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Geachte leden van de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken, 

 

Mijn naam is Maarten IngenHousz en ik richt mij tot u namens de Tuindersvereniging “De 
Westbatterij”.  

De vereniging beheert 83 volkstuinen (2,2 ha) gelegen langs de IJmeerdijk en maakt deel uit van het 

schootsveld van de Westbatterij, onderdeel van de Hollandse Waterlinie. De gemeenschap van deze 83 

tuinen omvat al gauw een 800 mensen gevormd door de gezinnen met kinderen en vaak kleinkinderen.  

Reeds 70 jaar geleden werden deze tuinen gebruikt door de werknemers van de kruitfabriek De 

Krijgsman.  

Dit gebied langs de Natuurboulevard vormt een belangrijk gebied voor sociale cohesie, wandelgebied 

en ontspanning.  

 

December 2013 werd door toenmalig wethouder Wimar Jaeger mondeling aan de vereniging gemeld 
dat de tuinen uitgeplaatst dienden te worden. De wethouder gaf aan dat de tuinen zich op een 

excellente locatie bevinden en dat daarom gezocht diende te worden naar een andere excellente locatie 

voor de tuinen. Dit zou op zeer korte termijn worden uitgezocht (denk aan één à twee maanden). Er 

zou worden gezocht naar een gebied van liefst 4 ha, rekening houdend met de verdubbeling van het 

inwoneraantal van Muiden door de bouw van De Krijgsman. 

Al deze zaken heeft de gemeente Muiden nooit op schrift willen stellen. De gemeente beriep zich op 
de Vaststellingsovereenkomst (VOK), waarbij alle informatie betreffende de volkstuinen tot het niet-

openbare gedeelte werd verklaard. 

 
We zijn nu ruim een jaar verder. De gemeente heeft nog geen enkel voorstel concreet kunnen maken. 

Wel heeft zij, nu pas per 13 januari 2015, ons schriftelijk verklaard dat: 

• de gemeente Muiden onze volkstuinen heeft verkocht aan De Krijgsman, 

• in de VOK is bepaald dat de gemeente een alternatieve locatie voor de volkstuinen zal zoeken 

en zich zal inspannen om het gebruik van de volkstuinen op de IJmeerdijk zo spoedig 

mogelijk te eindigen, dit alles naar beste vermogen. 

 
Uitplaatsing van de volkstuinen naar een andere geschikte locatie zal o.i. minimaal €1.000.000 

bedragen, rekening houdend met grondaankoop, bodem geschikt maken voor tuinbouw, wegen om het 

gebied toegankelijk te maken, opstallen en omheiningen en toegang tot water voor irrigatie. 
 

Tot op heden heeft de gemeente geen enkele informatie kunnen verstrekken over waar deze gelden 

vandaan moeten komen.  

De huidige raad van Muiden stelt zich unaniem op voor het behoud van de tuinen, zij het dat er dan 

een geschikte alternatieve locatie gevonden dient te worden. 

Is de fusie met Naarden en Bussum eenmaal een feit, dan zal die raad andere prioriteiten stellen en niet 

nog eens €1.000.000 uit willen geven voor verplaatsing van de volkstuinen. Dat zal het einde 

betekenen van 70 jaar volkstuinen voor veel Muider gezinnen. 

 
Het merkwaardige is dat behalve de financieel belanghebbende van De Krijgsman, niemand inziet 

waarom de tuinen verplaatst zouden moeten worden, anders dan om reden dat het nu eenmaal in (het 

niet openbare deel van) de VOK is overeengekomen.  
Dat dit wordt geregeld via geheime documenten, betekent dat deze gang van zaken zich onttrekt aan 

ieder normaal democratisch proces. 

 

De vereniging stelt daarom als voorwaarde voor de gemeentelijke fusie, dat de volkstuinen 

kunnen blijven op de huidige plaats, nml. langs de IJmeerdijk.  

Er hoeft dan ook geen dure uitplaatsing van de volkstuinen bekostigd te worden.  



 

 

 

De volkstuinen van de Tuindersvereniging “De Westbatterij” vallen onder het bestemmingsplan 

“Landelijk Gebied”, met als bestemming Volkstuinen. De tuinen maken dus geen deel uit van het 

gebied van “De Krijgsman”. 

 

 

Kaart ontleend aan het Ambitiedocument. Hierop de volkstuinen in kleur aangegeven (TVW). 

 


