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INLEIDING 

De alternatieve landbouw is de laatste tijd in toenemende mate in de 
belangstelling gekomen. Deze nieuwe methode van gewassen telen is ook 
doorgedrongen in het volkstuinwezen. Het alternatief tuinieren is een 
uiting van onvrede die men heeft met de traditionele vorm van landbouw 
en volkstuinen. Vele groeperingen houden zich bezig met het beschouwen 
van mens en samenleving, en het zoeken naar nieuwe wegen vanuit ver
schillende achtergronden. Maar dat gebeurt in de vrije tijd, als vrij-
willige bezigheid naast bezigheid naast het verplichte vak. Men moet 
deze "hobby"dan ook plaatsen tegen de achtergrond van probleemgebieden 
als de: 
- eindigheid van de voorraden aan delfstoffen en fossiele energie 
- ontwrichtig van oecosystemen 
- milieuvervuiling 
- onderontwikkeling van arme landen 
- verarmen van het landschap 
- kwaliteit van levensmiddelen. 
Het alternatief tuinieren is pas sinds een jaar of 5 in de belangstel
ling, toen werd de eerste biologische tuindersvereniging in Enschede 
opgericht. Daarom bevindt zij zich nog in de pioniersfase. Vandaar dat 
er ook nog geen pasklare antwoorden bestaan op vragen en problemen die 
uit deze twijfels voortvloeien. Maar de alternatieve tuinder is in ie
der geval op zoek. Dit zoeken leidt vaak tot een conflictsituatie met 
de traditionele vormen van landbouw en tuinieren. Dit rapport signaleert 
die wrijving, peilt de behoefte aan alternatieve tuinen, en petracht wordt 
een oplossing te vinden. Voor zover is het rapport universeel toepasbaar. 
Daarna wordt ingegaan op de mogelijkheden in de stedelijke buitenruimte 
van Almere. 
Is er plaats en waar is er plaats? 
Dan nog de afbakening van enige begrippen. De woorden volkstuin en volks
tuinder zijn vervangen door nutstuin en nutstuinder. De reden hiervan 
is dat met volkstuin ook de recreatieve tuinen wordt bedoeld. 
Een vorm van verblijfsrecreatie voor het hele gezin met huisje, zand-
bak en bloemenpracht. Een nutstuin is een echte moestuin met groenten 
en bloemen en hooguit een klein opstal voor gereedschap. 
Met de woorden alternatief, biologisch, mi lieu-vriendelijk, oecologisch 
en meer synoniemen wordt hetzelfde begrip aangeduid. 
Geen van de namen dekt de lading, omdat ze geen van alien uitsluitend de 
identlteit weergeven van een andere vorm dan de huidige gangbare. 
Toch blijken ze al zo ingeburgerd te zijn, dat ze op zich voldoen. 
Het rapport is bedoeld om een genuanceerder beeld los to weken over al
ternatief tuinieren, en in geringe mate ook over alternatieve landbouw. 
Alleen zo kan in de toekomst meer begrip voor het een en ander ontstaan. 
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1. WAAROM TEGENWOORDIG EEN NUTSTUIN? 

Na de tweede wereldoorlog is er een geheel nieuwe periode begonnen voor 
West-Europa. Dat mogen we wel stellen als we vijfentwintig jaar terug-
kijken. De industri'61e technieken gaven een enorme expansie van produk-
tie te zien, en men kreeg de indruk dat die vooruitgang zonder einde 
was. Het vooruitzicht was ook aanlokkelijk. "Overvloed voor iedereen". 
Men leefde er ook naar. 
Nu is echter komen vast te staan dat sommige natuurlijke hulpbronnen 
eindig zijn, en men vraagt zich terecht af: Is men niet wat te opti-
mistisch of te egolstisch geweest? Blijft er nog wel wat over voor de 
mensen na ons? We zijn alien bij dit proces betrokken en men weet en 
voelt dat men zo niet verder kan gaan. Men gaat terug naar een deugd 
die men nauwelijks nog kende: de matiging. Dit kan geschieden door te
rug te keren tot de aarde, in het bijzonder tot de tuin die men zelf 
verbouwen kan: de nutstuin. Was de nutstuin vroeger meer de produktie-
tuin voor de armen, tegenwoordig is het iets waarvoor in brede lagen 
van de bevolking belangstelling bestaat. 

1.1. BETEKENIS VOOR DE TUINDER 

Voor de amateurtuinder betekent zijn tuin de mogelijkheid tot ontspan-
ning, rust en zelfontplooiing. Met name voor diegenen die in steden 
wonen is zo'n tuin een plek waar men zich na het jachtige bestaan van 
alle dag kan ontspannen. Dat is ook de reden geweest dat het hele 
volkstuinwezen zich vanuit de stad ontwikkeld heeft. Niet voor niets 
vindt men onder deze tuinders mensen met een zeer drukke werkkring. 
Voor hen is de tuin een plaats zonder telefoon, zonder klanten, zonder 
administratieve rompslomp en ook zonder superieuren. In de tuin is hij 
de baas, kan hij zichzelf ontplooien.. Hij is de man die bepaalt wat 
er wel en niet op zijn land gebeurt. Dit lijkt vaak een reactie op de 
wijze waarop de rest van zijn leven verloopt. Daar is hij immers ge-
bonden aan allerlei regels. Zijn huis ziet er zus uit, de voortuin 
moet zo. Door de tuin ontkomt hij aan de massaliteit die de huidige 
samenleving kenmerkt. Hij is een individualist in hart en nieren 
(dhr. Haan). 
In de tuin is de schaal van contacten kleiner, beter te overzien. 
Een veelvuldige uitwisseling van kennis en vaardigheid is mogelijk, 
terwijl ook op andere terreinen vele contacten ontstaan. Voor velen 
biedt hij de mogelijkheid om te gaan functioneren in overzichtelijke 
verbanden van besturen, commissies e.d. Hij leert verantwoordelijkheid 
te dragen, doet bestuurservaring op. Ook kunnen wel eens allerlei 
frustraties, opgedaan in het werkmilieu, afgereageerd worden. Soms 
zal dat wel eens lastig zijn voor medetuinders, maar het is ten slotte 
toch positief te beoordelen. 
"Psychiaters zullen aan de volkstuinders niet rijk worden". 

Nu zal de tuinder er zelf ook niet direct rijk van worden, verliesge-
vend is zo'n tuintje allerminst. Zeker als de groenteprijzen zo oplopen 
zoals dat in de zomer van 1976 het geval was. 
Ook de kwaliteit van het voedsel is tegenwoordig een reden om zelf wat 
gewassen te verbouwen. Veel groentes uit de supermarkten etc. zijn 
bleek en smakeloos. 
Uit het voorafgaande volgt min of meer dan ook dat de belangstelling 
voor nutstuintjes groot en nog steeds stijgende is. Overal bestaan 
lange wachtlijsten. Er treedt ook een verschuiving op in het gebrui-
kersbestand. Waren het voorheen meer de gepensioneerden die de complexen 
bevolkten; nu is er een groeiend aantal veelal jonge mensen dat belang
stelling toont. 



- 2 -

1 .2 . BETEKENIS VOOR DE NIET-TUINDER 

De functie van de nutstuin voor de niet-tuinder is tweeledig. Aan de 
ene kant de waarde die hij heeft voor de recreant in het algemeen, aan 
de andere kant het complex als groenelement in het stedelijk gebied. 
De recreant beziet een complex als een fraai stuk kijkgroen dat een 
bijdrage levert aan de opbouw van een aantrekkelijke recreatieve om
geving. Tevens kan het uitnodigen tot actieve recreatie. Een complex 
kan zo zijn ingericht dat men er doorheen kan lopen of fietsen met hier 
en daar een zitbank. De tuin dient echter wel beschermt te worden tegen 
al te actieve vormen van recreatie (betreden van de tuinen of het ont-
vreemden van goederen en gewassen). 
Op deze manier is het ook voor de niet tuinder een plaats waar het goed 
toeven is. Zo ontstaan ook vaak contacten tussen wandelaar en tuinder, 
gezellig voor beiden en elke tuinder zal met trots van zijn resultaten 
melding maken. Dit is ook 66n van de redenen waarom een complex zeer' 
uitgekiend gesitueerd dient te zijn. Zo kan de nutstuin een waardevolle 
bijdrage leveren aan het gewenste recreatie-areaal in en rond de woon-
kern. De nutstuin geeft een goede oplossing voor problemen als het 
leefklimaat in de stad, tekort aan groen en recreatievoorzieningen in 
de grote steden, aftakeling van het landschap, evenwichtige landschaps-
opbouw etc. 
Daarom ook dient voor een complex ruimte te worden voorbestemd, en niet 
zoals nog vaak het geval is dat overhoekjes tussen wegen en spoorlijnen 
ermee opgevuld worden. 

1.3. BETEKENIS VOOR DE PLANOLOOG 

De Tweede Nota R.O. kiest voor een model van deconcentratie echter zo-
danig dat van de hoofdcentra afgeleide ontwikkelingen elders weer wor
den gebundeld in concentraties van niet te grote schalen. De Derde Nota 
R.O. onderschrijft dat nogmaals. In de laatste Nota is een heel netwerk 
van stedelijke en landelijke parkgebieden ontvouwd. Dit zal in de komende 
decennia geleidelijk aan gerealiseerd worden. Van buurt, wijk, stads-
deel en stadsparken tot in het grootschalige landschap grote regionale 
en nationale parkgebieden. 
Parkgebieden vormen in de stedelijke agglomeratles de overgangsmilieus 
tussen landschap (natuur en agrarisch) aan de ene kant en het stadsge-
bied anderzijds. Alle parken tesamen bepalen de sfeer van een stad. 
Ze verschaffen harmonie aan de naast elkaar voorkomende, uiteenlopende 
elementen. Hoe ouder de parken en geboomten, hoe meer het geldt. Het 
effect van het groen zal des te groter worden naarmate de steden ouder 
worden. Zelfs voor de Bijlmer zal dat opgaan, als dat groen de kans 
krijgt. 
Behalve de belevingswaarden en recreatieve waarden speelt het ook nog 
een rol in milieuhygi'enische zin. Het groen kan namelijk in min of meer 
beperkte mate stoffen en gassen binden uit de lucht, geluid dempen, 
zuurstof en frisse lucht produceren en het micro-klimaat gunstig beln-
vloeden. Vandaar ook dat aan de bufferzones een steeds grotere waarde 
wordt toegekend. In elke nieuw te bouwen stad of stadswijk is daarom 
tegenwoordig ook plaats van de bufferzone. De meer intensieve bodem-
gebruiksvormen van recreatievoorzieningen worden daarbij langs de ran-
den van de parken gesitueerd. De overige meer naar buiten. 
Nutstuinen zullen zeker een aanzienlijke plaats kunnen gaan innemen in 
de randzones van deze nieuwe parkgebieden. Ze verlevendigen de randen 
en dragen aanzienlijk bij tot verlaging van de beheerskosten. 
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Verder zal een volkstuin een sterk gevarieerd, levendig karakter hebben. 
lets wat spontaan tot stand is gekomen. 

Dit kan juist gebeuren door het ondeskundig individu te waarderen om 
zijn ondeskundigheid. Alleen een ondeskundige is in staat het toeval 
mee te laten spelen. De deskundige kan dat niet meer, want hij heeft 
geleerd hoe het moet. Het onbeholpene, het grillige, het intuitieve, 
het gevoelsmatige, het emotionele dat is de deskundigheid van de on
deskundige. 

Y.T. de Smidt (plantensystematicus Univ. Utrecht 
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2 . EEN ALTERNATIEVE NUTSTUIN 

Binnen de a l t e r n a t i e v e tu inbouw z i j n d i v e r s e s t r o m i n g e n a a n w e z i g . 
De v o o r n a a m s t e voor de n u t s t u i n z i j n : de b i o l o g i s c h - o r g a n i s c h e en de 
b i o l o g i s c h - d y n a m i s c h e methode . 
De B i o l o g i s c h - o r g a n i s c h e m a n i e r houdt i n d a t men u i t s l u i t e n d met o r g a -
n i s c h e m i d d e l e n bemest en z i e k t e b e s t r i j d t . Voorzover d a t t e n m i n s t e 
m o g e l i j k i s b i n n e n de e i g e n n u t s t u i n . 
De B i o l o g i s c h - d y n a m i s c h e m a n i e r g a a t nog i e t s v e r d e r . H i e r b i j wordt e r -
v a n u i t g e g a a n d a t e r op h e t gewas b e p a a l d e kosmische k r a c h t e n i n w e r k e n . 
Vandaar d a t e r b i j v o o r b e e l d met maans tanden en s t e r r e b e e l d e n wordt g e -
w e r k t b i j h e t i n z a a i e n en o o g s t e n van de gewassen . Verde r wordt de grond 
van t i j d t o t t i j d , i n d i e n n o d i g v e r r i j k t met s p e c i a l e , o r g a n i s c h - k o s m i s c h e 
preparaten. 
In het algemeen kan men zeggen dat de alternatieve tuinders zich ten doel 
stellen om de ziektebestrijding overbodig te maken. Het middel daartoe 
is het teken van een gezond gewas. Als keer op keer zou blijken dat 
spuiten noodzakelijk is, dan wil dat meer zeggen dat de plant ongezond 
was, dan dat men weer getroffen zou zijn door een epidemie. Dit gezonde 
gewas kan alleen door organische voeding gezond blijven, zodat kunstmest 
uit den boze is. 

2.1. TE NEMEN MAATREGELEN 

De alternatieve tuinbouw heeft bewezen, en bewijst nog iedere dag, dat 
gezonde planten niet aangetast worden door ziekten of plagen en dat 
spuiten dus overbodig is. Het gewas in een nutstuin reageert wat dit 
betreft op dezelfde wijze als in de natuur gereageerd wordt; de zwakste 
moeten afvallen, de sterken blijven. Het kweken van een gezond gewas 
vraagt wel een aantal bijzondere teeltmaatregelen. Deze maatregelen kun
nen globaal gezien in twee groepen verdeelt worden en wel in: 
») maatregelen die de grond verbeteren 
*) maatregelen die een geschikte omgeving voor het gewas creeren. 
Er bestaat dan voor sommige nog een derde groep van maatregelen: 
De dynamische maatregelen. 
Tot de eerste groep van maatregelen behoort o.a. het bereiden van en 
het bemesten met biologische compost. Verder wordt ook biologische mest 
gebruikt. Het toepassen van groenbemesting en het mulchen behoren even-
eens tot de maatregelen die de grond verbeteren. Van iets andere aard 
is de vruchtwisseling in de tijd, maar ook deze maatregel hoort duide
lijk in de eerste groep. In tegenstelling tot kunstmest hebben al de 
meststoffen die in de laternatieve landbouw gebruikt worden, de eigen-
schap dat ze blijvende humus vormen door het bodemleven te bevorderen. 
Zij brengen voornamelijk organismen in de grond die het plantevoedsel 
uit andere materialen bereiden. Dat deze humus voor het gewas gunstig 
is, en, dat deze in staat is ziekte te voorkomen wordt in de gangbare 
landbouw ten dele erkend. Men is inderdaad van mening dat voedinpsziekten 
in huruusrijke grond nauwelijks of niet voorkomen. 
De maatregelen, die dienen om een geschikt milieu voor de plant te creeren 
zijn eveneens voor de plant van groot belang. Ook in de gangbare land-
en tuinbouw erkent men dat veel ziekten nauw samenhangen met het milieu. 
Van plaats tot plaats zullen de milieu-omstandigheden verschillen, maar 
overal zijn er maatregelen te nemen die deze omstandigheden verbeteren. 
Een voorbeeld daarvan is de biologische haag. Deze haag is samengesteld 
uit een sortiment waarin een zo gevarieerd mogelijk vogel en insecten-
leven valt te creeren, zodat er een evenwicht tussen aanvallers van onze 
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gewassen en hun belagers. Tevens is zo'n haag van nut bij het verkrij-
gen van een gunstig microklimaat. Een andere maatregel die tot deze 
groep behoort is de vruchtwisseling in de hoogte. Dit is het op ver
schillende tijdstippen op verschillende lagen van de haag beschikbaar 
doen komen van bepaalde vruchten. Deze maatregel ondersteunt de hele 
werking van een biologische haag. Een echte plantengemeenschap, waar de 
planten elkaar beschermen en aanvullen, is ook zo'n maatregel. Door ze 
op een bepaalde manier bij elkaar te zetten, zullen ze elkaar gunstig 
betnvloeden. 

2 . 2 . WAT MOET MEN NALATEN? 

Bui ten de maatregelen die men moet nemen zijn er ook zaken die men achter-
wege moet laten. Het is mogelijk om de factoren grond en omgeving met 
biologische maatregelen enigszins aan te passen aan het gewas. Dit gaat 
echter op tot een bepaalde grens. Men kan niet alle soorten gewassen 
verbouwen en dan proberen grond en omgeving aan te passen. Het is bij-
voorbeeld beslist niet mogelijk, om hier een kokospalm in de 
tuin te zetten en dan te proberen grond en omgeving aan te passen. Men 
moet selectief zijn in de keuze van de gewassen en men moet zich houden 
aan de juiste zaaitijden als men alternatief wil tuinieren. Op dit gebied 
bestaan er binnen de biologische tuinbouw strengere maatstaven dan in de 
gangbare tuinbouw het geval is. Men moet niet proberen om een gewas met 
kunst- en vliegwerk te telen. Dat draait uit op een zwak gewas en dus 
op spuiten. 

2.3. DEFINITIE? 

De alternatieve tuinbouw ziet de plant als een organisme dat allerlei 
natuurlijke invloeden ondergaat en daarop reageert. Uit de maatregelen 
die genoemd worden blijkt dat de biologische tuinbouw werkt door en met 
de natuur. Daarin zit m.i. het grote verschil met de gangbare tuinbouw-
vormen. De traditionele vorm ziet de plant meer als een mechanisme, dat 
een bepaalde hoeveelheid aan chemicalien toegediend moet krijgen om 
voedsel te produceren. In een extreem geval is men er zelfs in geslaagd 
om gewassen te kweken op leidingen waardoorheen water met kunstmest ge-
pompt werd. Bovendien gebeurde dat in een kas. Deze planten stonden dus 
niet in de grond, kregen onnatuurlijk voedsel en stonden in een kunst-
matig klimaat. Laat dit slechts een voorbeeld zijn van waar gangbare 
tuinbouw toe zou kunnen leiden. 
We kunnen stellen dat in een alternatieve nutstuin op niet commerciele 
basis gewassen worden geteeld die bij voorkeur zonder chemische mest 
en zonder spuitmiddelen worden grootgebracht. In principe is zij ge~ 
baseerd op organische bemesting, maar in aanvulling hierop kan men onder 
bepaalde voorwaarden een matig gebruik maken van een aantal kunstmest-
stoffen, bij voorkeur natuurlijke. 
(Zie alt. landbouw noodzaak of fictie? studium generate Wageningen 
'75, bladz. 11). 
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3. WAAROM EEN ALTERNATIEVE NUTSTUIN? 

De aandacht voor onbespoten groenten en fruit voor kruiden en wilde 
planten neemt toe: 
We leren weer ecologisch denken en handelen, we leren weer mens te 
zijn. 

Prof. dr. ir. F.M. Maas tijdens 
zijn toespraak op het XIX inter-
nationale volkstuinderscongres 

Prof. Maas signaleert dit juist. Inderdaad neemt de vraag naar biolo
gische tuintjes hand over hand toe. We leren weer ecologisch denken. 
Een een alternatief tintje past precies in dit ecologisch denken. 
De biologische tuinbouw zorgt ervoor, dat de grond humusrijk wordt en 
blijft. In de gangbare tuinbouw wordt de humusvoorraad in de grond 
steeds verder aangetast. Bij de amateurtuintjes vaak nog sneller dan 
op een bedrijf. De liefhebber zal immers vaak door gebrek aan kennis 
en ervaring eerder onjuist bemesten dan de beroepstuinman. Het uit-
putten van de humusvoorraad, brengt onherroepelijk een zwak gewas met 
zich mee en dus ziekten. Bovendien wordt op den duur in zulke gevallen 
de opbrengst minder. De kans op ziekten wordt in de gangbare tuinbouw 
ook nog door allerlei andere kunstmatigheden bevorderd. 
De gangbare tuinbouw en ziektebestrijding zijn nauw met elkaar verbon-
den. Hierin schuilt het grootste gevaar. Vergiftigingsgevallen bij de 
consument door bestrijdingsmiddelen komen steeds vaker voor en deze 
gewassen zijn notabene nog geteeld door vakmensen ook. 
Niet alien de consument, ook de tuinder zelft loopt risico's bij het 
spuiten. Dat deze gevaren niet overtrokken zijn mag blijken uit de 
maatregelen die de diverse regeringen nemen om tuinder en consument 
te beschermen tegen deze middelen. Men kan hierbij speciaal denken 
aan het middel DDT dat naar aanleiding van een vergiftiging van een 
baby (door de moedermelk) in West-Friesland, de wetgeving na enige 
tijd werd aangepast. Van dit sterfgeval is bewezen dat de doodsoorzaak 
gelegen was in het feit dat de moedermelk teveel DDT bevatte. 
(A. Seiffert EM. Hoogleraar in de tuin- en landschapsarchitectuur aan 
de Technische Hogeschool in MUnchen). 
"Helaas" komen niet alle vergiftigingsverschijnselen zo duidelijk naar 
voren. Vaak is er geen acute vergiftiging. Chronische vergiftigingen 
komen pas naar voren na een heel lange periode (ir. C. v.d. Veen, 
directeur Gemeentelijk Drinkwaterleidingbedrijf Amsterdam). En het 
is maar de vraag of zo'n chronische vergiftiging ontdekt wordt. 
Dit handelde slechts over enkele directe gevolgen van bestrijdingsmid
delen voor de mens. De indirecte gevolgen zijn nog groter. Het milieu 
wordt hierdoor ernstig belast. Wilde planten verdwijnen. Fazanten, 
kwartels en houtduiven komen soms mismaakt en verlamd ter wereld of 
komen helemaal niet meer uit het ei. En waar is bijvoorbeeld de won-
derwereld van de vlinders uit onze jeugd gebleven? Natuurlijk is het 
vertrouwen in chemische middelen wel teruggelopen na een vergiftiging 
van de Rijn en de met moedermelk "vergiftigde" zuigelingen. Het proces 
is echter nog lang niet stil gelegd en de gevolgen daarvan zijn nog 
niet te overzien, maar aantrekkelijk is het perspectief beslist niet. 
Buiten een grotere veiligheid en een moreel verantwoorde teeltwijze 
biedt de alternatieve tuinbouw nog meer. Het geeft een grotere voldoe-
ning van het werk. Niets uit de tuin is afval, men is overal bij betrok-
ken. 
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Ter illustratie. Afval uit de tuin wordt verwerkt tot compost. Dit 
zelf bereiden geeft een grotere voldoening dan het kopen van een zak 
mengmestkorrels. Bovendien is het veel goedkoper. Uiteindelijk is dan 
ook het resultaat van de alternatieve tuin beter (zeker de kwaliteit). 
Het zal de amateurtuinder veel voldoening geven om het hele jaar te 
genieten van een gezonde evenwichtige voeding die hij zelf verbouwd 
heeft. En dat zal toch ruim opwegen tegen het nadeel van de extra 
tijd die de liefhebber erin moet steken. Voor een echte liefhebber is 
dat echter nauwelijks een bezwaar. 

BELANGSTELLING 

Dat er steeds meer belangstelling bestaat voor deze alternatieve manier 
van groente telen weet de heer G. v.d. Pouw Kraan te vertellen. 
Hij is secretaris van het Algemeen Verband van Volkstuinders Verenigin-
gen in Nederland, en vertelde dat de vraag naar deze tuintjes hand over 
hand toeneemt. Natuurlijk proberen de Verenigingen zoveel mogelijk 
hieraan tegemoet te komen. Verder valt op dat de eigen in- en verkoop-
organisatie van het Verbond het laatste jaar nauwelijks nog chemische 
bestrijdingsmiddelen verhandeld heeft omdat de vraag in enkele jaren 
tot bijna nul is gedaald. 
De voorzitter van de "biologische tuinbouwvereniging Almelo" de heer 
H. Vos vertelt desgevraagd dat binnen 2 jaar van hun bestaan, het hele 
complex biologische tuinen volgeboekt is (80 tuinen) en er bestaat een 
flinke wachtlijst. "Binnen 2 maanden na oprichting waren er al 48. Er 
is nog nooit reclame gemaakt o.i.d.". 
De heer Abbing, voorzitter van de "Kleine biologische tuinbouwvereni
ging" te Soest verwacht binnen 2 jaar de 2 ha gepachte grond vol te 
hebben met tuintjes van 200 m2. 
Alleen al uit de vraag naar alternatieve tuintjes, spreekt de noodzaak 
om grond beschikbaar te stellen. Net als hockeyspelers die een hockey-
veldje vragen. Juist nu lijkt de tijd rijp om deze tuinders een kans 
te geven, speciaal in de nieuw te bouwen wijken en steden. 
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4. VERSCHILLEN TUSSEN GANGBARE EN ALTERNATIEVE NUTSTUINEN 

4.1. ALGEMENE VERSCHILLEN 

Hoewel er binnen de alternatieve sector diverse richtingen bestaan, ver-
schillend met de gangbare methode van groentetelen bezitten ze voor een 
groot deel gemeenschappelijk. Voor de duidelijkheid staan ze hier tegen-
over elkaar. 

Gangbare nutstuin 

sc Aanvulling van benodigde plante-
voedlngsstoffen vaak d.m.v. 
anorganische bemesting. 

* Veel grondbewerking (spitten 
etc. ). 

* Bestrijding van ziekten en 
plagen overwegend door 
chemische middelen. 

Alternatieve nutstuin 

* Zoveel mogelijk terugvoer en aan
vulling van plantevoedingsstoffen 
d.m.v. organische bemesting. 

* Grondbewerking alleen als het 
direct nodig is. 

* Voorkomen van ziekten en plagen 
door cultuurmaatregelen, instand-
houding van het biologisch ele
ment en gebruik van plantverster-
kende preparaten. 

4.2. DE BEPERKENDE REGLEMENTEN 

De bovenvermelde punten van zo weinig mogelijk grondbewerking ; en het 
voorkomen van ziekten en plagen, leveren op de gangbare nutstuincomplexen 
moeilijkheden op. De redenen hiervoor zijn gelegen in de huishoudelijke 
reglementen die de volkstuinverenigingen hebben. 
Zo bestaat bij "DE VROLIJKE SPITTER" (Volkstuinvereniging in Lelystad) 
de verplichting om de tuin op 1 maart zwart te hebben: 

"De leden zullen de tuinen als tuingrond benutten, en zij zullen zorg 
dragen dat de tuin voor 1 maart van ieder jaar gespit is, of zodanig 
bewerkt te hebben dat dit volgens het bestuur aan de eisen voldoet'.'. 
(artikel 3 huishoudelijk reglement voor leden januari 1977). 

Als men niet aan deze eis wil voldoen omdat het bewerken van het biolo
gische tuingrond niet noodzakelijk lijkt, dan geeft het bestuur 3 waar-
schuwingen. Na deze waarschuwingen wordt het tuintje ontnomen. 

"Leden, die bij het niet naleven van de gestelde regels in 66n jaar ver 
liezen na drie waarschuwingen bij het daaropvolgende maal het recht hun 
tuin te gebruiken. Tevens zal het bestuur bij de derde waarschuwing be-
treffend lid een boete opleggen van / 25,—". 
(artikel 14. Huishoudelijk reglement voor leden januari 1977). 

De Volkstuinvereniging Wijchen vermeldt in haar reglement: 

"Hoog opschietende bomen mogen niet worden geplant op plaatsen waarvoor 
het bestuur geen goedkeuring heeft gegeven". 
Artikel lib. januari 1977. 

en 
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"Heggen op de grens met aanliggende percelen zijn niet toegestaan". 
artikel lie. 

Door deze regels wordt het onmogelijk om een dichte haag rondom de tuin 
aan te brengen. Tenminste als het bestuur niet akkoord gaat. En deze 
haag is nu juist onontbeerlijk voor een goede ziektebestrijding. 
Het plaatsen van een haag is fundamenteel voor een biologische tuin 
zolang de wereld erbuiten in te ernstige mate is vervuild. 
De Wijchense Volkstuinvereniging heeft zoals de meeste verenigingen een 
tuinkerncommissie. Zulke commissies bepalen of er in een tuin sprake 
is van verwaarlozing. Helaas is het verwaarlozen en alternatief tuinie
ren voor vele nog moeilijk uit elkaar te houden. 
Voor iemand die zijn tuin "verwaarloost" geldt: 

, Leden die hun tuin verwaarlozen, hun huurpenningen niet op de gestel-
de tijd voldoen, de reglementaire besluiten van het bestuur of de 
ledenvergadering niet stipt opvolgen, handelen in strijd met de reg-
lementen en besluiten, anderen aanhoudend en zonder noodzaak hinde-
ren of overlast veroorzaken, ontvangen van het tuindersverenigings-
bestuur een schriftelijke vermaning of oproep. 

|b. Indien aan een vermaning of oproep geen gehoor wordt gegeven of zich 
bij herhaling schuldig maken aan 66n of meer onder al genoemde over-
tredingen kan een aanvraag tot zijn of haar royement worden ingediend 
fart. 8, Volkstuindervereniging Wychen 1977). 

4.3. ALTERNATIEF VOLKSTUINENCOMPLEX APART 

Artikelen en Reglementen als deze bestaan binnen elke volkstuindersvere-
niging in Nederland. De alternatieve tuin past niet in deze reglementen 
en daarom ook niet in een gangbaar nutstuinencomplex. 
Er is nog een reden om de alternatieve nutstuinen apart te leggen. Het 
is niet mogelijk om een biologische nutstuin te bezitten die omringd 
wordt door andere tuinders die kunstmest bij de vleet gebruiken en regel-
matig spuiten. Van een biologisch evenwicht kan geen sprake zijn. Omge-
keerd ziet ook de "gewone" amateurtuinder gevaren. De alternatieve tuin 
is voor hem een bron van ziekten en onkruidzaden. Die kan hij niet tole-
reren zo dicht bij zijn eigen tuin. 
Verzoeken of het mogelijk is een aprate hoek in te richten worden vaak 
door het bestuur afgewezen. Het wordt toch niets als rotzooi. 
Waarschijnlijk is het een zaak van: onbekend maakt ongeliefd. Op dit mo
ment speelt in Lelystad zo'n zaak. Na nog een laatste poging te hebben 
gewaagd, zal de alternatieve beweging het heft in eigen handen nemen. 
Er zal dan op eigen initiatief aan verwecenlijking van een alternatieve 
nutstuinencomplex worden gewerkt. Volgens mevrouw Biewinga en de heer 
Verbeek (leden van de Landbouwgroep van Milieudefensie afdeling Lelystad) 
bestaat er in het eerste begin al genoeg belangstelling om een klein 
complex van 60 - 100 tuinen mee te vullen. 

Vaak wordt ook al vanaf het begin, bij de oprichting de bestaande volks-
tuindersvereniging ter plaatse, en het overkoepelende Algemeen Verbond 
gemeden. (In Soest en Aimelo bijv.1. Te traditioneel ingesteld,staan niet 
open voor andere zakeri,'zeggen de voorzitters van drie alternatieve volks
tuinder sverenigingen. 
De heer Haan (oud-voorzitter van het Algemene Verbond en lid van de com-
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plexenkeuringscommissie) vertelt dat het Algemeen Verbond en haar vereni
gingen natuurlijk zo flexibel mogelijk zijn. Maar in hoeverre? Er wordt 
wel eens iets uit de reglementen geschrapt. Vanaf dit jaar mag bijvoor-
beeld geen V.C.B. meer gebruikt worden om er fruitbomen mee te behande-
len. En madeliefjes in het gazon mag weer. De sloot hoeft maar 1 maal 
per jaar opgeschoond te worden in plaats van 3 keer. Toch staat het 
Verbond er huiverig tegenover. 

Bij de overgrote rneerderheid van de mensen bes taat angst voor onover-
zichtel ijkheid waardoor ze te maken zouden kunnen krijgen met ervarin-
gen die ze juist niet aankunnen. 

W. Koerse, filosoof 

Helaas bestaat er nog weinig kennis over biologisch en biologisch-dyna-
misch aan de top van het Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen 
in Nederland. Een wilde plantentuin is wat anders dan een alternatieve 
tuin, een "rommelkant" wat anders dan een alternatieve tuinliefhebber. 
Het verschil wordt echter nauwelijks onderkend door de bestuurders. 
Volgens Haan moeten de reglementen elastisch zijn en net zo snel ver-
anderen als de mentaliteit van de tuinder. 
Het wachten op zo'n verandering zal voor de alternatieve tuinliefhebber 
wel te lang duren, Kernachtig gezegt heeft de amateurtuinder zoveel vrij-
heid in zijn doen en laten dat hij een ander in zijn doen en laten niet 
belemmert. Bij twee groeperingen die zover van elkaar staan als deze is 
het haast wel noodzakelijk om ze te scheiden. 
Te meer daar ze er allebei de voorkeur aan geven om in ieder geval niet 
gemengd te bestaan. 
Helaas zal de dialoog tussen de traditionele en alternatieve tuinder 
dan verbroken worden, omdat het contact voor een ^root deel verloren 
gaat. Van overreding tot het volgen van de andere methode lijkt geen 
sprake meer te zijn. De heer Abbring (Biol. Tuindersvereniging Soest) 
meent dat er dan nog andere wegen openstaan. Door zijn overgebleven 
groentes weg te geven, zal de ander overtuigd kunnen raken van de kwa-
liteit. Daarbij komt nog dat de alternatieve tuinder meestal idealistisch 
is ingesteld. Die zal alle overige manieren en gelegenheden maar al te 
graag aanpakken om zijn ideeen uit te dragen. 
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5. DE BEHOEFTE AAN ALTERNATIEVE NUTSTUINTJES 

5 . 1 . WELKE MENSEN? 

Deze behoefte kan nog niet exact worden aangegeven. De tuinders die 
op een alternatieve manier willen tuinieren, vormen nog geen duide-
lijke groep waarvan de toekomst te voorspellen valt. 
Voorlopig valt de groep alternatieve tuinders uiteen in drie groepen: 
I. De mensen die nog nooit een tuin hebben gehad, en nu graag een 

nutstuin zouden willen bezitten 
II. De mensen die al een nutstuintje bezaten op een gangbaar complex 

III. De mensen die op een wachtlijst stonden voor een gangbaar complex 
en bij de opening van een eventueel alternatief complex hun kans 
schoon zien. Dit geldt natuurlijk alleen in de beginperiode. 

Groep I is niet te meten. Hoeveel mensen zich nu bezig zullen gaan 
houden met een alternatieve tuin is sterk afhankelijk van de vraag 
of het "ecologisch denken" doorzet of niet? Is het een modegril of 
een nationaal steeds gewichtiger wordende zaak? Op korte termijn is 
zeker sprake van een stijging. Over enkele jaren zal deze vraag dan 
opnieuw moeten worden bekeken. 
Voor groep II en III geldt dit natuurlijk ook, maar in mindere mate. 
Groep II kiest nu al echt voor een andere manier van groente telen. 
Groep III daarintegen bestaat voor het grootste deel uit ongemotiveer-
de mensen. Deze kandidaattuinders zien nu de mogelijkheid om snel een 
tuin te krijgen. Zoiets zal zeker meespelen in elke stad waar een 
flinke wachtlijst bestaat, en de mogelijkheden beperkt zijn. 

5.2. NORMEN 

Tot voor kort werd bij de Rijksdienst in Lelystad geschat dat er 10 m2 
per inwoners beschikbaar moeten zijn aan nutstuin. Dit werd echter niet 
als norm gehanteerd in het beleid. Het tot voor kort gevoerde beleid 
was erop gericht om iedereen die een tuin vroeg, er een ter beschikking 
te stellen. Zo gebeurde het dat er in de praktijk 12 m2 per inwoners 
beschikbaar was. 
De samenstelling van de bevolking van Lelystad verandert echter. 
De import uit de randstad is onevenredig hoog. Deze nieuwe mensen heb
ben relatief gezien minder belangstelling voor een nutstuin. 
Er gaat dus nu een beleid gevoerd worden wat erop gericht is, dat er 
in de toekomst (1985) nog 8 m2 per inwoner beschikbaar is. Dit is nog 
een hele luxe in vergelijking met andere steden waar men er nu naar 
streeft om + 5 ra2 per inwoner beschikbaar te maken. 
In Lelystad (22.000 inwoners op 1 Jan. 1977) wordt in eerste opzet om 
_+ 150 alternatieve tuinen gevraagd. Per 1 januari 1977 waren er onge
veer 1100 gangbare nutstuinders en 400 aanvragen (samen 1500). 
Dat wil zeggen dat tussen de 10 en 15% van alle tuinders een alterna
tieve tuin zou wensen. Op dit moment. 
In Soest met 40.000 inwoners, worden in eerste aanleg, 200 tuintjes 
ter beschikking gesteld. Ook dit is zo'n 10-15% van het totale nuts-
tuinareaal. 
Van deze 10-15% van het totale nutstuinareaal is men zeker dat het als 
alternatieve tuin gebruikt zal worden. Het is een minimum. De werke-
lijke vraag naar een alternatieve nutstuin kan wel groter zijn, maar 
nog niet meetbaar. Alle voorzitters van biologische verenigingen met 
wie ik contact had (zie literatuur) zeggen dat indien er meer grond 
beschikbaar was, deze ook meteen zou kunnen worden uitgegeven. Als de 
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stijgende belangstelling doorzet, dan zal de behoefte in de toekomst 
zeker nog groter worden. In die behoefte kan dan worden voorzien door 
eventueel andere nutstuincomplexen tot alternatief gebied te verklaren 
(voor gangbare tuinders die willen omschakelen) of nieuwe complexen 
te stichten voor nieuwe aspirant-tuinders. 
Voorlopig moet dus minimaal 10% van alle nutstuingrond beschikbaar ko
men voor alternatief tuinieren. Beter nog lijkt 15% in verband met een 
te verwachten stijging in de belangstelling op zeer korte termijn, la
ter kan een en ander dan nog bijgesteld worden. 
In "Tuinen, tuin-park-landschap, deel 4" van J.P. van Alff e.a. wordt 
de minimum omvang van een complex gesteld op 50-100 tuintjes. Dat wil 
zeggen dat er in elke stad (of dorp) waar minimaal 50 alternatieve 
tulnliefhebbers bestaan het mogelijk moet zijn om er een complex voor 
in te richten. Met dezelfde "norm" komt men dan aan een minimumgrootte 
van een woonkern van 100.000 inwoners. Overal waar dus 10.000 mensen 
of meer wonen moet eigenlijk plaats zijn voor een alternatief complex. 
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6. WELKE EISEN? 

6 . 1 . GEBRUIKELIJKE EISEN 

De alternatieve nutstuinen stellen enige speciale eisen. Natuurlijk 
geldt voor deze gronden ook het programma van eisen dat voor de gang-
bare complexen gebruikt wordt. 
Deze normale eisen zijn b.v.: 
1. goede complexontsluiting 
2. waterleiding aanwezig 
3. verenigingsgebouw aanwezig 
4. toiletten beschikbaar voor de leden 
5. elektriciteit voor het gebouw en verlichting van het complex 
6. telefoon aanwezig (eventueel) 
7. in principe vrij van gemotoriseerd verkeer, doch wel toegankelijk 

voor ambulance of leveranciers (mest etc.) 
8. een parkeergelegenheid 
9. speelgelegenheid 

10. afvalvoorzieningen ( c o n t a i n e r s en korven, mesthopen e t c . ) 

6 . 2 . "ALTERNATIEVE" EISEN 

6 . 2 . 1 . De l i g g i n g 

De ligging van de tuin is van groot belang. Zeer ongunstig bijvoorbeeld 
is teveel schaduw. Wanneer er dus een hoog geboomte in de directe om
geving is, of een flatgebouw dat erg veel zon wegneemt kan men daar 
beter geen complex plaatsen. Gewassen die nog het best tegen gedeelte-
lijke schaduw kunnen zijn rabarber, aardbeien, andijvie, snijbiet en 
rode biet. 
Een te open tuin is ook niet goed. Vooral hagen aan de noord- en west-
kant kunnen veel windschade voorkomen. 
Dit voorafgaande telt natuurlijk zowel voor een biologisch als een 
gangbare nutstuin. Alleen wordt er niet zo vaak rekening mee gehouden. 
Zeker ook met de plaatsing. Vaak vindt men normale nutstuintjes als 
opvulling van overhoeken tussen drukke snelwegen en spoorbanen. Voor 
een alternatieve nutstuin is dit een ondenkbare plaats. De kans op een 
goed biologisch evenwicht neemt namelijk toe, naarmate er minder ver-
storingen in de buurt plaatsvinden. Een begrenzing aan bos, weide of 
water is daarom aan te bevelen. Zeker geen autosnelwegen. Wil men wer-
kelijk gezonde gewassen telen dan is zo'n loodvergiftiging van de plan-
ten uit den boze. De ANOG-organisatie (een uit Duitsland overgewaaide 
organisatie van alternatieve telers, voornamelijk fruit) houdt zelfs 
500 ra afstand tot een zeer drukke weg aan. Zo'n afstand zal in Neder
land nooit haalbaar zijn, vanwege het zeer dichte wegennet, zeker in 
de stedelijke periferie. Met andere middelen zal ernaar gestreefd moeten 
worden om zonder die 500 meter buffer een ideale situatie te creeren. 
Een brede, dichte haag (zie 6.3.7.) kan daarbij helpen. Op die manier 
kan de afstand tot de rijbaan tot _+ 100 m worden teruggebracht. 

6.2.2. De afstand 

Natuurlijk geldt: Hoe dichterbij, hoe beter. Als de tuin dichtbij 
ligt, zal men sneller geneigd zijn, om "eventjes" iets te verzorgen. 
Algemeen geldt nu dat de tuinen per fiets hoogstens 15 a 20 minuten 
van het woonhuis verwijderd mogen zijn. Als men de alternatieve tuinder 
echter een complex zou aanbieden dat verder van de stad lag, maar be-
tere waarborgen voor een biologisch evenwicht biedt, dan zou dat zeker 
nog acceptabel zijn. Maar een grens ligt toch wel bij 5-6 kilometer. 
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6.2.3. De grond 

Vaak komt het voor, dat ondanks zorg en toewijding de resultaten mager 
blijven. Een slechte grond kan dan de oorzaak zijn. Bij het bouwen van 
huizen wordt soms alle afval, puin, kalk etc. gewoon maar in de grond 
gestopt. Of een terrein is opgehoogd met arm zand of veel te zure grond, 
of het bestaat uit onhandelbare bonken klei. In zulke gevallen moet men 
niet aan complexen denken, tenzij de grond aanzienlijk wordt verbeterd. 
Dit kan geschieden door het opbrengen van een hele nieuwe laag grond of 
door bemesting. 
In de meeste gevallen zal een flinke bemesting met organische meststof
fen gunstig werken. Een natte en koude grond wordt hierdoor luchtiger 
en beter bewerkbaar. Een arme, zandige grond wordt beter vochthoudend 
en humusrijker. Er kunnen verschillende organische stoffen gebruikt 
worden. In de ene streek kan men gemakkelijk aan veenaarde of tuinturf 
komen (niet geschikt voor zure veengrond) of aan V.A.M. compost. Soms 
kan men bagger of slibcompost en verschillende soorten stadsvuilcompost 
krijgen. Ten slotte is het bijna overal in Nederland mogelijk om stal
mest aan te kopen, al is dit hier en daar wel duur. Rioolslib is voor-
alsnog onbruikbaar, omdat het vaak zware metalen bevat. Als deze metalen 
eruit konden worden gezuiverd, of anders konden worden afgevoerd, dan 
is rioolslib zeer goed bruikbaar. 

6.2.4. De grootte van een alternatieve nutstuin 

W.T. Schilthuis stelt in haar boek "de biologisch dynamische tuin" dat 
voor een gezin van 4 a 5 personen 200 m2 benodigd is, om dat gezin het 
hele jaar door van groenten te voorzien. Nu zijn er natuurlijk ook 
mensen die minder tuin nodig hebben omdat 6f niet alleen maar uit eigen 
tuin eten, 6f omdat het een kleiner gezin betreft. Ook is er behoefte 
aan grotere tuinen, voor grotere gezinnen of samenwerkende families etc. 
De tuinmaten die in de praktijk voldoen zijn: 

100 m2 150 m2 200 m2 • 250 m2 300 m2 
De procentuele verdeling: 

20% 30% 35% 10% 5% 
Naderhand is wijzigen nog altijd mogelijk. 

6.2.5. De grootte van een alternatief nutstuincomplex 

Als uiterste minumummaat wordt op het ogenblik 1,5 ha (bruto) gehan-
teerd. Kleinere complexen leiden in een groter stad tot een te grote 
versnippering. Daarbij komt ook nog dat vele kleinere complexen grotere 
investeringen vergen. Ais men de tuintjes binnen de woonwijken situeert 
mogen ze kleiner zijn. Het is echter voorlopig ondenkbaar dat er binnen 
66n wijk zoveel milieu-vriendelijke tuinders wonen dat er een complexje 
mee gevuld zou kunnen worden. Daarom is voorlopig een complex buiten de 
directe stedelijke bebouwing noodzakelijk en dan zo gesitueerd dat bin
nen bereik van meerdere woonwijken of woonkernen valt. 
Op dit moment wordt door de R.IJ.P. gewerkt met een maat van 7-8 ha per 
complex. Grotere elementen zouden onplezierig aandoen. De volkstuinder 
gaat dan weer op in de massaliteit. Prof. Maas raadt complexen groter 
dan 10 ha zeker af omdat bij zo'n grootte het complex het gehele park-
gebied of landschap gaat bepalen. 
Ze passen dan niet meer in een gevarieerde parkopzet. 

6.2.6. De rust en beveiliging 

Zeker in droge zomers is de kans op diefstal van groenten op een ver 
weg gelegen complex erg groot. 
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Maar er wordt nog meer ontvreemd. Gereedschappen, transistorradiootjes 
etc. vormen vaak een niet te versmaden buit. Hiertegen biedt een huisje 
weinig soelaas. Huisjes zijn sowieso niet gewenst op de nutstuinen, om
dat dat zal leiden tot een verkapte vorm van verblijfsrecreatie. Een kist 
met slot geeft waarschijnlijk nog een betere beveiliging. 
Op een complex in Amsterdam biedt het "oefenen" met politiehonden (op de 
paden) een goede oplossing. Deze ongebruikelijke methode zal echter niet 
overal voorhanden zijn. 
Het is ook niet ideaal om in de zomer nachtwakers per toebeurt aan te 
stellen, hoewel er wel vrijwiltigers voor worden gevonden. 
Gelukkig bestaan er nog enkele andere methodes. Het is mogelijk om een bre-
de sloot tussen openbare wegen of paden en de tuinen te maken, en dan 
e6n toegangshek met "gevaarlijke pinnen" etc. Ook kunnen in de haag 
soorten worden opgenomen die de doordringbaarheid sterk verminderen. 
Struiken met blad of takdoornen lijken hiervoor speciaal te zijn gescha-
pen. 

Het atlerbeste en veiligste is een beziend oog. Misschien is het moge
lijk om een woning tegen de tuinen aan te situeren. Alleen al de aanwe-
zigheid van zo'n huis zal de kans op diefstal doen minimaliseren. Tege-
lijk zou daarbij een schuur kunnen worden gebouwd die bossen bevat waar-
in de tuinders hun gereedschap kwijt kunnen. 

6.2.7. De haag 

In een biologisch tuinencomplex mag een haag niet ontbreken. Deze haag 
bestaat uit een strook grond om de tuinen die beplant wordt met bijvoor-
beeld meidoorn, sleedoorn, kardinaalsmuts, Spaanse aak, sneeuwbes, div. 
roze soorten , vlier, eik, kornoelje, braamstruiken etc. 
Een gunstig microklimaat onstaat doordat de haag de wind breekt en tem-
peratuurverschillen nivelleert. Daarom is het zelfs raadzaam om smalle 
heggetjes of hoge gewassen in de tuin zelf te plaatsen. Verder zorgt een 
haag voor het behoud van de bodemvochtigheid, van de dauw, en van de bo-
demkoolzuur. Door een haag kan de opbrengst met ongeveer 15% worden op-
gevoerd (Gartner Ackern-ohne Gift prof. A. Seiffert, Biedersten Verlag 
'71 11 biz. 159). 

Het is praktisch niet mogelijk dat in tegenstel1ing tot wat vaak wordt 
beweerd, schadelijke dieren hem aanvaUen op de gewassen lanceren vanuit 
de haag omdat ze daar eenvoudigweg niet kunnen leven. Wie daar wel in 
leven zijn juist hem belagers. Een goedkope veldpolitie als het ware. 
Vanzelfsprekend heeft iedere struik een hem eigen, van andere verschil-
lend gezelschap van bodemleven. Zo horen onze appel- en perebomen van 
nature in het gezelschap te zijn van een eike- haagbeukbos. Een appel-
aanplant zal dan ook gezonder zijn als hij door soorten uit dat eike-
haagbeukebos wordt omgeven. Meidoorn en sleedoorn vormen daarom zo'n 
goede haag voor een appelboomgaard. 
De haag houdt ook de vervuiling van de buitenwereld tegen. 
Natuurlijk niet die stoffen die recht uit de lucht komen vailen, maar 
we' de stoffen die van opzij het gebied infiltreren. Hierbij moet spe
ciaal gedacht worden aan de uit'aatgassen van de auto, en aan spuitmid-
delen die eventueel op belendende percelen worden gebruikt. 
In het kort even alle voordelen die zo'n haag biedt: 
1. windkering 
2. t empera tuur sve r sch i l l en tussen dag en nacht worden i e t s verminderd 

* Karinaalsmuts i s evenals ge lde r se roos en b e r b e r i s een waardplant voor 
frrnanroest en wordt daarom in de po lders n i e t aangep lan t . 
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3. de dauw blijft meer hangen 
4. stuiven van de bovengrond wordt tegengegaan 
5. bloeiende struiken trekken bijen en vlinders aan (goed voor bestui-

vingl 
6. besdragende struiken trekken vogels aan (bestuiving enerzijds, in-

sectenbestrijding anderzijds) 
7. struiken vormen de ideale buffer tussen de "chaotische" buitenwereld 

en de biologische moestuinen 
8. het bladafval kan nog zorgen voor bemesting 
9. een haag heeft natuurlijk ook nog sierwaarde. 

Hoe groot moet zo'n haag zijn? Zo groot mogelijk betekent dat de werking 
zo maximaal mogelijk is. Als daar geen ruimte voor is kan een geknipte 
heg nog veel beschutting geven. 
Het is niet nodig daarvoor meteen liguster voor te gebruiken. Een mooie 
dichte heg kan men ook maken van beuk, haagbeuk, veldesdoorn, els en mei
doorn. Ideaal is een haag van 3-4 meter breed. Om te voorkomen dat de 
wortels van zo'n haag te ver de tuin indringen, en voedingsstoffen op 
souperen die voor een gewas bedoeld waren, kan men twee maatregelen nemen. 
De eerste is het ophogen van de plaats waar de haag komt met + 60 cm. 

Een andere maatregel is het graven van een sleuf in de grond vlak langs 
de haag. Deze sleuf kan eventueel worden opgevuld met mest of compost 
om de haag van de nodige voedingstoffen te voorzien. 
Het onderhoud van zo'n haag dient door de vereniging zelf te gebeuren, 
net las op de normale nutstuincomplexen het geval is (burenplicht). 
Deze hagen en het verdere groen tussen tuinen en paden vormen samen een 
aanzienlijke hoeveelheid tarra in het nutstuinencomplex. Kuppers maakt 
zelfs melding van 56% tarra op een complex (de norm voor volkstuin in het 
uitbreidingsplan, in Stedebouw en Volkshuisvesting 1962 nr. 2, p. 39 ev). 
Men zal dus wel rekening moeten houden met het feit dat gevraagde tuin-
oppervlak voor alternatieve nutstuinen, niet de totale benodigde opper-
vlak is. Die is aanzienlijk groter. In de nieuwe volkstuincomplexen van 
Lelystad is de tarra, inclusief parkeerplaatsen en gemeenschappelijke 
gebouwen tussen de 40 en 50 procent. Dat wil zeggen, dat er ongeveer 
dubbel zoveel oppervlak voor een complex benodigd is, als de totale op
pervlakte aan nutstuinen zelf bedraagt. 
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7. DE VORM 

Doordat het in de praktijk onmogelijk blijkt om alternatieve nutstuintjes 
te realiseren binnen het gangbare complex, blijven er nog drie andere 
mogelijkheden over. Deze zullen hier achtereenvolgens worden besproken. 

7.1. EEN COMPLEX APART MET EIGEN ORGANISATIE 

Model I 
De alternatieve tuinders huren dus los van de bestaande gangbare tuin-
dersvereniging een complex. Op deze manier zal er nauwelijks contact be
staan tussen de biologische en traditionele amateurtuinders. Dit heeft 
zowel voor- als nadelen. Het voordeel is dat wrijving die op het ogen-
blik bestaat verdwijnt. Van de andere kant is het jammer dat de ideeen 
die beide richtingen hebben, niet meer uitgewisseld zouden kunnen wor
den. Verder is vaak de belangstelling nog niet zodanig groot dat er een 
heel apart complex voor valt in te richten. De Rijksdienst werkt op het 
ogenblik met complexgroottes van 13-14 ha (in het buitengebied). Als de 
tarra + 50% is, dan is 6-7 het werkelijke nutstuinenoppervlak. Voor 
tuintjes van 200 m2 betekent dat 300-350 tuinders. Dat is veel, maar ook 
voor de biologische tuinders haalbaar. De alternatieve tuindersorganisatie 
in oprichting van Lelystad verwacht dat de aanvraag nu al zeker tot 150-
200 zal oplopen. En Lelystad wordt nog groter. Als de minimummaat van 
200 tuintjes van 200 m2 (netto-oppervlakte) niet gehaald wordt is een 
apart complex af te raden. 

Voor de overheid is het een goede zaak om alle contacten met de volks-

tuinders over 46n schijf te laten lopen. Een overkoepelende volkstuin-
dersvereniging met daarbinnen de differentiaties. Dit zal zeker het 
plaatselijke beleid en de coordinatie ten goede komen. 

7 . 2 . EEN ALTERNATIEF COMPLEX ALS ONDERDEEL VAN EEN GROTER COMPLEX 

Model II 
De algemene tuindersvereniging verpacht dus weer een deel van het totale 
complex aan alternatieve volkstuinders die een eigen reglement bezitten. 
Een deel van het complex (cluster^ wordt dan dus afgeschermd en op dat 
deel zijn de gangbare reglementen vervangen door alternatieve afspraken. 
In dit model zal een zekere vorm van overleg noodzakelijk zijn. 
Dit overleg zou wel eensstroef kunnen verlopen door onbegrip van beide 
partijen. Het voordeel is wel dat het gemakkelijker te realiseren is. 
Alle amateurtuinders kunnen gebruik maken van dezelfde faciliteiten (ont-
sluiting, water etc.). Een complex samen met de traditionele tuinlief-
hebbers is sneller te realiseren, daar er in totaal dan genoeg tuinders 
zijn om een complex te starten. Nog een voordeel is dat de tuinders 
elkaars ideeen zouden kunnen overnemen, en dat er een zekere propaganda 
voor milieu-vriendelijk tuinieren van zal uitgaan. 

Tegelijk zal de algemene volkstuindersvergadering beter de belangen van 
alle tuinders kunnen behartigen. 

7.3. EEN ALTERNATIEF COMPLEX ALS ONDERDEEL VAN EEN ALTERNATIEF BEDRIJF 

Model III 
In dit geval wordt er dus niet direct van een openbaar lichaam grond 
gepacht, maar van een particulier alternatief bedrijf. Zo'n bedrijf 
zal dus bij uitgifte wel extra met X ha bedeeld moeten worden met daarin 
de clausule dat minimaal X ha onderverhuurd zal moeten worden aan mi
lieu-vriendeli jke tuinliefhebbers. 
Dit model bestaat al op "De Kleine Aarde" in Boxtel. 
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Op dit biologisch bedrijf heeft men wat plaats ingeruimd voor prive-
groentetuintjes. Dat biedt de alternatieve tuinder vele voordelen. 

1. Alle faciliteiten zijn op zo'n bedrijf al aanwezig (water, toilet, 
ontsluiting). 

2. Een biologisch bedrijf heeft al een haag en daarbinnen bestaat al een 
biologisch evenwicht, dus de extra haag voor de nutstuinen is niet 
meer nodig. 

3. De tuinen zijn goed bewaakt; de tuinder houdt de zaak automatisch in 
de gaten. 

4. De beroepstudie kan informatie geven over teeltmethodes etc. Dit kan 
tussen neus en lippen door gebeuren. 

5. Er is een concreet voorbeeld van hoe het moet bij de hand. 
6. De gereedschappen zijn op te slaan in de opstallen van de tuinder 

(tegen vergoeding). 
7. Overtollige groenten zouden via dit bedrijf afgevoerd kunnen worden; 

er wordt zo weinig verspild. 

Natuurlijk moeten de tuinen wel zo gesitueerd zijn dat de tuinder er zo 
weinig mogelijk last van heeft. De buitenrand zou hiervoor uitstekend 
geschikt zijn. 

7.4. DE BESTE? 

Gezien de vele voorde'en die model III biedt, lijkt dit de beste keus. 
Voor de overheid en de alternatieve amateurtuinder. De overheid blijft 
buiten de bemoeienissen die tuinder en amateurtuinder hebben en hoeft 
geen-faciliteiten te bekostigen. 
De tuinliefhebber wordt met raad en daad bijgestaan, heeft de juiste 
omgeving voor zijn tuintje en kan gebruik maken van alle beschikbare 
faciliteiten, waarvan slechts een deel door zijn vereniging bekostigd 
behoeft te worden. Een complex helemaal apart zal voor de biologische 
tuinvereniging op het ogenblik een moeilijk haalbare zaak zijn. Daarvoor 
is de belangstelling vaak nog niet groot genoeg. 
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8. ALMERE 

8.1. PLAATS IN ALMERE? 

l e t bouwen van een woonomgevi ng zou een g roe ip roces moeten z i j n , maar 
dat i s het helemaal n i e t meer. Vroe g e r z i j n de s t e den op vr i jwe l na tuu r -
l i j k e wijze gegroeid , maar waar we nu nee t e maken hebben, dat z i jn u i t -
b a r s t i n g e n . 

W.J.A. Snelder l andsch . a rch . 

Het is de taak van de planoloog om deze uitbarstingen te camoufleren. 
Ook nu is het nog mogelijk om een harmonieuze omgeving te creeren. Voor
al de bufferzone (het overgangsgebied tussen stad en platteland) kan 
daartoe bijdragen. In de overgangszone moeten zoveel mogelijk de stede
lijke elementen en rurale elementen harmonieren. Grootschalige landbouw 
biedt juist door haar grootschaligheid daartoe geen mogelijkheid. Nuts
tuinen en alternatieve kleinschalige bedrijven als onderdeel van park 
en bos wel. Deze landbouwmethode is in staat een zachte overgang te vor
men tussen de in verhouding dicht bebouwde woonbuurtjes rond de voorzie-
ningen en het spaarzaam bebouwde grootschalige landschap van de omgeving. 
Een nieuw idee als alternatieve landbouw en nutstuinen is in de stad 
ontwikkeld. Daarom is het ook logisch dat deze ontwikkeling vanuit de 
stad plaatsvindt, dus in de directe omgeving van die stad. En zeker een 
nieuwe stad als Almere is een plaats waar nieuwe ideeen makkelijk toege-
past kunnen worden. De ruimte is er. 

8.2. WAAR IS PLAATS? 

8.2.1. Voor alternatieve nutstuinen (apart of als onderdeel v. groter complex) 

Gezien de hoeveelheid uren die per jaar door iedere tuinder op een com
plex wordt doorgebracht, valt het nutstuinwezen aan te merken als inten-
sief recreatiegebied. In aanmerking komen die delen die in het bestaande 
ontwerpstructuurplan (maart 1977) als intensief recreatiegebied zijn be
doeld. Van deze gebieden kunnen die delen worden gebruikt die dicht bij 
de woonkernen liggen. Liefst een centrale plaats tussen meerdere kernen 
zodat er mensen uit verschillende woonkernen op 66n complex terecht kunr 
nen. Vanzelfsprekend vallen gebieden in de directe omgeving van industrie-
parken af. Drukke wegen zijn eveneens uit de boze. 

8.2.2. Voor bedrijven met tuinen 

Alternatieve bedrijven kunnen in twee bestemmingen worden ingepast: 
a. Allereerst op die grond die voor land- en tuinbouw bestemd is. In 

het bestaande ontwerp-structuurplan worden land- en tuinbouw van 
elkaar gescheiden. Bij een alternatief bedrijf zal dat iets moeilijker 
zijn. Daar zullen deze biologische bedrijfjes voor een deel uit tuin
bouw bestaan, en voor de rest uit akkerbouw en veeteelt. Overal op 
de land- en tuinbouwgronden, dicht bij de stad, niet te dicht bij de 
bedrijvenparken en niet ingekneld tussen verkeerswegen van kaliber, 
is een alternatief landbouwbedrijf op zijn plaats. 

b. Ten tweede op gronden bestemd voor extensieve recreatie. Deze gronden 
in bedoeld voor de aanleg van parken en bossen, natuurterreinen etc. 

De kleinschalige alternatieve landbouw kan hieraan een extra dimensie 
geven. Zij zal zeker bijdrage aan een aangenaam landschap. 
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En dit aangename landschap betekend voor de overheid nu eens niet dat 
er beheerskosten betaald moeten worden. Daarbij komt dat bossen, na-
tuurterreinen enz. de juiste omgeving vormen voor alternatieve land
bouw. De kans op een goed biologisch evenwicht is dan zeer groot. 

En de stad zal belang hebben bij enige kleinschalige bedrijven. Behalve 
het recreatieve-aspect speelt ook nog het educatieve aspect mee. Kinde-
ren kunnen zien waar de melk vandaan komt, zij kunnen voedsel zien 
groeien. De consument zal het ook positief waarderen dat zo dicht bij 
huis verse landbouwprodukten te koop worden aangeboden. 
Vanzelfsprekend heeft het bedrijf de stad ook nodig: als afzetmarkt en 
als arbeidsmarkt. Voor het bedrijf is het goed om zijn produkten direct 
aan de consument aan te bieden. Op deze manier kan de produktie op de 
consumptie worden afgesteld. Dit leidt weer tot zeer geringe overproduk-
tie (doordraaien is verspillen). De consument komt in aanraking met pro-
ducent, en daardoor met het hele bedrijf. Dit zal leiden tot een betere 
waardering van voedsel (en de prijs). Zo nu en dan zal een bedrijf ook 
vrijwilligers nodig hebben. Die zijn in een stad zeker bij de hand. Zo 
hangt ook een bedrijf als "Loverendale" (90 ha gemengd, bio-dynamisch). 
Voor een deel af van de beschikbaarheid van scholieren in de zomermaan
den. 

8.2.3. Kaart 

Op deze manier ontstaan er bepaalde cirkels op de kaart. 
De omcirkelde gebieden zijn dus gronden die voor nutstuinen en bedrijven 
geschikt zouden zijn. Enkele geschikte plaatsen hebben reeds een andere 
bestemming (natuurterrein, verblijfsrecreatie). Zij vallen daarom af als 
mogelijkheid. Op de overgebleven plaatsen bestaat dus op dit moment de 
mogelijkheid om deze voor alternatieve nutstuinen en bedrijven te bestem-
men. 
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9. SUGGESTIES 

9.1. PROEF 

Op dit moment is er sprake van een alternatief proefbedrijf dat ten oos-
ten van Almere-Haven gesitueerd zou moeten worden. Bij de aanvang van 
het bedrijf zal er rekening moeten worden gehouden met de aanleg van 
een nutstuinencomplex binnen het bedrijf. Er dient dus meer grond aan 
te worden toegekend dan het bedrijf nodig heeft. 
De overheid (Rijksdienst) verpacht deze extra grond tegen de normale 
prijs, en bedingt dat dat stuk ook alleen door alternatieve amateurtuin
ders benut wordt. Dan verzorgt de overheid het contact tussen eventuele 
aanvragers van tuinen of (op te richten) vereniging, en het bedrijf, 
De taak van de overheid houdt hierbij op. De rest wordt door het bedrijf 
en de vereniging onderling geregeld. Zij zullen eigen overeenkomsten 
sluiten en zelf alle benodigde faciliteiten creeren. 
Na een bepaalde periode moet verslag worden uitgebracht over het functio-
neren van de vereniging t.o.v. het bedrijf en omgekeerd. Als dit verslag 
positief wordt bevonden kan het idee verder ontwikkeld worden in andere 
delen van Almere en eventueel zelfs andere steden. In eerste opzet zul
len + 200 tuinen voldoende zijn voor Almere-Haven. 
Dat worden dan 40 tuinen van 100 m2, 60 tuinen van 150 m2, 70 tuinen van 
200 m2, 20 tuinen van 250 m2, en 10 van 300 m2. In het totaal dient zo'n 
bedrijf dus 4 ha extra toebedeeld te krijgen, inclusief de gestelde voor-
waarden. 

9.2. COMPLEX 

Een tweede mogelijkheid is wachten tot er aanvragen komen voor alternatie
ve nutstuincomplexen en dan samen (alternatieve vereniging + overheid) 
contact opnemen met de gewone volkstuindersvereniging. Dan moet er wor
den nagezocht in hoeverre een apart deel van een gangbaar complex is te 
gebruiken voor alternatief tuinieren. Wordt aan de eisen die de bioloKische 
tuinder stelt voldaan, en gaat de volkstuindersvereniging ermee akkoord. 
Natuurlijk heeft een Rijksdienst hierin slechts een adviserende taak, die 
soms zelfs overbodig is. De alternatieve tuinders kunnen ook zonder de 
Rijksdienst tot vergelijk komen met de normale volkstuindersvereniging. 
Pasals het niet mogelijk blijkt om als onderdeel van die volkstuinders
vereniging te functioneren, gaat de Rijksdienst een rol spelen. 
De biologische amateurtuinders zullen zich dan rechtstreeks tot de over
heid moeten wenden, om een eigen complex aan te vragen. 
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SAMENVATTING 

Voor zowel de tuinder als de niet-tuinder bezit de nutstuin een grote 
recreatieve waarde. Deze nutstuinen zijn uitermate geschikt als groen-
element in de bufferzone. In het algemeen wil alternatief tuinieren zeg
gen dat er zonder chemische mest en chemische bestrijdingsmiddelen groen
ten worden geteeld. De belangstelling voor deze nieuwe methoden neemt 
toe zodat er een steeds grotere vraag naar alternatieve tuintjes zal 
komen. Helaas is het onmogelijk om gangbare (traditionele) nutstuinen 
en alternatieve nutstuinen door elkaar in e<3n complex te situeren. Dit 
komt door enkele principiele verschillen tussen beide soorten tuinders. 
In de toekomst dient rainimaal8 m2 per inwoner beschikbaar te zijn voor 
nutstuinen. Van ca. 10% minimaal van het totale areaal mag men verwach-
ten dat het voor alternatieve nutstuinen gebruikt zal worden. Het aller 
kleinste complex dat te realiseren is, is ongeveer 50-100 tuintjes groot. 
De Rijksdienst werkt met een norm 5-10 ha als kleinste eenheid in de ste
delijke rand. Behalve de gewone volkstuineisen heeft de alternatieve 
tuinder nog enkele speciale eisen. De belangrijkste daarvan zijn een 
schoon milieu (voor zover mogelijk) en een biologische haag rond een 
complex. 
Het biedt veel voordelen om de alternatieve nutstuintjes bij alternatieve 
bedrijven te situeren. Het valt te preferen boven een eigen cluster in 
een gangbaar complex. Een proef in Almere is zeer zeker aan te raden. 
Binnen het bestaande ontwerpstructuurplan van Almere is nog voldoende 
mogelijkheid voor alternatieve nutstuintjes en bedrijven. De kaart in de 
bijlage geeft hiervoor geschikte plaatsen aan. 
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wat is het f ijn tuinieren... 
een mosvrij gazon dankzij 
is onverbiddelijk voor mos 

wegziindeinsekten op kamerplanten als u 
de M l B V spuiibus gebruikt! Het is een 
uitstekend middel tegen luis. trips, witte vlieg 
en spint op sierplanten binnen- maar ook 
buitenshuis. 

natuurlijk wilt u zo lang mogeli|k plezief 
hebben van uw snijbioemen in de vaas 
Probeer d jn een heel nieuw middel: 

I U zult verrast zijn! 

nooit last van onkruid tussen tegels als u 
regelmatig | M gebruikt 

een hmderiijke mierenpiaag heett u snel 
beemdigd met B H H f V w a a r u 9 e e n 

poeder kunt gebruiken voldoet AA Torex 
uitstekend 

u krijgt geen last van „wit" op rozen (of op 
riddersporen, phlox, enz.) als u tijdig 

fSuper toepast. Ook Nadluis, wantsen 
en rupsen voorkomt u er radikaal mee 

flMMiHV is een umverseel middel waar u 
veel plezier van heett in de siertuin. 
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