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Geachte burgemeester, wethouders, leden van de Raad, mijn naam is Alex Hollemans en ik richt 
het woord tot u als “verse” voorzitter van de tuinvereniging Westbatterij. 
 
Het nieuws dat onze tuindersvereniging wellicht moet verdwijnen van onze huidige locatie is 
hard aangekomen bij de leden. Een aantal heeft er zelfs slapeloze nachten van gehad. En dat is 
begrijpelijk als ik u vertel, dat een derde van onze leden al meer dan 40 jaar tuiniert op dezelfde 
tuinen. De tuinder die het langst tuiniert bij ons heeft zelfs al 55 jaar zijn tuin. Onze vereniging 
bestaat weliswaar 29 jaar maar op onze gronden wordt al getuinierd sinds 1946 en er wordt 
zelfs beweert dat er al tuinen waren rond 1900.  
 
Op 24 januari jl. hebben wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Deze 
vergadering was drukker bezocht dan ooit tevoren en het was een vergadering met veel emoties. 
De leden hebben ons bestuur nadrukkelijk meegegeven dat wij alles op alles moeten zetten om 
onze tuinen op de huidige locatie te behouden. De reden hiervoor is dat wij verknocht zijn aan 
onze hobby op deze plek en dat de argumenten waarom de tuinen moeten verdwijnen niet 
overtuigend zijn en in onze beleving gebaseerd op onjuiste veronderstellingen. 
 
Volgens sommigen is het een rommelig aanzien en passen de tuinen niet in het nieuw te 
ontwikkelen woningbouwgebied. Bedenk daarbij dat wij als tuinders al ruim 12 jaar op de 
schopstoel door korte termijn beleid van de gemeente Muiden. U bent er hiermee indirect voor 
verantwoordelijk dat het voor de vereniging en leden niet loonde om te investeren in de hobby. 
In het verleden heeft de Gemeente ons meerdere malen toegezegd mee te willen werken aan een 
kwaliteitsverbetering. Nu blijkt deze optie plotseling niet meer aan de orde en is er wellicht 
helemaal geen plaats meer voor ons.  
 
De gemeente noemt twee argumenten waarom de tuinen volgens hen weg moeten. Het Fort 
krijgt een horecabestemming en er moeten honderden parkeerplaatsen komen. Weinig 
consistent als u bedenkt dat bij de aanleg van de natuurboulevard er recentelijk nog struiken 
zijn weggehaald omdat dit niet paste bij hoe het Fort er vroeger uitzag en nu gaan wij hier 
honderden auto’s laten parkeren? Die bestonden nog niet ten tijde van het oorspronkelijke fort.  
Dan het argument dat er een ontsluitingsweg moet komen naar de haven. De nieuwe woonwijk 
wordt ontworpen op basis van cultuur historische waarden en er wordt gebruik gemaakt van 
bestaande paden en wegen. Als dat zo is dan hoeft die weg helemaal niet te lopen over de laatste 
10 a 20 tuinen. 
Kortom het heeft erg de schijn van gelegenheidsargumenten of stuurt iemand mee op 
achtergrond? 
 
Het hebben van een tuin is meer dan alleen zaaien, onkruid wieden en oogsten. De tuinen op de 
huidige locatie vervullen een zeer sterke sociale functie en onze vereniging vormt een sterke 
gemeenschap waarin de leden zich thuis en geborgen voelen. De tuinen zijn voor velen in 
Muiden een sociale ontmoetingsplek waar je dagelijks meerdere keren per dag andere Muiers 
ontmoet; als (mede)tuinder of als bewoner die een ommetje maakt of de hond uitlaat. Bij de 
tuinen en in de wijk kent iedereen elkaar.  
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Tijdens onze jaarvergadering hebben wij als bestuur na afloop veel tuinders gesproken en vele 
oudere tuinders geven aan dat zij het niet zien zitten om nog ergens anders een nieuwe tuin te 
beginnen. Voor hen eindigt hun tuinavontuur hier als uw gemeentebestuur er een streep door 
haalt. Dat wordt dan letterlijk thuis achter de geraniums zitten en dat in de nieuwe 
participatiemaatschappij.  

 
Misschien zou uw bestuur het vizier meer moeten richten op de kansen die wij u bieden. 

 
Er is een trend in Nederland gaande waarbij gemeenten hun uiterste best doen om bewoners in 
hun directe woonomgeving te laten tuinieren. Dat doen zij juist om de sociale cohesie te 
versterken en isolement te doorbreken. In Muiden hebben wij ook een enorme sterke binding. 
Iedere ingreep in ons tuinenpark verstoord dit proces en gaat tegen iedere logica in.  
Uit onze gesprekken met de Gemeente Muiden blijkt dat er momenteel geen beleid is op het 
gebied volkstuinen. De Gemeente heeft herhaaldelijk aangegeven dat zij op dit gebied graag 
beleid wil ontwikkelen met onze vereniging. Vanzelfsprekend staan wij hiervoor open maar dan 
moet er niet aan onze fundamenten worden getornd. Waardeer ons tuinenpark, in 
samenwerking met ons, op naar een hoger niveau en integreer het tuinenpark als toekomstig 
buurtpark in de nieuw te ontwikkelen woonwijk. Dit getuigt van visie, lef en moderne 
stadsontwikkeling. Er zijn landelijk al vele voorbeelden hoe dit in praktijk kan worden gebracht. 
 
Volgens het bestemmingsplan landelijk gebied rust op ons terrein de bestemming  volkstuinen. 
Dit is zojuist in januari 2014 herbevestigd. Het getuigt van weinig consistentie hierover nu 
alweer een discussie te starten.  De crisis en herstelwet is voor zover onze kennis reikt niet van 
toepassing op het landelijk gebied en valt daarmee buiten de afspraken die zijn gemaakt met de 
KNSF. Dus geen enkele reden tot een heroverweging. 
Onze vereniging heeft bovendien vorig jaar een huurcontract gesloten met de gemeente 
waarvan de inkt nog nauwelijks is opgedroogd. Ook hiervoor geldt dat hernieuwde discussie 
over ons voortbestaan niet getuigt van veel respect en consequent beleid richting onze 
vereniging en leden.  
 
Wij vragen het gemeentebestuur te kiezen voor een constructieve in plaats van een destructieve 
opstelling door met opbouwend beleid te komen en de continuiteit van onze vereniging veilig te 
stellen. Wij verwachten van ons gemeentebestuur een respectvolle en betrouwbare opstelling 
ten opzichte van onze vereniging. Het beleid in het recente bestemmingsplan en de verse 
huurovereenkomst zou daarbij leidend moeten zijn. 
Er moet duidelijkheid komen voor de tuindersvereniging. Laat onze leden niet de dupe worden 
van bestuurlijke dwalingen uit het verleden. En maak er vooral niet nog een bij! 
 
Wij zijn in gesprek met wethouders en ambtenaren en die gesprekken verlopen constructief en 
in een prettige sfeer. Maar zonder concrete afspraken zijn het niet meer dan vrijblijvende 
gesprekken. Wij staan als bestuur open voor de dialoog; doet u mee? 
 
Maak samen met ons beleid en integreer onze tuinvereniging in de nieuwe woonwijk. 


