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Samenvatting
Den Haag heeft 38 volkstuincomplexen. In totaal herbergen deze
complexen circa 2900 volkstuinen. Daarvan zijn er circa 1600
aangesloten bij de Haagse Bond en circa 1300 particulier. Een deel
van het huidige volkstuinenaanbod staat onder druk van bouwclaims
in de masterplannen. Een precies aantal is hierbij nog niet te noemen
omdat dat afhangt van de inpassingsmogelijkheden van de tuinen in
de masterplannen.
In deze nota wordt ingegaan op de aanpak gericht op het streven
naar behoud van het huidige aantal volkstuinen. Er zijn geen
aanwijzingen dat er een structureel tekort dan wel een structureel
overschot is aan volkstuinen.
Voor volkstuinencomplexen die onder druk staan van de bouwopgave
zijn er vier opties:
• ze blijven ongewijzigd gehandhaafd;
• ze worden ingepast in de nieuwe stedenbouwkundige opzet;
• ze worden verplaatst naar buiten het plangebied;
• ze worden vrijwillig opgeheven of onteigend.
Het is van belang dat per masterplan/ bouwopgave maatwerk wordt
geleverd.
• In eerste instantie moeten inspanningen verricht worden om de
tuincomplexen in te passen in het bouwplan.
• Als dat niet lukt moet een alternatieve locatie worden ontwikkeld
buiten het plangebied.
Indien duidelijk is dat volkstuinen verplaatst moeten worden heeft
het de voorkeur een locatie ín de stad te zoeken zo dicht mogelijk bij
de gebruikers. Locaties waar nog ruimte is voor het accommoderen
van nieuwe volkstuincomplexen zijn schaars. Kansen zijn er in de
Westlandse Zoom:
• Lozerlaan-Uithof
• Locatie Parnassia en in
• De Schenkstrook
Voorwaarde is dat de verplaatsing of aanleg van volkstuinen
verenigbaar is met de beleidsdoelstelling voor de groene
hoofdstructuur.
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Daarnaast zijn er kansen in de buurgemeenten:
• Westland (locatie Erasmuszone, Zwethzone)
• Midden-Delfland (omgeving Den Hoorn)
• Rijswijk (landgoederenzone)
• Wassenaar (nabij “Eigen Arbeid”)
Voor de volkstuincomplexen die duurzaam kunnen blijven is het van
belang te kijken naar verbeteringsmogelijkheden zoals:
• Bevorderen functioneren als openbaar park
• Toevoegen functies voor de wijk zoals speelplekken, zorgfuncties,
educatieve functies etc.
Initiatieven van de haagse tuindersverenigingen hiertoe verdienen
gemeentelijke ondersteuning. De Haagse tuindersbond doet in het
projectplan “Tuinparken in de wereldstad aan zee” reeds een goede
voorzet.
Samengevat zijn de vervolgacties:
1. Inpassen van volkstuinen als ontwerpopgave meenemen
bij de uitwerking van de verschillende gebieds- en
locatieontwikkelingen (actie ROMZ/ team projecten).
2. Ontwikkeling van nieuwe locaties voor de opvang van te
verplaatsen volkstuinen (actie HOB).
3. Agenderen van de problematiek op de regionale agenda (actie
ROMZ/ team stad en regio);
4. Ondersteuning van initiatieven van de Haagse tuindersbond
ten aanzien van verbetervoorstellen voor de volkstuinen
die duurzaam ter plaatse kunnen blijven (actie DSB/ stedelijke
structuren).
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Inleiding

Het fenomeen van de volkstuin is ruim een eeuw oud. De eerste
volkstuinen ontstonden op initiatief van werkgevers en charitatieve
instellingen. De tuinen hadden met name een functie in de
armoedebestrijding, doordat werknemers hun eigen voedsel konden
verbouwen. Tijdens de eerste en tweede wereldoorlog was het de
overheid die voor de uitgifte van volkstuinen zorgde, vanwege de
grote voedseltekorten. In de jaren vijftig zorgde de toenemende
welvaart ervoor dat de economische functie van de volkstuin afnam.
De siertuin werd dominanter. De recreatieve functie stond steeds
meer voorop. De schuurtjes werden, daar waar het toegestaan was,
steeds luxere tuinhuisjes.
Nu, aan het begin van de 21e eeuw, zijn volkstuinen vertrouwde
elementen in de stad, ook in Den Haag. De tuinen maken onderdeel
uit van de groene structuur van de stad en hebben voor de gebruikers
vooral een recreatieve en sociale functie.

Hoeveel volkstuinen zijn er in Den Haag? Waar liggen de
tuincomplexen? Hoe belangrijk zijn ze voor de stad? En wat doen
we als er conflicten ontstaan met andere ruimteclaims? Deze
vraagstukken worden in deze nota verkend. De nota besluit met
een advies over de omgang met volkstuinen in Den Haag. De nadruk
ligt daarbij op de ruimtelijke aspecten van de volkstuinen(structuur)
op het niveau van de stad.

In de loop der jaren zijn de tuincomplexen in veel steden -ook in Den
Haag- vaak van locatie veranderd omdat ze moesten wijken voor
bouwinitiatieven.
Ook nu staan de Haagse volkstuinen onder druk van stedelijke
ontwikkelingen.
Den Haag kiest er voor om geen stadsuitbreidingslocaties te
realiseren, maar om woningen, bedrijven en voorzieningen ín de
stad een plek te geven. Hierdoor kan het groen óm de stad zoveel
mogelijk gespaard worden. De ambitie is om tot 2020 ruim 30.000
woningen te bouwen. Dit betekent dat er ín de stad een grote
ruimtedruk ontstaat.
In de gebiedsontwikkeling (masterplan) van het Erasmusveld
is al duidelijk geworden dat handhaving van alle bestaande
groene functies (waaronder volkstuinen) én voldoen aan de
woningbouwtaakstelling niet geheel te realiseren is. Inmiddels zijn
voor dit gebied passende oplossingen in ontwikkeling. Toch is er
de behoefte ontstaan om een beeld te krijgen van de huidige en
toekomstige situatie van de volkstuinen in de gehele stad om zo de
ontwikkelingen in een duidelijk perspectief te kunnen plaatsen.
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2

Huidige aanbod volkstuinen

Ook is er een klein aantal complexen dat buiten de gemeentegrenzen
ligt, maar waar uitsluitend Hagenaars (mogen) tuinieren.

In dit hoofdstuk wordt verkend wat het aanbod aan volkstuinen in
Den Haag is. Daarbij wordt ingegaan op het aantal volkstuinen en de
ligging ervan (2.1), de functies en kwaliteitsaspecten (2.2.), typen
tuinen en tuincomplexen (2.3), de tuinders (2.4) en eigendom en
beheer (2.5).
2.1

Aantal en ligging

In afbeelding 1 staan de volks- en schooltuincomplexen in Den Haag
en omgeving weergegeven. Den Haag heeft 38 volkstuincomplexen.
Daarnaast zijn er 4 complexen die zijn aangesloten bij de Haagse
Bond1, maar op het grondgebied van de buurgemeenten liggen. In
totaal herbergen deze complexen ca. 3000 volkstuinen.
De wachtlijst telt ca. 200 personen. De gemiddelde wachttijd voor een
volkstuin bedraagt ongeveer 2 à 3 maanden (informatie van Haagse
Bond). Over het algemeen is de leegstand beperkt en wordt deze
veroorzaakt door de ruimtedruk van stedelijke ontwikkelingen en de
in- en uitstroom van tuinders. Afhankelijk van de complexkenmerken
zijn er verschillen.
Daarnaast zijn er ca. 300 Hagenaars die buiten Den Haag op het
grondgebied van buurgemeenten een volkstuin hebben. Daar staat
tegenover dat de Haagse Bond in Den Haag aan ca. 290 mensen van
buiten Den Haag tuinen in gebruik geeft.
De volkstuincomplexen zijn niet gelijkmatig over de stad verdeeld.
Er is een aantal concentraties van tuincomplexen te onderscheiden.
• Mariahoeve/ Schenkstrook;
• Vlietzone;
• Erasmusveld.
Verder is er een drietal grote complexen:
• in het groene assenkruis;
• bij Madestein;
• bij de Uithof.
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1

De Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen (HBAV) behartigt de belangen van
de aangesloten verenigingen en heeft tot doel het streven naar voldoende tuinruimte.
Nota Volkstuinen in Den Haag

afbeelding 1: volkstuincomplexen en overige tuincomplexen 2008
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1

Nummers 39 t/m 51 betreft de overige tuincomplexen. Een overzicht hiervan is opgenomen in bijlage 3.
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2.2

Functies en kwaliteitsaspecten

Volkstuinen hebben verschillende functies. De tuinen hebben
betekenis voor de gebruikers van de tuin (de tuinders), maar ook
voor de woonomgeving, de stad en haar inwoners. In grote lijnen
worden de volgende functies onderscheiden:
Recreatie en gezondheid
Voor de volkstuinder is zowel de actieve bezigheid van het tuinieren
als het (passieve) verblijven in de tuin een recreatieve bezigheid.
Een tuincomplex is voor de stadsbewoners een oase van rust in de
stedelijke omgeving, waar zij te midden van de flora en fauna in
hun vrije tijd vertoeven. Volkstuinen dragen er toe bij dat mensen
bewegen (tuinieren), in de buitenlucht zijn, ontspannen en sociaal
actief zijn. Al deze facetten dragen bij aan het welzijn en de preventie
van ziekten.
Ontmoetingsplaats en burgerschap
Volkstuinen drijven op verenigingsleven en vrijwilligerswerk en
hebben daarmee een belangrijke sociale functie. Vaak zijn meerdere
generaties binnen een vereniging actief. Indien de volkstuin
opengesteld is voor publiek -en dat is in veel gevallen zo- strekt de
sociale functie zich uit over de buurt en wijk.

Volkstuinen kunnen een positieve bijdrage leveren aan de participatie
van bevolkingsgroepen in de samenleving, mits een vereniging een
actief (leden)beleid voert.
Educatie
Tuinieren is een vorm van omgang met de natuur. Zowel voor
volwassenen als kinderen valt er veel te leren over processen in de
natuur en het telen van voedselgewassen. Met name schooltuinen
spelen daarbij een belangrijke rol.
Natuur en waterberging
Volkstuinparken herbergen verschillende planten- en diersoorten. De
randen van de complexen -singels, waterlopen, bomenrijen- spelen
hierbij een belangrijke rol, maar ook het feit dat de parken relatief
grote, rustige groengebieden zijn draagt bij aan de natuurwaarde
van de parken. Ook de ouderdom van de tuin en daarmee van de
beplanting draagt bij aan de natuurwaarde. Afhankelijk van de
inrichting en het beheer kunnen volkstuincomplexen een versterking
vormen van de ecologische verbindingszones in de stad.
De volkstuinder kan zelf kiezen of hij een natuurlijke tuin wil inrichten
of een meer cultuurlijke tuin. Veel tuinparken hanteren overigens
wel regels voor het beperken van chemische bestrijdingsmiddelen en
meststoffen. Daarnaast kunnen de complexen een functie vervullen
voor waterberging.
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Economie
De voedselvoorziening speelt nauwelijks meer een rol. Er worden
nog wel voedselgewassen geteeld, maar dat is (gelukkig) niet nodig
om honger te bestrijden. De volkstuincomplexen dragen bij aan een
prettige woonomgeving en zijn van economische betekenis doordat
de nabijheid van groen voor een waardevermeerdering van vastgoed
zorgt.
Bovenstaande functies worden allen in meer of mindere mate
door de individuele tuincomplexen vervuld. Daarnaast kan een
aantal aspecten worden onderscheiden die de kwaliteit van een
volkstuinencomplex mede bepaalt.
Ouderdom: naarmate een complex langer bestaat zal de vegetatie
van de tuinen en de omringende beplanting ouder en volgroeider zijn.
De ecologische betekenis van oude complexen is meestal groter dan
van jonge complexen.

groenstructuur en instandhouding van volkstuincomplexen kunnen
hierbij helpen. Ligging binnen de groenstructuur zorgt voor een extra
legitimatie voor behoud en de ruimtedruk van ‘rode’ functies zal
minder zijn.
Inrichting en beheer van het groen: De manier waarop een
tuincomplex ingericht is en beheerd wordt is van grote invloed
op de waarde die het complex heeft voor de diverse functies.
Zo zal een open karakter naar de wijk leiden tot meer sociale
interactie met buurtbewoners (ontmoetingsplek, natuurwaarde
etc.). Elementen als gebruik van inheemse soorten, afscheidingen
van hagen in plaats van hekken, natuurlijke vegetaties en dekking
voor fauna, overhoekjes etc. dragen in belangrijke mate bij aan de
natuurwaarde. Inrichtingselementen als paden, bankjes, speelveldjes,
speeltoestellen etc. dragen bij een de mogelijkheden voor recreatief
medegebruik.

Afstand tot gebruikers: een ligging op korte afstand van de gebruikers
is in verband met reisduur en beperking van autogebruik te
prefereren. In de praktijk blijkt overigens dat lang niet alle gebruikers
op korte afstand van hun complex wonen (zie ook bijlage 2). Dit komt
mogelijk doordat het complex in het verleden vanwege ruimtelijke
ontwikkelingen verplaatst is en verder van de oorspronkelijke
gebruikers is komen te liggen. Bovendien verhuizen de gebruikers
zelf ook wel eens en houden toch hun tuin aan. De nabije ligging
is met name belangrijk bij de eenvoudige (nuts)tuinen zonder
verblijfsvoorzieningen. Voor de tuinen waar mensen een groot deel
van de dag vertoeven is enige reisafstand acceptabel.
Organisatiegraad: het in stand houden en goed beheren van een
tuinencomplex vergt een goede organisatie. De competenties en
ervaring van de bestuursleden bepaalt in belangrijke mate de
kwaliteit van het verenigingsleven.
Ligging in groenstructuur: veel volkstuinen in Den Haag staan onder
grote ruimtedruk. Voor een duurzame inbedding in de stedelijke
structuren is het van belang dat bestaande en nieuwe complexen
voldoende bestaansrecht hebben om concurrerende ruimteclaims
te kunnen pareren. Synergie- effecten tussen de versterking van de
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2.3

Typen tuinen en tuincomplexen

Iedereen heeft wel een beeld bij een volkstuinencomplex. Het betreft
een terrein waar meerdere tuinen bij elkaar liggen. Het aanleggen
en onderhouden van een tuin door individuele gebruikers is een
belangrijke doelstelling. Toch zijn er meer of minder grote verschillen
in complexen en tuinen.
Een belangrijk onderscheid wordt gemaakt tussen complexen
waar het toegestaan is om te overnachten, de verblijfsrecreatieve
complexen, en complexen waar dat niet toegestaan is. Op
verblijfsrecreatieve complexen is het toegestaan om te overnachten.
Meestal is dit toegelaten gedurende de zomermaanden. De scheidslijn
op deze complexen tussen wonen, kamperen en volkstuinieren is
vaak erg dun.
Op de dagrecreatieve complexen is het ook vaak toegestaan om een
opstal te plaatsen voor opslag van gereedschap en dagrecreatief
verblijf. Meestal zijn er regels aan omvang en hoogte van de opstal
verbonden. Overnachten is op deze complexen verboden.
Soms zijn er bepalingen die het plaatsen van bouwwerken verbieden.
Alleen het telen van nutsgewassen, planten en bloemen is dan
toegelaten. Zelfs kan in gebruiksvoorschriften bepaald zijn dat de
grond jaarlijks moeten worden omgeploegd.
Onderscheiden worden dus:
• Dagrecreatieve complexen zonder opstal
• Dagrecreatieve complexen met opstal
• Verblijfsrecreatieve complexen (met opstal)
• Voorts zijn er nog overige tuincomplexen, zoals school-,
kinder-, opleidings- en hobbytuincomplexen.
De inidividuele tuinen op de volkstuincomplexen hebben ook hun
eigen kenmerken. Elke tuinder heeft zijn eigen voorkeuren. In grote
lijnen zijn te onderscheiden:
• de nutstuin;
• de siertuin;
• de combi-tuin.
Bij een nutstuin (ook wel moestuin genoemd) ligt de nadruk op het
verbouwen van groenten en fruit voor eigen consumptie. Bij een

siertuin staan sierbloemen en -planten en het tuinontwerp centraal.
Dit type kent allerlei verschijningsvormen. In de praktijk zijn veel
tuinen een mengvorm van sier- en nutstuin (combi-tuin).
Type tuinen en –tuincomplexen in Den Haag
In Den Haag komen alleen dagrecreatieve complexen voor, er zijn
dus geen complexen waar overnachten is toegestaan. Dagrecreatieve
complexen zonder opstallen komen in Den Haag relatief weinig voor:
het merendeel betreft dagrecreatieve complexen mét opstallen. Op
deze complexen domineren siertuinen en combi-tuinen. De tuinen
op deze complexen zijn in de regel voorzien van een tuinhuisje
voorzien van water en in enkele gevallen ook electriciteit en aan
aansluiting op het rioolstelsel. Naast de volkstuinencomplexen zijn
er in Den Haag ook enkele tientallen school- kinder-, opleidings- en
hobbytuincomplexen.
2.4

De tuinders

Enkele gegevens over het tuindersbestand:
Leeftijd
Tuinieren is onder senioren een geliefde vrijetijdsbesteding. Uit een
analyse van het ledenbestand van enkele volkstuinverenigingen blijkt
dat ongeveer de helft van de leden de pensioengerechtigde leeftijd
heeft bereikt. Andere (jongere) groepen zijn echter in opkomst.
Etniciteit
Van oudsher waren het autochtonen die een volkstuin beheerden.
In de loop van de jaren is ook de interesse van andere
bevolkingsgroepen sterk toegenomen. Onder Nederlanders van niet
westerse afkomst zijn nutstuinen relatief populair.
Woonplaats en woonomgeving
Volkstuinen werden aanvankelijk met name gebruikt door bewoners
van meergezinswoningen die niet over een private buitenruimte bij
de woning beschikten. Tegenwoordig is dit verband niet meer zo sterk
aanwezig.
Er zijn geen gegevens bekend over de relatie tussen de vraag naar
volkstuinen en het type woning waarover de volkstuinder beschikt.

Nota Volkstuinen in Den Haag
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Verder hangt de keuze voor een volkstuincomplex niet per se samen
met de afstand tot de woning van de tuinder. De tabellen in bijlage
2 laten dat zien. Verder valt uit bijlage 2 op te maken dat het
merendeel van de Haagse volkstuinders een tuin heeft binnen de
gemeentegrenzen. Van de volkstuinders van buiten de gemeente die
een volkstuin hebben in Den Haag is het grootste deel afkomstig uit
één van de buurgemeenten.
2.5

van de volkstuincomplexen. De centrale Dienst Stadsbeheer heeft
voorts een budget om te verdelen over de volkstuincomplexen die
deze dienst in eigendom heeft. Dit geld wordt onder meer gebruikt
voor het onderhoud van de paden en de hekwerken. Ook wordt de
Onroerende Zaak Belasting hiervan betaald. Daarnaast doen de
gebruikers van de volkstuinen ook veel onderhoud zelf (naast het
beheer van de eigen tuintjes uiteraard).

Situatie van eigendom en beheer

Eigendom
Een groot deel van de volkstuincomplexen is gemeentelijk eigendom.
Het grootste deel hiervan is in beheer bij de Dienst Stadsbeheer, een
klein deel bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. De grond wordt in
verhuur uitgegeven. Hierbij zijn twee soorten huurovereenkomsten te
onderscheiden:
•

Tussen stadsdeel (=gemeente) en individuele tuinders: dit
betreft percelen die het stadsdeel zelf uitgeeft aan individuele
tuinders. De uitgifte gebeurt op basis van een wachtlijst
bijgehouden door het stadsdeel. Op basis van de contractuele
bepalingen is de gemeente gerechtigd om de huur zonder
nadere verplichtingen op te zeggen met inachtneming van de
gestelde opzegtermijn;

•

Tussen gemeente en Haagse Bond: dit contract regelt de huur
met de Haagse Bond. De Haagse Bond verzorgt vervolgens
de uitgifte aan de individuele tuinders. In het contract met
de Haagse Bond is expliciet geregeld dat bij verplaatsing de
gemeente jegens de Haagse Bond een inspanningsverplichting
heeft om te zoeken naar een volwaardige compensatielocatie. In
totaal zijn circa 1600 tuinen aangesloten bij de Haagse Bond.

Daarnaast is een aantal complexen privaat eigendom. De gemeente
heeft hier geen invloed op het uitgiftebeleid. Ook zijn hier voor zover
bekend geen afspraken over een compensatie-inspanningsverplichting.
Beheer
De stadsdelen hebben een (klein) budget voor groenonderhoud. Dit
wordt gebruikt om te schoffelen en te maaien aan de randbeplanting
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3

Trends en ontwikkelingen

•

Uit literatuuronderzoek, gesprekken met mensen van de Haagse Bond
en van het Ministerie van VROM is een beeld naar voren gekomen
over trends en ontwikkelingen in de wereld van de volkstuinen.
De essentie van de volkstuin is en blijft het vanwege recreatieve
doeleinden aanleggen, onderhouden en beheren van een tuin,
gelegen op enige afstand van de eigen woning op een complex met
meerdere tuinen.

Door de Haagse Bond is een rapport “Tuinparken in de
Wereldstad aan zee” opgesteld, waarin voorstellen worden
gedaan voor een betere inbedding van volkstuinen in de stad.
Ook elders in Nederland vinden dergelijke initiatieven plaats.

Een voorzichtige stelling is dat er op de middellange termijn
geen afname van de vraag naar volkstuinen is te verwachten,
eerder een toename. Wel zal een betere inbedding van
volkstuinen in de stad op meer draagvlak kunnen rekenen.

Cijfermateriaal ter onderbouwing van vermeende trends is niet
voorhanden. Toch kan een aantal zaken genoemd worden dat voor
deze nota van belang kan zijn:
•
•

•
•

•

•

De toenemende vergrijzing van de Haagse samenleving zou een
toename van de vraag naar volkstuinen kunnen betekenen.
Daarnaast zijn er ook signalen dat juist onder jonge gezinnen
een volkstuin aan populariteit wint. De volkstuinder van de
toekomst is niet per definitie een oudere man. De deelname van
vrouwen en jongere mensen neemt toe.
Onder allochtonen lijkt de vraag naar nutstuinen toe te nemen.
De toename van het bewustzijn op het gebied van milieu,
duurzaamheid en voeding bij mensen kan er toe leiden dat de
populariteit van het telen van eigen voedsel op (volks)tuinen
toeneemt.
Nu al is zichtbaar dat het aantal volkstuincomplexen
dat het natuurlijk tuinieren tot uitgangspunt heeft
verheven toeneemt. Dat betekent onder meer dat er geen
(chemische) bestrijdingsmiddelen gebruikt worden en ook de
beplantingskeuze is dan meestal natuurlijker.
Door het Rijk is een “Stimuleringsfonds volkstuinen in steden”
in het leven geroepen. Voor de grote steden is een budget
beschikbaar gesteld voor aanleg van nieuwe complexen of
substantiële uitbreiding en/of opwaardering van bestaande
complexen. Voor Den Haag bedraagt het budget 250.000 euro
voor de periode 2008/2009.
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4

Spanningsveld met stedelijke ontwikkeling

4.1

Inleiding

Actuele ruimtedruk: (naar schatting) 300-350 volkstuinen

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijke gevolgen
van de uitwerking van de Structuurvisie voor bestaande
volkstuinencomplexen.
Het tijdsaspect speelt hierbij een belangrijke rol. Op niet alle
complexen binnen de Masterplangebieden is sprake van een actuele
ruimtedruk. De fasering van met name de Masterplannen bepaalt in
belangrijke mate of er sprake is van een spanningsveld met stedelijke
ontwikkeling.
Voor de Masterplannen waarvoor de planvorming al is gestart
(opstellen nota van uitgangspunten) of al ver is gevorderd (opstellen
concept-masterplan) geeft de onderstaande beschrijving de actuele
uitgangspunten weer. Voor ontwikkelingsgebieden waarvan de
planvorming zich in het stadium van (voor)verkenning bevindt, is het
nog niet inzichtelijk wat dit betekent voor de volkstuincomplexen.
In bijlage 3 is een overzicht van de huidige situatie opgenomen.
Dit geeft onder meer aan op welke complexen de uitwerking van de
Structuurvisie een (mogelijke) ruimteclaim legt.
4.2

Masterplannen

Erasmusveld / Leywegzone
Een grote concentratie van het huidige aanbod aan
volkstuinencomplexen ligt in het Erasmusveld. Het gaat om ongeveer
660 tuinen (16,8 ha). Dit is ruim 15% van het totaal aantal
volkstuinen in Den Haag. Het behoud van deze complexen staat op
gespannen voet met de bouwambitie uit de Nota van uitgangspunten
(600-800 woningen). Voor dit gebied is een Masterplan in
voorbereiding waarbij het gedeeltelijk inpassen van tuincomplexen
één van de opgaven is. Op basis van de actuele stand van zaken
moet het mogelijk zijn om binnen het plangebied ruimte voor circa 50
nieuwe tuinen te reserveren (0,9 ha) en circa 270 tuinen te behouden
op de huidige locatie (8,1 ha).
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De verwachting is dat voor de overige tuinen compensatie buiten het
plangebied gezocht moet worden (8,8 ha). De uitplaatsingsmogelijkheden worden onderzocht.

Kijkduin
In het ontwikkelingsgebied voor Kijkduin liggen drie
volkstuincomplexen. Deze zijn niet in beeld als potentiële bouwlocatie
in het Masterplan.
Actuele ruimtedruk: 0 volkstuinen
Vliet / A4-zone
Voor de Vlietzone is nog geen Nota van uitgangspunten opgesteld.
Wel zijn de ambities voor deze zone in grote lijnen bekend. Daarbij
gaat het om de aanleg van het Trekvliettracé, de uitplaatsing van
bedrijven vanuit de Binckhorst en de ambitie om hier een ambitieus
woon- en werkprogramma te realiseren. Daarnaast is in het RSP
vastgelegd dat eenderde deel van dit gebied groen zal blijven.
Volkstuincomplexen passen binnen de conceptuele uitgangspunten
voor de Vliet/A4-zone. De stevige transformatie die dit gebied zal
ondergaan betekent dat
(1) dat er goede kansen zijn voor het combineren van volkstuinen
met andere functies zoals wonen, bedrijventerrein of recreatieve
functies en
(2) dat het waarschijnlijk is dat de huidige volkstuincomplexen niet op
dezelfde locatie gehandhaafd kunnen worden.
In totaal liggen ruim 400 tuinen in dit gebied.
Actuele ruimtedruk: 0 volkstuinen
Lozerlaan - Uithof
Binnen het ontwikkelingsgebied Lozerlaan-Uithof liggen drie
volkstuinencomplexen, waaronder het grote complex de Uithof.
De programmatische invulling van dit gebied is nog niet bekend.
Er kunnen geen concrete uitspraken gedaan worden over wat de
gebiedsontwikkeling betekent voor de volkstuinenfunctie. Tot die tijd
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vormt het behoud van de volkstuincomplexen het uitgangspunt. In
totaal gaat het om circa 334 tuinen.

de volkstuinen waarschijnlijk toe. Binnen beide Masterplangebieden
liggen in totaal bijna 750 tuinen. Dit vormt 25% van het totale
aanbod.

Actuele ruimtedruk: 0 volkstuinen
Internationale zone
Een volkstuincomplex ligt binnen de geografische afbakening van het
Masterplan voor de internationale zone. Herontwikkeling van deze
locatie is de komende jaren niet aan de orde.
Actuele ruimtedruk: 0 volkstuinen
Scheveningen
Binnen het ontwikkelingsgebied ligt een schooltuincomplexen dat
onder mogelijke ruimtedruk staat. Het uitgangspunt vormt om in het
geval van herbestemming te zoeken naar een binnenplanse compensa
tiemogelijkheid.
Actuele ruimtedruk: 0,3 ha schooltuinen
Knoop Moerwijk
In het ontwikkelingsgebied Knoop Moerwijk liggen school- en
kindertuinen, welke onder druk staan als gevolg van de stedelijke
ontwikkelingen.
Actuele ruimtedruk: 0,85 ha school- en kindertuincomplexen
Overige Masterplannen
Binnen de overige ontwikkelingsgebieden liggen geen
volkstuincomplexen of overige tuincomplexen.
4.3

Totaaloverzicht van actuele en potentiële knelpunten

Op dit moment staan in Den Haag ruim 300 volkstuinen en 1,15 ha
schooltuinen onder actuele ruimtedruk als gevolg van de uitwerking
van de Structuurvisie. Het gaat om circa 10% van het totale Haagse
aanbod.
Op termijn wanneer de ontwikkeling van de Masterplannen LozerlaanUithof en de Vliet/A4-zone nader gestalte krijgt, neemt de druk op
Nota Volkstuinen in Den Haag
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5

Uitgangspunten en opgave

Uitgaande van:
•
•
•
•
•
•
•
•

de opvatting dat volkstuinen bij de stad horen en tegemoet
komen aan een specifieke stedelijke behoefte;
het besef dat volkstuinen daarnaast bijdragen aan stedelijke
waarden in sociaal, cultureel, recreatief en ecologisch opzicht;
het feit dat de volkstuinverenigingen aangegeven hebben actief
te willen werken aan een vergroting van de waarde van de
tuinparken voor de stad;
de wenselijkheid om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan
het accommoderen van deze functie in de stad;
het gegeven dat het Ministerie van VROM de uitbreiding van
volkstuincomplexen in de (grote) stad wil stimuleren;
de waarschijnlijkheid dat een aantal volkstuincomplexen in Den
Haag “in de weg” zit voor het realiseren van de binnenstedelijke
verdichtingsopgave;
het feit dat nog niet precies bekend is voor welke complexen dit
aan de orde is;
het feit dat er sprake is van een beperkte leegstand en
beperkte wachtlijsten;

is het de opgave:
te omschrijven op welke manier de volkstuinfunctie in de stad
geaccommodeerd kan worden. Handhaving van het huidige
aanbod is daarbij het uitgangspunt.
Daarbij is het van belang om te beseffen dat de direct gemeentelijke
invloed beperkt is tot complexen die zij in eigendom heeft. De invloed
op het voortbestaan van private complexen is beperkt.
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6

Aanpak

6.1

Blijven of verplaatsen?

Indien bij stedelijke ontwikkelingen verschillende functies, waaronder
volkstuinen concurreren om de ruimte onderscheiden we de volgende
opties:
1. Volkstuinen handhaven
Het behoud van volkstuinen op de huidige locatie.
2. Volkstuinen inpassen
Indien handhaving in de bestaande vorm niet mogelijk is, kan worden
gekeken naar aanpassing van de volkstuin door bijvoorbeeld de
functionaliteit te vergroten of het ruimtegebruik te optimaliseren
en daarmee tot een stedenbouwkundige inpassing te komen in het
nieuwe plan. Het aanpassen van volkstuinen betreft niet louter een
kwalitatieve opgave. Het biedt ook mogelijkheden om efficiënter
met de ruimte om te gaan, en dus meer volkstuinen op een kleiner
oppervlak te realiseren. Efficiënt ruimtegebruik kan ook in verticale
zin door dubbel ruimtegebruik, bijvoorbeeld door volkstuinen op
daken of parkeerdekken.

Volkstuinen integreren in planvorming (variant Erasmusveld)

3. Volkstuinen compenseren (verplaatsen)
Afhankelijk van de complexkenmerken en de situatie kan dit een plek
zijn in de nabijheid van de oude locatie, elders in de stad of buiten de
stadsgrenzen in een buurgemeente. Het kan gaan om de uitplaatsing
van bestaande verenigingen of het oprichten van een nieuw complex
en vereniging. In het laatste geval zal het niet altijd mogelijk zijn
om bestaande tuinders te compenseren, maar zal voor een deel
compensatie via wachtlijsten plaatsvinden.
4. Volkstuinen opheffen
Dit kan vrijwillig of door onteigening.
Deze optie kan wenselijk zijn voor individuele complexen.
Op stadsniveau blijft het streven om het aantal volkstuinen op peil te
houden.
Of een volkstuinencomplex gehandhaafd kan blijven hangt af van:
•
de mate van ruimtedruk
•
de mate waarin functies gecombineerd kunnen worden
Het geven van algemene regels die leiden tot keuze voor optie 1, 2, 3
of 4 is niet goed mogelijk. In alle gevallen zal het om maatwerk gaan.
Vanuit het belang van de volkstuinders heeft over het algemeen het
behoud van de volkstuinen op de huidige locatie de voorkeur.

Voorbeelden meervoudig ruimtegebruik

Nota Volkstuinen in Den Haag
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afbeelding 2: Potentiële locaties voor volkstuinen
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6.2

Alternatieve locaties

Indien gekozen wordt voor de optie “verplaatsen” is het van belang
om zicht te hebben op potentiële alternatieve locaties. Het heeft de
voorkeur een locatie ín de stad te zoeken zo dicht mogelijk bij de
gebruikers. Binnen de gemeente Den Haag is echter weinig ruimte te
vinden voor het inrichten van nieuwe tuincomplexen.
De groene ruimte staat niet alleen onder druk van de bouwbehoefte
maar ook van de behoefte aan alternatieve locaties voor door de
bouwbehoefte onder druk staande functies zoals sportvelden en
openbaar groen. Een aantal opties is weergegeven op afbeelding 2.
De belangrijkste potentiële locaties in de stad zijn:
•
•

•

Lozerlaan-Uithof: de ontwikkeling van het Masterplan is nog
in de voorverkenningsfase. Vanuit ruimtelijk oogpunt is een
uitbreiding van de volkstuinenfunctie een optie.
Locatie Parnassia: rondom psychiatrisch ziekenhuis Parnassia
ligt een groenstructuur met beperkt functionele waarde. De
mogelijkheden voor een gedeeltelijke transformatie naar een
tuincomplex is onderzoekswaardig.
Locatie Schenkstrook: in het oor van de Schenkstrook is een
locatie beschikbaar voor een nieuwe functionele invulling. Het

•

is wenselijk om deze locatie te benutten voor de benodigde
verplaatsing van volkstuinen uit een van de Masterplannen.
Locatie Erasmuszone: op het grondgebied van de gemeente
Westland ligt in de Erasmuszone een locatie met een
agrarische bestemming die in beeld is voor de verplaatsing van
volkstuinen uit het Erasmusveld. De gemeente Westland heeft
ambtelijk toegezegd juridisch-planologische medewerking
te willen verlenen aan de vestiging van volkstuinen (zie
Locatiestudie Volkstuinen Erasmusveld, november 2007).
Voorwaarde is dat de verplaatsing of aanleg van volkstuinen
verenigbaar is met de beleidsdoelstelling voor de groene
hoofdstructuur.

Daarnaast zijn er kansen in de buurgemeenten:
•
Westland (locatie Erasmuszone, Zwethzone)
•
Midden-Delfland (omgeving Den Hoorn)
•
Rijswijk (landgoederenzone)
•
Wassenaar (nabij “Eigen Arbeid”)
Het is raadzaam om samen met de buurgemeenten Westland,
Rijswijk, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Voorburg-Leidschenveen en
Wassenaar verdere mogelijkheden te onderzoeken.
De locatie in de Erasmuszone op grondgebied van de gemeente
Westland is de locatie die het meest concreet in beeld is voor de
vestiging van volkstuinen. Het op korte termijn aanleggen van een
nieuw complex in de Erasmuszone is van belang voor de opvang van
volkstuinen uit het Masterplan Erasmusveld/Leywegzone.
6.3

Verbeteren van de tuincomplexen

Volkstuincomplexen hebben vaak een introvert karakter: een met
hekken en/of beplanting omheind gebied met een poort die alleen
overdag geopend is. Vooral de leden van de volkstuinvereniging
maken gebruik van het park. Daarmee vormen de tuincomplexen
rustige, “ontspannen” gebieden in de stad.
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De betekenis van de tuinparken voor de stad kan echter veel ruimer
worden door:
• het vergroten van de openbaarheid en publieksgerichtheid;
• het bevorderen van het sociaal-recreatieve medegebruik van
tuinparken en de daar aanwezige voorzieningen;
• het verbreden van het aanbod van functies, voorzieningen en
activiteiten voor specifieke doelgroepen;
• het bieden van nieuwe tuiniermogelijkheden voor nieuwe
groepen tuinders;
• het vervullen van een voorbeeld- en educatiefunctie op het
gebied van natuur- en milieu.
“Tuinparken in de Wereldstad aan zee”
In veel steden is een dergelijke transformatie van tuinparken al in
gang gezet of in voorbereiding. Ook de Haagse Bond van Amateurtuin
dersverenigingen heeft zich over deze opgave gebogen.
In oktober 2007 heeft deze Bond het projectplan “Tuinparken in de
Wereldstad aan zee” aangeboden. De Bond vindt dat “in de 21e eeuw
de tuinparken in wisselwerking met de samenleving moeten staan.
Gesloten poorten en een introverte houding zijn niet meer van deze
tijd”.
De Haagse Bond kan met deze aanpak een belangrijke bijdrage
leveren aan het verbeteren van de betekenis van de tuinparken
voor de stad. Dit initiatief verdient dan ook ondersteuning van de
gemeente.

•

voor de periode 2008/ 2009 en geldt voor aanleg van
nieuwe complexen of substantiële uitbreiding van bestaande
complexen, maar ook voor opwaardering van bestaande
complexen, zoal onlangs is bekend gemaakt. Het is van belang
hierop op tijd in te spelen.
Om de realisatie van initiatieven ter verbetering van
tuincomplexen goed vorm te geven is een goed en ervaren
bestuur noodzakelijk. Vanuit dit oogpunt is het gewenst dat
meer verenigingen zich aansluiten bij de Haagse Bond. De
gemeente kan bij herstructureringsplannen waarbij volkstuinen
verplaatst moeten worden deze voorwaarde stellen.

6.4
1.
2.
3.
4.

Acties
Inpassen van volkstuinen als ontwerpopgave meenemen
bij de uitwerking van de verschillende gebieds- en
locatieontwikkelingen (actie ROMZ/ team projecten).
Ontwikkeling van nieuwe locaties voor de opvang van te
verplaatsen volkstuinen (actie HOB).
Agenderen van de problematiek op de regionale agenda (actie
ROMZ/ team stad en regio);
Ondersteuning van initiatieven van de Haagse tuindersbond
ten aanzien van verbetervoorstellen voor de volkstuinen
die duurzaam ter plaatse kunnen blijven (actie DSB/ stedelijke
structuren).

Aandachtspunten hierbij zijn:
• Het is niet efficiënt om te investeren in tuincomplexen
die mogelijk gaan verdwijnen. Concreet betekent dit dat
voor de complexen gelegen binnen de Masterplangebieden
eerst duidelijkheid moet zijn over het voortbestaan van
een complex alvorens verbeteringsmaatregelen worden
getroffen. De vaststelling van de Masterplannen vormt het
toetsingsmoment.
• Verbetering van bestaande volkstuinencomplexen betreft
maatwerk. Welke betekenis aan bestaande complexen kan
worden toegevoegd is (onder meer) afhankelijk van de ligging
van het tuinpark in de stad.
Het “Stimuleringsfonds volkstuinen in steden” is beschikbaar
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Bijlage 1
Geschiedenis van de volkstuin
Volkstuinen bestaan in Nederland al eeuwenlang. In de Middeleeuwen
had de stadsbevolking buiten de stadsmuren tuinen in gebruik,
zodat ze voor hun eigen voedsel konden zorgen. In de negentiende
eeuw werden volkstuinen aangelegd van uit het streven het welzijn
van de arbeider te verhogen. Het waren charitatieve instellingen en
werkgevers die hiertoe initiatieven namen. Arbeiderstuinen werden
gezien als een prima middel om de armoede te bestrijden. Maar de
werkgevers hadden er zelf ook baat bij: de arbeiders konden niet
klagen dat ze van de honger omkwamen en ze hadden door het werk
in de volkstuin ook minder tijd om oproer te organiseren of andere
ongewenste activiteiten te ontplooien.
Eind negentiende eeuw kwam de sociaal-democratische partij (SDAP)
op voor de achturige werkdag. De partij vond dat de arbeiders tijdens
hun werkdag voldoende geld moesten kunnen verdienen om hun gezin
te voeden. Een volkstuin zou dan niet nodig zijn.
Er was ruim honderd jaar geleden dus een gespannen verhouding
tussen werkgevers die volkstuinen verhuurden enerzijds en sociaaldemocraten die opkwamen voor de arbeidersbelangen anderzijds.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog nam de overheid de zorg voor
volkstuinen over. Vanwege het grote tekort aan voedsel werd door het
Ministerie van Landbouw besloten dat de aanleg van volkstuinen door
alle gemeenten bevorderd moest worden. Om de aanleg van nieuwe
tuintjes te versnellen werd in 1918 de Scheurwet aangenomen.
De rijksoverheid gaf subsidie op iedere hectare omgeploegd grasland
Deze maatregel werd genomen omdat land dat bebouwd werd met
aardappelen en bieten per hectare tien keer zo veel calorieën opbracht
dan als men er vee op zou houden.
De tuinders konden gebruik maken van gemeentelijk gereedschap
en er werden cursussen gegeven. Vaak werden de tuincomplexen
door de gemeente bewaakt, omdat diefstal van de oogst nogal eens
plaatsvond. Om die reden kwam het ook wel voor dat tuinders op de
tuin overnachtten.
In veel grote steden, Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Gouda en
Den Haag ontstonden tuinderscomplexen. Het bestuur van de
tuinderscomplexen lag niet meer in handen van de notabelen maar
kwam terecht bij de tuinders zelf. Al in 1917 werd in Amsterdam den
Bond van Huurders van volkstuinen opgericht.
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Op initiatief van de Amsterdamse Bond werd in 1928 de Algemene
Bond van Volkstuinderverenigingen in Nederland opgericht.
Deze Bond , de AVVN, bestaat nog steeds.
Ook in de jaren dertig, de crisisjaren en de Tweede Wereldoorlog
dienden de volkstuinen met name voor de voedselvoorziening.
Na de Tweede Wereldoorlog daalde de belangstelling voor volkstuinen
echter en werden veel tuinen opgeheven of verplaatst naar de
rand van de stad, waar ze vaak moesten wijken bij de volgende
stadsuitbreiding.
In de jaren vijftig steeg de belangstelling weer. De toenemende
welvaart zorgde ervoor dat de puur economische functie van de
volkstuin langzaam veranderde, eerst in een combinatie van nutstuin
en siertuin, later in puur siertuin. Het verbouwen van aardappels werd
door degenen voor wie dit niet noodzakelijk was gezien als armoedig.
Foto’s uit de jaren vijftig van volkstuinen laten keurig aangeharkte
tuintjes zien met snijbloemen en sierheesters.
Ook de verschijningsvorm van de tuinschuurtjes veranderde.
De huisjes op de tuinen werden groter en kregen steeds meer comfort.
De tuincomplexen kregen daardoor steeds meer het karakter van
een (verblijfs)recreatiegebied. De gemeente Amsterdam verleende
toestemming om een gedeelte van het jaar in de huisjes te
overnachten. Verder werden rond veel complexen hekken geplaatst en
sloten gegraven,omdat vanwege de toegenomen luxe op de tuinen ook
het risico van diefstal en vandalisme groter werd.
Door de ontwikkeling naar een meer recreatieve functie
van de volkstuin werd de volkstuin niet meer gezien als een
landbouwbestemming. Dit bracht de Pachtkamer ertoe om te beslissen
dat volkstuinders zich niet meer konden beroepen op de bescherming
van de Pachtwet. En dit had weer tot gevolg dat volkstuinverenigingen
geen adequaat middel meer hadden in de strijd tegen overheden die
hun grond wilden inzetten voor de realisering van nieuwe woonwijken
en bedrijventerreinen. Dit ondanks het feit dat de volkstuinen van
af de jaren vijftig wel als zodanig in het bestemmingsplan werden
vastgelegd. Het lot van vele volkstuinverenigingen van de afgelopen
decennia is dan ook vaak geweest verkassen en nog eens verkassen.
In de jaren tachtig leek het minder goed te gaan met de volkstuin.
De verenigingen vergrijsden en er bleef steeds meer grond
onverhuurd. In de jaren negentig kwam hierin een kentering.
Het oubollig imago van de volkstuin veranderde langzaam in een beeld
van een moderne en verantwoorde vrijetijdsbesteding.
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Bijlage 2
Herkomst volkstuinders
Vereniging
HB - Buitenlust
HB - Eigen Arbeid
HB - Florence
Nightingale
HB - Houtwijk noord
HB - Loolaan
HB - Madestein
HB - Mariahoeve
HB - Mient, De
HB - Nooitgedacht
HB - Nut en
Genoegen
HB - ‘t Is Altijd Wat
HB - Tuinderslust
HB - Uithof, De
HB - Westerduin
HB - Wijndaeler, De
HB - Zonnegaarde
HB - Zonneweelde

Postcodegebied Cat. I Cat. II Cat. III
8%
16%
76%
2591
19%
28%
53%
2545
38%
24%
38%
2544
2593
2553
2591
2548
2544

23%
51%
36%
46%
18%
34%
28%

25%
9%
9%
3%
22%
28%
28%

52%
40%
54%
51%
61%
38%
49%

2685
2544
2565
2554
2542
2591

49%
3%
34%
68%
36%
33%
43%

4%
6%
16%
21%
50%
25%
7%

47%
90%
50%
11%
14%
42%
50%

aantal
tuinders/
kandidaten
Haagse Bond
1709
en verenigingen

Haagse
inwoners die
buiten Den
Haag tuinieren

295

Herkomst
83%

Den Haag

5%
5%
7%

Rijswijk
Leidschendam-Voorbrug
o.a. Wassenaar, Poeldijk,
Zoetermeer

38%

Plaats
Rijswijk

33%

Leidschendam-Voorburg

6%
5%
4%
14%

Leiden
Wassenaar
Zoetermeer
overig

Bron: AVVN

categorie I = wonend in of aangrenzend aan
postcodegebied tuinenpark (eerste schil)
categorie II = wonend in de tweede schil rondom
tuinenpark
categorie III = overig
Bron: AVVN
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Bijlage 3
Overzicht tuincomplexen

*

*

*

Betreft een voorlopige inschatting van de ruimteclaims
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