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Volkstuinen
Door mijn voortdurende fascinatie voor zelfvoorziening en als gevolg van de hoge kosten van goed en eerlijk voedsel, ben ik vandaag
van plan om de geheime wereld van de volkstuin te onderzoeken. Ik
ben in Abcoude, bij de recreatieve Volkstuindersvereniging De Liefhebbers met Hans van Kessel, en ik ben onder de indruk. Ik weet
niet wat jullie weten over volkstuinen, maar ik heb altijd gedacht
dat het mystieke plaatsen zijn waar oudere mannen naartoe gaan
om hun eega te ontvluchten en de dag door te brengen in een vochtige schuur met glazen zelfgemaakte wijn. Voor de meeste mensen
zijn volkstuinen een andere wereld. Tenzij je zelf er een hebt, of
iemand in je familie een volkstuin heeft, weet je waarschijnlijk heel
weinig over deze bijzondere plekken. Het is waar dat ze meestal
zijn gelegen aan de rand van een dorp of stad op een vergeten stuk
grond. Vaak zie je ze vanuit de trein, als lappendekens met nette
rijen groene groenten, rechtop als speelgoedsoldaten op parade
in schril contrast met de gammele schuurtjes, kleine kassen, oude
fietsen en hopen dampende compost. Maar, zet je schrap, volkstuinen worden hip, echt hip!
Eens was er veel ruimte en wie
zin had, kon een huisje bouwen en
zowat overal het land bewerken.
Maar de tijden veranderen en
vandaag de dag is het beste alternatief dat we hebben de volkstuin.
Het concept van een volkstuin
begon ongeveer 250 jaar geleden. Volkstuinen ontstonden na
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protesten van wanhopige boeren,
wat resulteerde in het uitdelen
van kleine lapjes grond door de
overheid. Het idee dat arbeiders
kleine gebieden boerenland
mochten gebruiken ontstond in
ons land in 1838. Vandaag zijn er
ongeveer 240.000 volkstuinen in
heel Nederland, en ik ben blij te
kunnen zeggen dat het er steeds
meer worden. En bovendien: de
mensen die volkstuinen bezitten
en bewerken veranderen ook. Het
zijn niet meer mannen die willen
vluchten, het zijn intellectuele
vrouwen die kruidengeneesmiddelen kweken. Het zijn jonge
gezondheidsenthousiastelingen
die zeer voedzame, biologische
gewassen kweken en ‘foodies’ zoals ik, die onze favoriete groente
kweken met weinig investering.
Hans is een mooi voorbeeld van
de nieuwe typische volkstuineigenaar; hij is superfit, intelligent en
sociaal bewust. Alle mensen die ik
in Abcoude sprak zijn mensen die
gemakkelijk tips en technieken

delen met collegaliefhebbers,
zodat ze samen
een goedlopend
collectief kunnen creëren. Ze
kopen gezamenlijk topkwaliteit
zaden en compost.
Ze ondersteunen
nieuwelingen en
werken samen om
problemen –zoals
drassige grond of
bijzondere weersomstandigheden–
op te lossen.
Als het je wat lijkt
om lid te worden
van een Volkstuindersvereniging,
zijn hier een paar feiten om je te
helpen. De gemiddelde oppervlakte van een volkstuin is ergens tussen 100 en 150 vierkante meter, je
betaalt een jaarlijks lidmaatschap
van 30 à 40 euro en grondhuur
van ongeveer 25 euro per jaar.
Anders gezegd: voor ongeveer 7
euro per maand ben je de trotse
bezitter van een volkstuin met –als

MAANDAANBIEDING

KROKANT GEBAKKEN

SLIPTONGEN
€15,€15,-

MET VERSE GROENTE, FRIET EN SALADE

WWW.VIERSPRONG.NU

je geluk hebt– een heleboel andere
gezonde en gelukkige vrienden
die je zullen helpen je volkstuin te
verzorgen.
Ik was nooit goed in wiskunde,
maar volgens mij is het economische de moeite waard om hier je
tijd in te investeren in plaats van
een dagje extra in de week over
te werken. Je wordt actief, je bent
in de buitenlucht, je eet gezond, je

leert een vak, hebt sociale contacten en je draagt een steentje bij
aan het milieu. Er zijn waarschijnlijk wel volkstuinen bij jou in de
buurt. Zoek de dichtstbijzijnde en
maak een afspraak om kennis te
maken met iemand in het bestuur.
De nodige informatie is vaak
beschikbaar bij de ingang naar de
volkstuinen of van een actief lid,
maar soms ook op internet voor
de oudere of langer
gevestigde locaties.
Zoek het een en
ander uit en volg de
aangewezen procedures om teleurstelling te voorkomen.
Mijn laatste advies:
het eerste jaar
wordt het moeilijkst
met de meeste
tegenslagen en
fouten, maar na een
jaar investeren en
veel leren, zal dit
gauw zijn vruchten
afwerpen in de
breedste zin.

