gehouden met de urbanisatiegraad (3klassen), het aandeel
particulier verhuurde volkstuinen per gemeente (3klassen)en eenver-
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deling over de provincies (3clusters)dan zou de steekproef 72
gemeenten moeten bevatten (bijlage 1).Uit deze steekproef zijn drie
gemeenten (Woudenberg, Zeist en Zutphen) gekozen en nader onderzocht.
Ervonden gesprekken plaats met betrokken ambtenaren en een enkele
particuliere verhuurder. De aandacht van gemeente-ambtenaren voor het
volkstuinwezen blijkt sterk afhankelijk van persoonlijke interesses en
de aktiviteiten (aanmoediging)vanuit het georganiseerde volkstuinwezen. Evenals uit de enquête blijkt ook hier een betrekkelijk tolerante houding ten aanzien van volkstuinen die niet in overeenstemming
met een vigerend bestemmingsplan gesitueerd zijn.Dit wordt veelal
veroorzaakt door het ontbreken van alternatieve lokaties.
Luchtfoto's vormen een goed hulpmiddel voor gerichte terreinverkenningen, doch maken een terreinbezoek niet overbodig. Het tijdstip
van opname, dat doorgaans inhet vroege voorjaar valt, bemoeilijkt de
herkenning van volkstuinen.
De particuliere verhuur kon via een gesprek met een enkele verhuurder onvoldoende worden onderzocht. Gebleken isdat demeeste particuliere verhuurders alleen via veldwerk kunnen worden opgespoord.
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Gemeenten inde steekproef

Cluster 1:Groningen, Friesland, Zeeland, Noord-Holland
Cluster 2:Overijssel, Utrecht
Cluster 3:Zuid-Holland, Drente, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg

Gemeente

Prov.

Enq.nr

Ezinge

GR

508

Ooststellingwerf
Obdam
Mariekerke
Tholen
Wissenkerke
Middelstum

FR
NH
Z
Z
Z
GR
0
0
0
0
0
0
GLD
BR
BR
DR
ZH
ZH
GLD
NH
GR
NH
NH
FR
NH
FR
NH
NH
Z
NH
Z
NH

553
292
246
384
438
536
447
169
325
452
86
12
582
152
110
82
223
353
66
304
465
359
227
60
603
567
56
15
190
392
24
503

Wijhe
Heino
Raalte
IJsselmuiden
Diepenheim
Ambt Delden
Vorden
Haps

Erp
Dalen
Lexmond
Schoonrewoerd
Brake1
Oostzaan
Zuidhoorn
Sint Paneras
Limmen
Boornsterhem
Castricum
Schasterland
Bloemendaal
Amstelveen
Hulst
Uitgeest
Arnemuiden
Egmond

Cluster

Urb.gr.

Klasse
0 (geen part.
verhuurde tuinen)
1

(<33%)

II (33-66%)
III (> 66%)
0
I
II
III
0

II
III

II
III
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Gemeente
Lopik
Avereest
Eemnes
Loenen
Woudenberg
Zwartsluis
Wierden
Cothen
Doorn
Maartensdijk
Goor
Vleuten deMeern
Breukelen
Berghem
Kedichem
NieuwLekkerland
Roden
HeeswijkDinther
Bladel
Hardinxveld G.
Oeffelte
Bergeijk
SintOdilienberg
Eelde
Nieuwkoop
Sprang
Beuningen
Hilversum
Haarlem
Beverwijk
Muiden
Ootmarsum
Stad Delden
Zeist
Enschede
Zutphen
Culemborg
Zaltbommel
Schoonhoven

Prov.

ZH
0
U
U
U
0
0
U
U
U
0

u
ü
BR
ZH
ZH
DR
BR
BR
ZH
BR
BR
L
DR
ZH
BR
GLD
NH
NH
NH
NH
0
0
U
0
GLD
GLD
GLD
ZH

Enq.nr

234
27
502
232
444
469
640
79
91
240
131
409
69
48
526
539
333
165
55
154
295
46
357
104
281
368
600
636
609
51
638
305
370
632
505
468
492
455
352

Cluster

Urb.gr.

Klasse

B

II
III

II

III
0
I
II
III
0
I
II
III

o
I
II
III
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Bijlage2.

VRAGENLIJSTEN VOOR GEMEENTEN EN PARTICULIERE VERHUURDERS

Vragen voor gemeenten
Algemene vragen:
1.Waar liggen devolkstuincomplexen? Waarom op die plaats?
2. Zijn er ook particulier verhuurde volkstuinen in de gemeente?
Waarom komen er particulier verhuurde volkstuinen voor inde
gemeente?
3.Welke aktiviteiten onderneemt degemeente op het gebied vanvolkstuinen?
4.Welke rol spelen volkstuinverenigingen inde gemeente?
5. Iser een tekort aan volkstuinen inde gemeente? Hoewordt daarop
ingespeeld?
6.Aan wieworden volkstuinen verhuurd (aan eigen inwoners)?
7.Welke bestemming heeft het volkstuinen-terrein? Zijn er inhet verleden complexen gesaneerd? Zo ja,waar lagen die complexen?
8. Hoe is de situatie van de agrarische bedrijven inde stadsrand?
9.Welke positie nemen volkstuinen in inhet beleid van de gemeente?

Zeist

Zutphen

Woudenberg

1. Zie bijlage 3
•Uiteenlopend van historisch gegroeid; beschikbare grond; (zie
aand. punten veldonderzoek)
2. ja

nee

waarschijnlijk ingesprongen op tekort
3. niet gericht

ja
NH-kerk: van oudsher

honoreert zoveel
mogelijk behoefte

heeft pas nieuw complex aangelegd

van de vereniging
4. geen duidelijke rol
naar gemeente toe

belangrijkste element geen v.t.v.
inv.t. gebeuren
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Bijlage 2.vervolg

Zeist

Zutphen

5. onbekend

Woudenberg

nee, bij tekort wordt geen tekort, overer op ingespeeld.

schot, aantal jaren

Twee jaar geleden

geleden tuinen opge-

daarom aanleg nieuw

deeld om tekort op

complex
6. eigen inwoners

eigen inwoners

te heffen
idem

7. zie desbetreffende paragraaf
8.waardevol gebied
mogen geen v.t.Volgens ambtenaar wordt
dit inde gaten
gehouden
onduidelijk. Valt
onder verschillende

Wel belangrijke rol
door verenigingsakti-

afdelingen

viteiten drempel naar

onduidelijk

gemeente toe is laag
heeft gemeente ook in
haar voordeel

Informatiebronnen

Inzage inhet bestemmingsplan van de gemeente
gegevens vandeCBS-Bodemstatistiek naaraanleiding van deverschillen tussen deopgave vanaantallen en oppervlaktes inde ICW-enquête en de
gegevens van de CBS-Bodemstatistiek.
Waardoor wordt het verschil veroorzaakt?
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Bijlage 2.Vervolg

VRAGEN VOOR PARTICULIERE VERHUURDERS

Oppervlakte
1.Hoeveel hawordt verhuurd?
2. Hoeveel tuinen zijn er, gemiddelde oppervlakte van de tuinen?
3.Hoe hoog is deprijs per vierkante meter?
4.Wat iser geïnvesteerd inhet complex?
5.Welke huurcontracten worden gebruikt?
6. Hoe luiden devoorschriften met betrekking tot opstallen endergelijke?

Huurders
1.Waar komen dehuurders vandaan?
2.Wordt er aktief gezocht naar huurders?

Verhuurder
1.Beroep van deverhuurder (evt. nevenberoep)?
2. Indien agrarisch: type bedrijf
grootte bedrijf
vroeger grondgebruik perceel
grondgebruik omliggende percelen en indien niet agrarisch: vroeger
grondgebruik
3.Motieven voor verhuur (inspelen op devraag naar volkstuinen of
anticiperen)?
4. Sinds wanneer worden volkstuinen verhuurd?
5.Welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden sinds start verhuur?
6. Zijn erplannen voor de toekomst?

-29-

Bijlage 2. vervolg

Gemeentebeleid
1. Isdeverhuurder bekend met debestemming van de grond?
2. Ishet gebruik in overeenstemming met het bestemmingsplan? Zonee,
zijn hiervan gevolgen merkbaar?
3. Ismen bekend met het beleid van degemeente ten aanzien vanvolkstuinen?

Algemeen
1.Welke ontwikkelingen zijn er in de streek teverwachten (planologische onzekerheid)?
2. Hoe isde situatie van de agrarische bedrijven?
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VOLKSTUINCOMPLEXEN INDEGEMEENTENWOUDENBERG,ZUTPHENENZEIST
(ziekaarten)

Woudenberg
1.ComplexvandeNS (nietaangegeven)
2.ComplexMaarsbergseweg (NH-kerk)
3.ComplexNicoBergsteinweg (NH-kerk)
4.ComplexGriftpark (gemeente)
5.ComplexaandeGrift (sinds1985,gemeente)
6.ComplexVermeerlaan (gemeente)

Zutphen
1.ComplexMulderskamp (gemeente)
2.ComplexVoorserlee (gemeente)
3.ComplexGalileïkamp (gemeente)
4.ComplexHetEiland (gemeente)
5.ComplexHogeWest (gemeente)
6.ComplexBronsbergen (buitendegemeentegrenzen)
7.ComplexDeMars (nietaangegeven)
8.ComplexvanhetBroederschap
9.Complexvandegemeente (individueelverhuurd)
10.Complex ingebruikdoordevolkstuinverenigingvanWarnsveld
Zeist
1.ComplexAbbing (particulier)
2.ComplexAchterhetSlot (gemeente)
3.ComplexNoordweg (buitendegemeentegrenzen)
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Fig.2.Situeringvolkstuinen indegemeenteZeist

Fig. 3. Situering volkstuinen indegemeente Woudenberg

