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inhoud ervan.
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De idee voor de titel van het boek werd geput uit het artikel van Dhr
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De dag,

Jullie tuintje binnen stappen door een deur die altijd open staat.
Mee aanschuiven rond een tafel warmte met hapjes en glaasjes eenvoud
En het leven in groentjes op een bord
Zo maar om van te proeven, zo maar om van te genieten.
Met een glimlach die knipoogt naar een glimlach
Met een traan die glanst in de stilte van de weemoed.
Met een mond die speelt in het zwijgen
Met een hart dat luistert in het voelen en
Met handen, al jullie handen, die helpen
Dragen in het delen van het leven.
Het leven in groentjes op jullie bord elke dag opnieuw
Dus dank je wel voor de mateloze inzet, jullie enthousiasme,
Jullie engelengeduld om uit elk zaadje iets moois
En lekker te laten ontwaken en dit al vijfenzeventig jaren lang.
Ingrid Rombaut
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Woord vooraf
________________________
Willy Goethals, Voorzitter
Ook namens de mede-samenstellers
Johan Robaeyst en Roger Poelman
De publicatie van dit Liber Amicorum (vriendenboek) ter ere van onze
kranige 75-jarige volkstuindame
leek ons een passend geschenk en
aandenken voor zoveel jaren betekenisvol en inspirerend bestaan.
Anderzijds, door leden, vrienden en
sympathisanten aan het woord te laten, geven wij terzelfdertijd op een
voorname en openlijke manier uitdrukking aan het feit dat succesvol
volkstuinieren – in de breedste betekenis van het woord - een groepsgebeuren is.
De overtuiging om dit liber amicorum ook een internationaal tintje
mee te geven is langzaam gerijpt op
menige buitenlandse hotelkamer en
door gesprekken met de mensen aldaar. Professioneel ben ik regelmatig voor kortere of langere perioden
in het buitenland. Dat geeft voldoende gelegenheid om in de weekends nader kennis te maken met het
land en de mensen. Onveranderlijk
kom ik daar volkstuinen tegen –
vooral en hoofzakelijk in de buurt
van de grootsteden - en allerlei slag
van mensen die er werken. Is het
volkstuinbedrijf in het Westen stil-

aan uitgegroeid tot een zinnige vrijetijdsbesteding over brede lagen van
de bevolking, in vele andere landen
is het nog steeds een onmisbare
schakel in de dagelijkse strijd om te
overleven in de periferie van de
grootsteden voor de verschoppelingen der aarde.
De motieven mogen dan al verschillend zijn, één kenmerk is overal hetzelfde: mensen verenigen en organiseren zich en bewerken en beplanten
braakliggende of vage gronden die
ze ter beschikking krijgen.
Ondermeer de artikels uit ZuidAfrika, uit Mindanao in de Filippijnen en uit Uruguay illustreren dit
treffend.
Daarbij valt het me steeds op hoe
waardevol het delen van ervaring
zou kunnen zijn.
Het is duidelijk dat de volkstuinderij geen lokaal fenomeen is, niet
louter Belgisch noch Europees. Zelfs
niet louter continentaal maar een
wereldwijd, intercontinentaal vertakt netwerk van tuiniers die eigenlijk stilzwijgend vragende partij zijn
om kennis en ervaring met elkaar te
delen.
Dit boek wil geen pleidooi houden
voor het aanzwengelen van die contacten – die zijn er ongetwijfeld
reeds.
Het wil – naast een huldebetoon - er
alleen de aandacht op vestigen dat
in de wereld van vandaag en met de
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voorhanden zijnde middelen tot wereldwijde communicatie – en mits
een kleine tijdsinvestering – men er
gemakkelijk in slaagt om volledig
separate werelden rond éénzelfde
volkstuintafel te verenigen.
Als wij kunnen bijdragen aan alleen
maar het besef daarvan dan zouden
wij onze inspanningen al ruimschoots beloond zien. Van het besef
van de contactmogelijkheden en de
realisatie ervan naar daadwerkelijke
samenwerking en ondersteuning is
maar een kleine stap. Als iedereen
dat op zijn eigen manier probeert in
te vullen, dan hebben we weer een
steentje bijgedragen aan het grote
mondiale verstaan van elkaar.
In ieder geval hebben onze contacten, naar aanleiding van de samenstelling van dit boek, reeds aanleiding gegeven tot vragen naar samenwerking vanwege de volkstuinen uit Wiesbaden (Duitsland) en
Cagayan de Oro (Filippijnen). In de
komende weken en maanden zullen
we deze aanvragen in de schoot van
het bestuur verder zorgvuldig bestuderen. Het feit dat we sedert 1 januari 2007 over een eigen website
beschikken1 maakt de contacten alleen maar eenvoudiger en sneller.
Persoonlijke ervaringen leren mij dat
je met Engels (allotment gardens)
maar ook en zeker met Spaans (Huertas comunitarias) reeds een hele
verscheiden wereld aan Volkstuinen
kunt bereiken.
1

www.volkstuinen-sint-amandsberg.be

Andere veel voorkomende benamingen voor “volkstuin” zijn: Deens
"Kolonihave" - Fins "Siirtolapuutarha" – Frans "Jardins familiaux" en
"Jardin communautaire" – Duits
"Kleingärten" or "Schrebergärten" –
Italiaans "Orti Sociali" - Noors "Kolonihage" en "Parsellhager" – Pools
"Ogródki dzia kowe" – Portugees
"Hortas comunitárias" – Zweeds
"Koloniträdgården" – Zwitsers "Familiengärten", "Jardins familiaux".
Vooral de buitenlandse artikels zijn
het resultaat van veelvuldige en intense contacten. In het bestek van
dit boek kunnen we die onmogelijk
allemaal weergeven, maar ik kan
verzekeren dat sommige minstens
even interessant zijn als het gepubliceerde artikel zelf.
Uit respect voor de buitenlandse auteurs en meer nog om de authenticiteit van woorden en uitdrukkingen
in vreemde talen volledig tot hun
recht te laten komen, hebben we hun
bijdragen ook in de oorspronkelijke
taal gepubliceerd. Bij de vertaling
uit het Engels, Frans, Duits en
Spaans naar het Nederlands ben ik
niet “woordelijk” tewerk gegaan.
Dat zou trouwens geen fraaie Nederlandse zinnen opleveren. Wel
hebben wij uiterste zorg besteed aan
het weergeven van de essentie van
de boodschap. Voor de vertaling van
de Turkse teksten van onze tuiniers
ben ik veel dank verschuldigd aan
ons medelid Greetje Hemelsoet-Ergo
voor haar bemiddelende rol en aan
de familie Yilmaz Burak-Duygu Se-
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vilay en Orham voor het effectieve
vertaalwerk.
Voor de vertaling van het Japanse
artikel uit de Gentse zusterstad Kanazawa ben ik erkentelijkheid verschuldigd aan Sophie Bocklandt,
Belgische Coördinator voor de Internationale Relaties op het stadhuis
van Kanazawa.

ten voor mekaar te krijgen. De rijkdom en de verscheidenheid van onze contacten met de auteurs en hun
omgeving zorgden er echter voor
dat het steeds een ontzettend genietbare taak bleef.

De kunstzinnige linosnede die het
artikel van ons medelid Georges De
Maere opsmukt en het nieuwe
volkstuinlogo op de eerste bladzijde
van dit boek, zijn van de hand van
medelid Greetje Hemelsoet-Ergo.
Hierbij onze dank om toestemming
tot publicatie te verlenen.

Uiteindelijk is dit boek ook een
waardevol tijdsdocument geworden
met ruimschoots aandacht voor de
geschiedenis van de vereniging.
Moge menige toekomstige vorser er
de inspiratie in vinden om de nog
grotendeels onontgonnen periode
van voor 1932 nauwkeuriger te gaan
analyseren en bestuderen. Misschien
worden zodoende ooit eens de echte
“roots” van het Werk van den Akker
op Sint-Amandsberg blootgelegd.

Ik moet eerlijk toegeven dat er zich
tijdens het proces - vanaf het uitzetten van de krijtlijnen tot en met de
realisatie van dit boek - een merkwaardige ontwikkeling heeft voorgedaan.

Een boek als dit uitgeven kun je niet
alleen. Daarom wil ik iedereen bedanken die de afgelopen maanden
heeft bijgedragen aan de realisatie
ervan. Een aantal mensen wil ik hier
in het bijzonder noemen.

Wij hadden nooit durven, laat staan
kunnen voorzien dat er zo’n massale
en spontane respons zou komen.
Niet minder dan 52 auteurs hebben
in 58 bijdragen enthousiast en spontaan medegewerkt aan de totstandkoming van dit gedenkboek. Wat in
eerste benadering een prettige vrijetijdsbesteding leek te zijn, groeide
langzaam uit tot een quasi voltijdse
bezigheid!

Zonder de artikels en de spontane
steun van de verschillende auteurs
uit binnen- en buitenland was dit liber nooit mogelijk geweest. Mijn
dank gaat in de eerste plaats naar
hen.

We hebben dan ook meer dan eens
het geweer van schouder moeten
veranderen om alles binnen de
vooropgestelde termijnen en budget-

Geheel amorf was de uitgave van dit
boek geweest zonder de financiële
ondersteuning van het Gentse Stadsbestuur, de Wijk aan Zet en het
Vlaams- en Oost-Vlaams Verbond
van Volkstuinen. Bedankt.
Onvoldoende kunnen wij onze
waardering uitdrukken voor de ge-
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nerositeit van Dhr Roger Poelman,
heemkundige, die geheel belangeloos en spontaan ons geheel de tijd
bijgestaan heeft. Hij schreef niet alleen zelf heel wat teksten, maar
heeft ook alle andere bijdragen voor
het boek, de vertalingen en de drukproef grondig doorgenomen vooraleer het boek in druk ging.
De layout en de typografie van het
boek hebben we zelf in handen genomen. Zonder de professionele
raadgevingen van Wim Verhelst waren we daarin nooit geslaagd. Dank
daarvoor.
Ik ben veel verschuldigd aan al mijn
medebestuurders in de volkstuin en
aan medewerkers in de stadsdiensten. In het bijzonder Mw Laurette
Nyabenda van de dienst Protocol
die ondermeer alle contacten met de
Gentse zustersteden Wiesbaden,
Melle en Kanazawa voor haar rekening genomen heeft.
Ik mag niet nalaten ook Johanna
Dhooge – Bobelijn te bedanken voor
het ter beschikking stellen van haar
rijk gestoffeerd volkstuinarchief, foto’s en krantenknipsels.
Erkentelijkheid jegens ondervoorzitter André Dhooge, wegens het ter
beschikking stellen van het document uit de oorlogsjaren 1914-18 uit
de archieven van wijlen politiecommissaris Albert Clauwaert.
Ik betuig bijzondere dank aan mijn
medebestuurder Johan Robaeyst
voor zijn coördinerende en inspire-

rende rol. Ook aan bestuurder Henri Vos ben ik dank verschuldigd
omdat hij de aanzet gegeven heeft
voor de interessante bijdrage over
Sint-Fiacre, de patroonheilige van de
tuiniers.
Ik bedank ook vele anderen die
naamloos blijven maar zonder wiens
hulp en steun, raad en daad ik dit
boek nooit voor mekaar had gekregen in zijn huidige vorm. Wat dat
precies inhoudt is teveel om op te
noemen, maar het voelt wel prettig
aan.
Ik wil mijn bejaarde moeder bedanken voor haar niet aflatende belangstelling in alles wat ik doe.
Mijn dierbaarste hartsvriendin: dank
je voor jouw onvoorwaardelijke
steun en het geluk dat je me brengt.
Je hoort niet onderaan deze rij te
staan, ook niet bovenaan, maar erboven. En daar sta je dan ook voor
mij.
Onze grootste betrachting is dat jonge mensen zouden warm lopen voor
het volkstuinleven en verantwoordelijkheden opnemen in de lokale besturen. Ze zijn van harte welkom.
Niet dat wij zo goed weten hoe het
allemaal moet, we weten in ieder
geval hoe het niet moet!
Mogen wij tot slot de wens uitdrukken dat elkeen die dit boek leest en
doorbladert er evenveel plezier en
voldoening mag aan beleven als wij
bij het samenstellen ervan.
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Volkstuinders van de Slotenkouter te Sint-Amandsberg in
de bres voor volkstuinen in
Cagayan de Oro1 op Mindanao in de Filippijnen
___________________________
Willy Goethals
Voorzitter
Wij willen kopers en lezers van dit
jubileumboek van harte bedanken
namens de volkstuinders van Cagayan de Oro in de Filippijnen.
Inderdaad, door de eerste druk2 van
dit boek te kopen heb je een waardevol steentje bijgedragen aan de
totstandkoming van een volkstuinencomplex aldaar.
De volledige opbrengst van de verkoop van de eerste 250 exemplaren
van dit boek gaat immers naar onze
minderbedeelde vrienden volkstuinders op Mindanao.
Mensen wroeten daar nog in de
grond om den brode en om het
schaarse gezinsinkomen op te krikken. Volkstuinieren is voor hen een
niet te onderschatten onderdeel in
de voedselproductie voor hun gezinnen.
Hoe konden we beter onze eigen bescheiden herkomst en huidige voorInteressante bijdragen over deze
Filippijnse volkstuinen vind je op
blz 156 van dit boek en via
de website http://puvep.xu.edu.ph
2 250 exemplaren
1

spoed gedenken dan door een bijdrage te leveren aan die mensen die
zich nu op het pad begeven waar wij
75 jaar geleden ook begonnen zijn.
De prille aanzet voor contacten met
de volkstuinen in Cagayan de Oro
werd reeds gegeven in 2005 en 2006.
Ik verbleef toen voor langere tijd in
Doha (Qatar) en in de Verenigde
Arabische Emiraten (Dubai) met het
oog op de reconversie en droogdokking van een baggerschip voor de
baggergroep DEME.
Tijdens gesprekken met de Filippijnse bemanningsleden vernam ik dat
er volkstuinen waren op Mindanao,
meer bepaald in Cagayan de Oro en
dat de heilige Gertrudis van Nijvel
de patroonheilige was van de tuiniers aldaar. Haar naamfeest wordt
er trouwens ieder jaar met luister
gevierd op 17 maart.
Gezien deze band met België me intrigeerde, lag het voor de hand dat
ik zou proberen hen te contacteren
met het oog op de uitgave van dit
liber amicorum.
Zodoende kwam ik al vrij spoedig in
contact met Prof. Dr. Robert Holmer.
Hij werkt als expert voor de Duitse
GTZ (Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit) in Cagayan de Oro en is er verbonden aan
de Xavier universiteit.
De GTZ is een internationaal samenwerkingsverband dat zich vooral bezighoudt met begeleiding van
politieke, economische, ecologische
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en sociale veranderingsprocessen in
derdewereld-landen.
Als dusdanig is Prof. Dr. Holmer
nauw betrokken bij het volkstuinproject in Cagayan de Oro.
Via Dr. Holmer kwam ik ook in contact met zijn collega, Prof. Dr. Axel
Drescher, hoogleraar aan de universiteit van Freiburg.
Door de intense contacten en de wederzijdse passie voor volkstuinen
werden al spoedig nauwe banden
gesmeed met deze notoire promotoren van het volkstuinen-project in
Cagayan de Oro.
Zo kwam ik te weten dat de stad
Dinant (daar komt onze heilige
Gertrudis!) en de universiteit (Faculté Universitaire Notre Dame de la
Paix) in Namen mede met Dr. Holmer en Dr. Drescher aan de wieg
hadden gestaan van het eerste
volkstuinproject in Cagayan en er
vorm hielpen aan geven.
Inmiddels is het project verder gegroeid. Van één tuinencomplex
kwamen er meerdere. Momenteel
zijn er acht complexen verspreid
over diverse barangay (wijken) in de
stad, mede dank zij de ondersteuning van private sponsors.
Als blijk van erkentelijkheid worden
deze tuincomplexen genoemd naar
hun sponsors.
De opzet, inrichting en ondersteuning van een tuinencomplex waarop
10 à 15 families groenten en fruit

voor eigen verbruik kunnen verbouwen bedraagt ongeveer 7000,Euro, inclusief klaarmaken van de
site en irrigatiewerken, werktuigen
en een opbergruimte daarvoor, aanschaf van zaai- en plantgoed en bemesting voor het eerste jaar.
Ook initiële ondersteuning door een
landbouwdeskundige is daarbij inbegrepen.
Na het eerste jaar wordt het complex
grotendeels zelfbedruipend.
Het ene bracht het andere mee en zo
was het dat er op 19 december 2006
een e-mail in mijn bus viel van Dr.
Drescher met de vraag: “If you see
any chance to use the 75th anniversary
of the volkstuinen in Sint-Amandsberg
to start a campaign and collect some
money for another garden this would be
great. If needed we can arrange a visit in
Ghent.”3
Een onderneming als deze vergt bezinning, nauwkeurigheid en visie.
Niet bepaald elementen waar we
veel tijd konden in investeren precies in het jaar dat alle energie moest
besteed worden aan de viering van
het albasten jubileum van onze vereniging.
3

Wij zouden het erg op prijs stellen indien u naar aanleiding van 75 jaar
volkstuinen op Sint-Amandsberg een
sensibiliseringscampagne kon opzetten
met het oog op fondsenwerving voor nog
een nieuwe volkstuin. Indien gewenst
kunnen we zelfs in Gent even langskomen.
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Anderzijds zagen we er ook een
kans in om naar aanleiding van deze
viering de sensibiliseringsmogelijkheden voor het project te maximaliseren.
Na een korte bezinningsperiode hebben we dan maar resoluut besloten
om ter gelegenheid van het jubileum
over de grenzen te kijken. Immers,
volkstuinen zijn momenteel bijzonder actueel in derdewereldlanden.
Ondermeer de VN leggen er zich op
toe. Op de tentoonstelling 'het abc
van de volkstuin' komt het
thema ook beperkt aan bod.
We vonden het passend om opbrengsten van de verkoop van dit liber amicorum aan het project te besteden ten bate van onze minderbedeelde broeders en zusters tuiniers.
Ook kwam er spoedig ondersteuning voor het project van onze Nationale voorzitter Dhr Jan Herreman
en onze Vlaamse Voorzitter Dhr
Alexander Vercaemer die via zijn
spontane bemiddeling het Provinciale subsidieproces voor subsidiëring
van gespreide projecten in de wereld
in relatie met Oost-Vlaanderen4 in
gang gezet heeft.
Bij het ter perse gaan zijn we nog
steeds bezig om samen met de stad
Gent verdere subsidiëringsmogelijkheden te onderzoeken.

We maken ons sterk dat ook van die
kant ondersteuning te verwachten
is. De thema’s waaraan vooral aandacht wordt geschonken zijn immers: verbetering brengen in de inkomenssituatie van de plaatselijke
bevolking, zelfredzaamheid bevorderen, gezondheidszorg en tewerkstelling.
Ook van de kant van het Internationaal Verbond van Volkstuinen – bij
monde van haar secretaris-generaal
Mw Malou Weirich – is toegezegd
om via de Belgische pagina van hun
internationale website5 onze actie te
helpen promoten.
Momenteel lopen ook besprekingen
om de mogelijkheid tot adverteren
te onderzoeken op de website van
het Vlaams Verbond van Volkstuinen6.
Tevens zullen advertenties geplaatst
worden op de websites van de Cultuurdatabank Vlaanderen7 en via het
virtueel perscentrum8.
Andere media zoals kranten, tijdschriften, radio en TV worden bij de
promotiecampagne betrokken.
Last but not least willen wij jullie –
lezers van dit boek – uitnodigen om
samen met ons dit project verder uit
te dragen.

http://www.jardins-familiaux.org
http://www.volkstuin.be
7 http://www.cultuurnet.be
8 http://intersight.be/perscentrum
5
6

Besluit van de Provincieraad dd 16
oktober 2003
4
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Beste voorzitter
Vriendinnen en vrienden
bestuursleden en leden
________________________
Sander Vercamer
voorzitter Vlaamse Volkstuin – Werk
van de Akker vzw
gedeputeerde land- en tuinbouw
Als voorzitter van ons Vlaams Verbond van de Volkstuinen – Werk
van de Akker vzw en als gedeputeerde voor Land- en Tuinbouw van
de Provincie Oost-Vlaanderen ben ik
samen met u blij en fier met uw jubileumviering. De Koninklijke Vereniging vzw Volkstuin – Werk van de
Akker Sint-Amandsberg viert haar
75-jarig bestaan, een albasten jubileum!
U viert dat op een passende wijze en
dat is natuurlijk geen toeval.
10 bestuursleden schragen de werking, te weten voorzitter Willy
Goethals, ondervoorzitter André
Dhooge, secretaris Johan Nyckees,
penningmeester Antoine Van Acker,
complexbeheerder André Rombaut
en de bestuursleden Anne-Marie
Regniers, Pol Morel, Johan Robaeyst,
Hendrik Vos en Annick Vercouillie.
Het past hen oprecht te bedanken
voor hun vrijwillige inzet. Onze

volkstuindersbeweging is inderdaad
een vrijwilligersvereniging. SintAmandsberg beschikt over een
volkstuinencomplex aan de Hogeweg te Gent met 94 leden en hoven,
daarnaast zijn er een 35-tal leden
buiten het complex. Het is een dynamische vereniging met een waaier
aan activiteiten, van koffietafel met
volksspelen over technische voorlichting, een petanquetornooi, een
dagreis, een wafelenbak, een barbecue, een koud buffet, pompoen- en
zonnebloemwedstrijd en een kerstvergadering. Voor elk wat wils.
Onze organisatie bestaat sinds 1896,
ons Vlaams Verbond sinds 19 mei
1980 en ons tijdschrift dat het bindmiddel is, werd voor het eerst uitgegeven in 1929. In de 19e eeuw waren
de volkstuinen een antwoord op de
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verarming en de demoralisering;
men vroeg waardering en aandacht
voor gezond voedsel en eigen bezit.
Het ledenaantal steeg spectaculair
tijdens de Tweede Wereldoorlog en
daalde vanaf de jaren '50. De laatste
tijd is er opnieuw groei dankzij het
vernieuwd tijdschrift en vele jonggepensioneerden. De aandacht verruimde ook naar groen- en natuurbeleving.
Zo luidt onze missie nu: "Het bevorderen van de belangstelling voor
een duurzaam, aangenaam en milieubewust tuinieren, dat wordt beoefend als een gezonde en een spannende vrijetijdsbesteding".

afdelingen, 5 provinciale verbonden,
het Vlaams verbond. We worden
gedragen door onze leden. Maar het
vergt vooral ook de bijzondere inzet
van meer dan 2.500 vrijwillige bestuursleden. Dat is de kracht van
onze verenigingen.

Dit jaar vieren we 75 jaar SintAmandsberg. Ons tijdschrift "De
Volkstuin" bestaat ondertussen 78
jaar, onze provinciale verbonden en
het nationaal verbond bestaan wel
meer dan 100 jaar, de Vlaamse overkoepeling bestaat al meer dan 25
jaar.
We blijven in Vlaanderen met ruim
40.000 leden veruit de grootste vereniging van tuinliefhebbers. We zijn
trapsgewijze opgebouwd, 230 lokale

Ik wens u in dit jubileumjaar en in
de toekomst vooral de verdere beoefening van de 3 kardinale deugden:
geloof, hoop en liefde.
Geloven in de goede zaak, in onze
volkstuinbeweging.
Hopen dat we lukken in onze realisaties.
En het vooral het met liefde doen,
het graag doen, het met plezier blijven doen. Proficiat.

Maar het is ook een zorg voor de
toekomst om alles dynamisch en levendig te houden. Ons maandblad is
ons bindmiddel.
Bedankt voor het vertrouwen aan
onze leden, bedankt voor de vrijwillige inzet van onze bestuursleden en
bedankt voor uw medewerking en
enthousiasme.
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VOLKSTUINTJES, EEN
PERSOONLIJK STUKJE
AGRICULTUUR ALS EEN
OASE VAN RUST IN ONS
JACHTIG LEVEN

André Denys, Gouverneur van OostVlaanderen

Op 28 juli 2007 bestaat de afdeling
Sint-Amandsberg van vzw De
Volkstuin-Werk van de Akker 75
jaar. Ze is – samen met onder meer
Gentbrugge, Gent-Assels, Oudenaar-de, Dendermonde en SintNiklaas – één van de grootste en
bloeiendste Oost-Vlaamse afdelingen en kan bogen op een eigen
volkstuincomplex, het populaire
“Slotenkouter” aan de Hogeweg.
Het volkstuingebeuren is ontstaan in
Frankrijk en op korte tijd uitgegroeid tot een internationaal zeer
wijd verspreid fenomeen. In Vlaanderen zijn de meer dan 35 000 leden
van vzw De Volkstuin-Werk van de
Akker verenigd in een 230-tal plaatselijke afdelingen, verspreid over het
hele Vlaamse land. De provincie
Oost-Vlaanderen telt 65 afdelingen,
overkoepeld door het Provinciaal
Verbond van Volkstuinen van Oost-

Vlaanderen vzw, dat de subsidie die
het van het provinciebestuur ontvangt integraal naar de afdelingen
doorstort. Het gewestelijk verbond,
dat de werking van de provinciale
verbonden coördineert, zorgt voor
de uitgifte van het zeer gewaardeerde ledenmaandblad "De Volkstuin"
en kan bogen op een meer dan honderdjarige geschiedenis.
Volkstuinen hebben altijd een belangrijke
gemeenschapsvormende
impact gehad op de buurt. Vooral
volkstuincomplexen zijn interessant
vanwege de sociale relaties die de
aaneensluiting van tuinen genereert.
De afdelingen versterken die band
door het organiseren van allerlei activiteiten, in Sint-Amandsberg bijvoorbeeld de koffietafel, de barbecue en de gelegenheid om 's zaterdags met de andere tuinders een
pintje te drinken in het chalet. Ook
tentoonstellingen, uitstapjes, wed-
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strijden en prijsuitreikingen, voordrachten en de oprichting van een
jeugdafdeling staan op de programma's van heel wat afdelingen.
De jongste jaren dragen de volkstuinen – door de toename van het aantal allochtone huurders – ook bij tot
de betere integratie van allochtonen
in de samenleving. De volkstuinen
van Sint-Amandsberg en Gentbrugge zijn hiervan een mooi voorbeeld.
De volkstuinen zijn onlosmakelijk
verbonden met de sociale geschiedenis van Vlaanderen. Oorspronkelijk waren ze bedoeld om het lot van
de stedelijke arbeider te verbeteren.
Het voorzien in een woning en een
tuin was voor fabriekseigenaren een
middel tot sociale pacificatie. De
volkstuinen waren ook een element
in de katholieke strijd tegen het socialisme. En de burgerij zag in de
volkstuinen een middel om de arbeider en de lage middenstand weg
te houden van drank en zedenverloedering. Dat alles maakt van de
volkstuinen een belangrijke bouwsteen voor de culturele biografie van
Vlaanderen.
Hoewel de geschiedenis van de
volkstuinen buitengewoon boeiend
is, en zeer nauw verweven met de
Vlaamse sociale emancipatiegeschiedenis, was er wat België betreft
tot voor kort weinig kritisch onderzoek gebeurd naar de historische
ontwikkeling van het Werk van den
Akker en de volkstuintjes in het algemeen. Internationaal daarentegen

bestaan er heel wat wetenschappelijke publicaties, voornamelijk over
het volkstuingebeuren in Engeland
en Duitsland. Gelukkig komt er nu
een einde aan dat gebrekkig onderzoek.
In het kader van het project Museum
van de Vlaamse Sociale Strijd vindt
in de zomer van 2007 immers een
zeer opmerkelijke tentoonstelling
over volkstuinen plaats in het Caermersklooster, het Provinciaal Centrum voor Kunst en Cultuur in de
historische Patersholwijk in Gent.
Het Leuvense documentatie- en onderzoekscentrum KADOC organiseert de tentoonstelling. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen
stelde in de periode 2004-2007 jaarlijks een aanzienlijke subsidie ter beschikking voor het voorbereidende
vorsingswerk. De tentoonstelling is
één van de zichtbare eindproducten
van jarenlang archiefonderzoek,
aangevuld met de verwerking van
binnen- en buitenlandse literatuur
over het onderwerp en met materiaal verzameld via oproepen in de
pers, enquêtes en interviews. De tentoonstelling toont het ontstaan, de
ontwikkeling en de toekomst van
volkstuinen in België en daarbuiten
en laat een breder publiek met het
onderwerp kennismaken. Er zijn
zelfs echte volkstuintjes in het Caermersklooster te bekijken!
Aansluitend bij de tentoonstelling
verschijnt in een uitgave van het
Davidsfonds een boek over volkstuinen. Onderzoekers belichten er in
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wetenschappelijk onderbouwde bijdragen zeer uiteenlopende aspecten
van de volkstuinen (ideologisch, sociaal-economisch, cultuurhistorisch,
intercultureel …). Bovendien vindt
eind augustus over het thema een
internationale studiedag plaats.

Volkstuintjes, ze zijn een bijzonder
fenomeen, een persoonlijk stukje
agricultuur als een oase van rust in
ons jachtige leven. Zij verdienen een
ereplaats in onze moderne meeneemmaatschappij. Zij verschaffen
immers aan mensen van de stad, uit
alle rangen en standen, het plezier
om te tuinieren.
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75 jaar volkstuinieren in SintAmandsberg
Daniël Termont
Burgemeester van Gent

Het volkstuinieren heeft een mooie,
rijke geschiedenis. Naast de economische en ecologische betekenis zijn
de volkstuinen altijd een onderdeel
gebleven van een volgehouden sociale politiek. Van bij het ontstaan van
het échte volkstuinengebeuren in het
Engeland van de vroege 19e eeuw
stond “duurzaamheid” centraal: in
plaats van werklozen en (de toen
weinig te benijden) arbeiders nu en
dan een aalmoes toe te schuiven, kozen sommige gemeentebesturen, fabrieksdirecteurs en lokale mecenassen ervoor hen gronden ter beschik-

king te stellen om zélf in hun onderhoud te voorzien – misschien zelfs
wat winst te kunnen maken om te
sparen voor een eigen huis. Die aanpak kreeg toen snel navolging in
Frankrijk, Duitsland en België. Méér
nog: vandaag de dag mag díe doelstelling van het volkstuinieren zo
goed als verdwenen zijn, de filosofie
is de leidraad voor zowat élke moderne
ontwikkelingssamenwerker
die het Zuiden er bovenop wil helpen. De idee dat de verwerving van
een eigen huis de beste welvaartsga-
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rantie is, is bovendien óók bij ons
nog steeds actueel.
Hoe dan ook: de evolutie van het
oorspronkelijke “self help ideaal”
naar een ruimere sociale invulling
van het volkstuinieren is een feit.
Maar enkele basisprincipes zijn door
de jaren heen ongewijzigd gebleven:
tegelijk stadbewoner en tuinier zijn,
overdag werken en ’s avonds groenten kweken, zowel van milieu als
cultuur genieten. Een bijkomend sociaal aspect van het volkstuinieren
zit ook in de vorming van volkstuingemeenschappen: kleine dorpjes
met afgebakende percelen, stratenpatronen, ledenlokalen en eigen
huishoudelijke reglementen. Dat is
niet alleen uitstekend voor het samenleven van de leden/bewoners academici hebben al vaker aangetoond dat een bloeiend verenigingsleven overheden ook dwingt open
en kwaliteitsvol te besturen. Twee
vliegen in één klap.
De rol van lokale besturen in de geschiedenis van de volkstuinen is
trouwens opvallend. Zeker het
Gentse stadsbestuur heeft door de
jaren heen altijd aandacht gehad
voor het reilen en zeilen van de
volkstuinen. Door de vinger aan de
pols te houden bij de verenigingen,
door samen op zoek te gaan naar beschikbare gronden en door de geschikte infrastructuur te voorzien.

De redenen voor die blijvende interesse werden hierboven duidelijk
aangehaald.
Het “Werk van den Akker” viert 75
jaar volkstuinen in Sint-Amandsberg
in 2007. Hoeveel generaties hebben
hier hun groene vingers gekweekt?
In het begin gestart volgens hetzelfde ideaal als elders – vooral werklozen helpen -, nu een gestructureerde
werking met oog voor ruimere recreatie. Door de stijging van de welvaart na de Tweede Wereldoorlog
mag het ledenaantal dan wel gestaag gezakt zijn, het Volkstuinencomplex ‘Slotenkouter’ telt vandaag
nog steeds 94 tuinen, heeft een eigen
ledenchalet en organiseert diverse
activiteiten.
Een vereniging als deze drijft op het
engagement van vele vrijwilligers.
Ik zou ze graag allemaal persoonlijk
bedanken. Dat is niet zo eenvoudig.
Dan maar via deze bijdrage: een hartelijk “dank u wel”, in naam van het
stadsbestuur van Gent.
Laat ik eindigen met een citaat uit
de inleiding op de spiksplinternieuwe website www.volkstuinen-sintamandsberg.be: “Het Volkstuinencomplex ‘Slotenkouter’ (…) is een
open complex waar buren en vrienden welkom zijn.” Geheel in de lijn
van de tolerantie die Gent vandaag
(en vroeger) kenmerkt. Houden zo!
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75 jaar ‘Werk van den Akker’
in Sint-Amandsberg
Tom Balthazar, schepen van Milieu
en Sociale Zaken.
‘Three acres and a cow’, drie aren
grond en een koe, dat was wat volgens het Brits parlementslid Jesse
Collings in 1882 de loonarbeiders
nodig hadden om een welvarender
en gelukkiger leven te leiden. Met
deze stelling, de kerngedachte van
het volkstuinieren, verliet hij de toen
ingeburgerde opvatting dat enkel
armensteun van hogerhand de oplossing was voor arbeidersellende.
Arbeiders krijgen beter kansen om
zelf de handen uit de mouwen te
steken en zelfstandig te werken aan
hun lotsverbetering. Door grond ter
beschikking te stellen aan mensen
wou de vooruitstrevende Collings er
voor zorgen dat arbeiders hun eigen
voedsel konden kweken en bovendien ook meer zelfrespect kregen.
Deze efficiënte manier van armoedebestrijding werd in Engeland zeer
populair en vond later ook fervente
voorstanders op het continent, zoals
in Frankrijk, Duitsland en België.
Het wroeten en woelen in de open
natuur, het leren kweken van groenten, het zien groeien van zelf geplant
voedsel geeft een gevoel van (zelf)
realisatie, van gezonde gelukzalig-

heid. De volkstuingedachte speelt
dus niet enkel een rol bij het streven
naar economische onafhankelijkheid,
maar kent ook een belangrijke sociale en culturele meerwaarde. Volkstuintjes brengen mensen bij elkaar
en stimuleren het verenigingsleven.
In 1890 verdeelde de Franse Volpette
vier hectaren grond kosteloos over
97 gezinnen uit Saint-Etienne tijdens
de crisis in de mijnen. Acht jaar later
bewerkten maar liefst 400 gezinnen
een volkstuintje en een aantal mijnwerkers begonnen zelfs kleine huisjes op de tuintjes te bouwen. De
tuinders bewerkten samen de gronden, leerden elkaar kennen en gaven
elkaar kennis door. In de verschillende gebieden bloeiden weldra
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‘volkstuingemeenschappen’. Volkstuinieren hield de arbeiders uit het
café, weg van de ellende en was een
deugddoend bindmiddel na het
werk.
Vandaag overheerst het sociaal aspect van het volkstuinieren nog
meer. In een samenleving waar
sommigen nog met moeite de buurman of -vrouw kennen, waar mensen zich al te vaak thuis opsluiten
om de beelden van de pc of tv te
ondergaan, zijn waardevolle initiatieven die mensen buiten brengen en
dichter bij elkaar brengen essentieel.
Alle sociale klassen en beroepen zijn
bij de tuinders vertegenwoordigd.
Het onderhouden van een volkstuintje is een ideale anti-stresstherapie in
deze drukke tijden. Een gezonde,
sociale en boeiende vorm van ‘onthaasten’. De tuinen zijn een plek om
buiten te zijn voor mensen die op
een flat wonen. Voor sommigen is
het zelfs een echt buitenverblijfje.
Bovendien stijgt ook het ecologische

belang van de volkstuintjes. Voor
velen is het nu een manier om natuurlijk en biologisch verantwoorde
groenten en fruit te kweken, als
antwoord op de massaproductie van
groenten en fruit met chemische
bemestings- en bestrijdingsmiddelen.
Ook de volkstuinen van het ‘Werk
van den Akker’ in Sint-Amandsberg
zijn geëvolueerd van een middel om
slecht gehuisveste werklieden te
helpen voorzien in hun onderhoud,
naar een recreatief, gezond en sociaal gebeuren.
Omwille van deze meerwaarde voor
het Gentse sociale en ecologische leven bedank ik alle vrijwilligers en
leden van het ‘Werk van den Akker’
van harte en feliciteer ik hen hierbij
met hun 75ste verjaardag. Ik hoop
van harte dat de volkstuingedachte
behouden blijft en dat vele jongeren
deze weg helpen verder zetten.

Vriendenboek - 24

Een bijdrage tot de geschiedenis
van de Volkstuinen op SintAmandsberg in de periode van
1981 tot heden
___________________________

Willy Goethals, Voorzitter

Hoe het allemaal begon…
Ik ben van opleiding geen historicus
en zal dat naar alle waarschijnlijkheid ook nooit worden. Vandaar
geen historisch verantwoord traktaat
over het Volkstuinwezen in SintAmandsberg. Daar schrijven meer
onderlegde personen over, verder in
dit boek.
Ter gelegenheid van 75 jaar Volkstuinen1 wil ik toch een bescheiden
1

Het volkstuinfenomeen op Sint-Amandsberg
dateert waarschijnlijk van nog veel vroeger:

steentje bijdragen tot de geschiedenis van het Werk van den Akker in
Sint-Amandsberg dat me inmiddels
zo nauw aan het hart ligt. Hoe kon
ik dit beter doen dan met het navolgende persoonlijke verhaal…
Soms heeft een alledaagse gebeurtenis een ingrijpende, totaal onvoorspelbare invloed op het verdere verloop van iemands leven. Zo’n gebeurtenis speelde zich bij mij af in
de nazomer van 1981. Onze goede
buurman André Dhooge kwam - zoals al eens meer gebeurde - op een
zwoele avond wat buurten. We
woonden toen reeds 6 jaar in de Heilig-Hartstraat. Dat dit bezoek en de
vragen die er gesteld werden tot op
de dag van vandaag zouden blijven
doorwerken, had ik toen nooit kunnen vermoeden.
Ik was gewoon lid van het Werk van
den Akker geworden in 1979. Mijn
ouders bewerkten op het Sint-Baafskoutercomplex het tuintje nummer
30 en hebben daar zalige uren gesleten in de herfst van hun leven.
Blijkbaar zocht het lokale Werk van
den Akker - waar André al bestuurslid was sedert 1977 - een nieuwe bestuurskracht en ….. “of ik daar interesse in had?” Gezien mijn sociale
bewogenheid leek het me wel wat
en op uitgerekend 8 november 1981
woonde ik voor de eerste keer een
cfr. Roger Poelman in zijn “Terugblik op SintAmandsberg” waarin hij schrijft: “Toch was er
ook reeds tijdens de eerste wereldoorlog een volkstuinwerking, waarover nog zeer weinig gepubliceerd
is.”
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bestuursvergadering bij van het
Werk van den Akker in het Groot
Begijnhof - meer bepaald in Centrum “De Vlier” - onder het bezielende en grootmoedige voorzitterschap van Adolf Willems (†1998)
(voorzitter van 1979 tot 1983). Als ik
die vergaderingen en de problemen
die er besproken werden vergelijk
met die van vandaag, dan wordt het
me pas echt duidelijk hoezeer de
wereld en de mensen in die korte
tijd geëvolueerd zijn. We hielden
ons voornamelijk bezig met het organiseren van maandelijkse voordrachten en films. Het steriliseren
van princesseboontjes en erwten
hield voor de steeds talrijk aanwezige volkstuinders geen geheimen
meer in dankzij de kennis en het onderwijzerstalent van onze inspecteur-secretaris en voordrachtgever
Carlos De Keere (†2005). Ik heb
steeds een grote bewondering gehad
voor de stille werker Carlos die in
zijn eentje een titanenwerk verrichtte ten bate van de volkstuinen. De
magie van verre landen en culturen
werd ons uit de doeken gedaan in
menige oude film - gehuurd van de
Provincie met operator en al - waar
synchronisatie tussen en kwaliteit
van beeld en geluid verre van optimaal waren. Maar het werkte: mensen kwamen er naartoe, luisterden
en keken, dronken een pint en zochten contact met elkaar.
We organiseerden jaarlijks een tentoonstelling van groenten, bloemen
en fruit uit de hovingen van het
Werk van den Akker en uit ‘eigen

tuinen’ in de Rijksmiddenschool aan
de Sint-Baafskouterstraat. Levende
en dode konijnen van om en bij de 4
kilo, hespen van over de 7 kilo,
bloemstukken, cactussen… Het
werd allemaal grootmoedig geschonken en vervolgens verloot in
een monstertombola onder de steeds
talrijke aanwezigen. Er werd hulde
gebracht aan het oudste en het jongste lid, aan de winnaars van de tentoonstelling, aan de winnaars van de
loterij, aan de vele vrijwillige helpers.
Het lidgeld voor de vereniging (niet
de huur voor de tuin uiteraard) bedroeg toen 100 Belgische Frank
(Tijdschrift De Volkstuin kostte toen
270 Frank).
Toendertijd hadden we binnen het
Werk van den Akker ‘de facto’ twee
geledingen: enerzijds het Complex
aan de Sint-Baafskouter (220 tuintjes) en anderzijds “Eigen Tuin” (110
leden), wat die leden groepeerde die
uit sympathie aansloten en geen tuin
bewerkten op het complex maar hun
eigen tuin thuis2.
Ik herinner me dat er in die periode
een soort rivaliteit bestond tussen
beide geledingen die de goede werking van de vereniging dikwijls in
de weg stond. Temeer ook omdat de
toekenning, de verhuur, het toezicht
en de inning van de huurgelden
voor de tuintjes van het complex een
aangelegenheid was die volledig autonoom waargenomen werd door de
Ik vermoed dat dit ondermeer restanten waren van de vroegere volkstuinafdeling op het
Westveld.
2
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complexbeheerder. Het bestuur had
daar geen enkele vinger in de pap.
Ik ben er zeker van dat deze tweespalt en gespletenheid en de weinig
samenwerkende houding van de
complexbeheerder aan de basis lagen van het vroegtijdige terugtreden
van voorzitter Adolf Willems. Maar
straks meer daarover.
Tijdens de Kerstvergadering van
1981 in ons lokaal “Café Sint-Elooi”
aan de Antwerpsesteenweg waren
144 aanwezigen die allemaal met
een tombolaprijs naar huis gingen.
Sedert december 1979 publiceerden
we een driemaandelijks tijdschrift
op een papierformaat dat nu niet
meer bestaat (!) en dat we omvormden tot een handiger A5 formaat in
januari 1986 ter gelegenheid van de
verschijning van tijdschrift nr. 25.
Ieder jaar werden de tuintjes gekeurd met het oog op mogelijke
aanwezigheid van het aardappelcystenaaltje en al of niet toelating voor
aardappelteelt.
Het MAP (mestactieplan) was nog
niet uitgevonden en naar goede
voorvaderlijke gewoonte werd er
kwistig en gul gebeird en gemest!
In 1982 werd luisterrijk het 50-jarig
bestaan van de Volkstuinen gevierd.
Voorzitter Willems bood me de gelegenheid mij te verdiepen in de geschiedenis van de vereniging door er
een gelegenheidsbrochure over te
publiceren. Ik was er mij van bewust
dat deze brochure hier en daar onvermijdelijk hiaten en onnauwkeurigheden moest vertonen. Uiteindelijk waren mijn bronnen meestal

mondelinge getuigenissen, gezien
archieven dikwijls en spijtig genoeg
verdwijnen samen met de personen
die ze in hun bezit hadden.
Bij deze gelegenheid maakte ik ook
persoonlijk kennis met twee gewezen voorzitters van het Werk van
den Akker: August De Blaere die ik
ging opzoeken in het tehuis voor valide bejaarden Sint-Amandus en Urbain Van Steenberghe (†1991) (voorzitter van 1964 tot 1978) die me thuis
kwam opzoeken.
In artikels als deze betaamt het zowel superlatieven als gevoelige snaren te mijden. Uit overwegingen van
historische correctheid moet ik toch
het volgende vermelden: in de loop
van 1983 werd het allengs duidelijker dat de eigengereide manier
waarop de complexbeheerder in
naam van de eigenaars - de familie
d’Anvers - het complex beheerde
voor voorzitter Willems een breekpunt zou vormen zoals het dat ook
gedaan had voor voorzitter Urbain
Van Steenberghe vier jaar eerder.
Door deze moeilijkheden namen de
schatbewaarder Philogeen Durant
en commissaris Liliane De Caestecker vroegtijdig ontslag uit het bestuur in het begin van 1981.
Eerste stappen als voorzitter
De maat was blijkbaar vol: op 1 september 1983 trad voorzitter Willems
terug en werd ik verzocht om de
verantwoordelijkheid op mij te nemen om het Werk van den Akker als
nieuwe voorzitter verder langs goede banen te leiden. Ik weet nog dat
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ik dat met veel enthousiasme aanvaardde. Mijn bestuursploeg op dat
moment zag er als volgt uit: Adolf
Willems (ere-voorzitter) – Marcel
Bombeke (†1997) (ondervoorzitter
van de complexgeleding - schatbewaarder) – Frans De Smet (ondervoorzitter van de eigen tuingeleding) (†2003) – Carlos De Keere (secretaris - inspecteur – voordrachtgever), Albert De Pue (complexbeheerder) en de bestuursleden Leonard Cattoir (†1988), Julien Cnudde
(†1991), André Dhooge en Jozef
Weemaes(†?) . Een jaar later, op 9
november 1984, zouden ook Etienne
Heyse (†1989) en Hugo Hoerée het
bestuur komen vervoegen. In volle
overlevingsstrijd traden ook nog Pol
Morel (1987) en Fernand De Bosscher (1988) toe tot de bestuursrangen.
De allereerste verwezenlijking was
het toekennen van het ere-voorzitterschap aan Adolf Willems en
aan Urbain Van Steenberghe. Eén
van de eerste doelen die ik me stelde
was het opsporen van de oorspronkelijke stichtingsakte van het Werk
van den Akker op Sint-Amandsberg.
Na enig zoekwerk kwam deze boven water: Het Werk van de Akker
op Sint-Amandsberg werd formeel
in het leven geroepen op 3 juni 1932.
De verenigingsvlag die wij nog
steeds in ons bezit hebben, dateert
ook van die tijd. “Koninklijk” werden we op 3 april 1984. Ook werden
pogingen ondernomen om de scholen bij onze werking te betrekken,
met wisselend succes overigens.

We probeerden een voorzichtige
maar vastberaden koers te varen,
een beetje tegenstroom in vergelijking met de manier waarop het
complex reeds decennia lang beheerd werd. Als scheepsbouwer was
ik me maar al te goed bewust van de
gevaren die onder water loeren!
We herwerkten een bestaand huishoudelijk reglement voor het SintBaafskoutercomplex (uit 1976), maar
gezien de complexbeheerder het
naar eigen goeddunken en volledig
arbitrair interpreteerde, bleef het nagenoeg dode letter.
We droomden van uitbreiding van
het complex en het uniformiseren
van tuinhuizen, hagen en serres. We
zouden gesprekken aanknopen met
de eigenaars van het Sint-Baafskoutercomplex zodat we als bestuur
wat meer greep zouden krijgen op
het reilen en zeilen van het complex,
weg van het éénmansbeheer zoals
het de laatste decennia steeds geweest was. We manoeuvreerden behoedzaam rond een aantal klippen
en het zag er één moment naar uit
dat we de juiste koers te pakken
hadden.
Mooie liedjes duren soms niet lang
Helaas, op 9 oktober 1985 viel bij de
vereniging een brief in de bus van
de raadsheren van de eigenaars van
de gronden met het verzoek “…. aan
uw aangesloten leden, zo spoedig
mogelijk te berichten, dat zij de percelen zullen moeten laten staan, na
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het oogsten van de nog wassende
vruchten.”
Van de weeromstuit schaarden het
bestuur en de leden zich als één man
achter mij om deze onheilstijding
met alle mogelijke juridische middelen aan te vechten, behalve één - de
complexbeheerder - die wij de volgende maand dan ook deden terugtreden uit de vereniging. Wij hadden geen behoefte aan ‘big brother’
die onze strategieën en plannen naar
de tegenpartij overdroeg.
Wat de volgende 6 jaren zou volgen
tart elke vorm van verbeelding. Na
de eis tot ontruiming volgde het catastrofale grondonderzoek waaruit
bleek dat de volkstuingronden aan
de Sint-Baafskouter in hoge mate
verontreinigd waren met zware metalen. Ik zal het verhaal van vallen
en opstaan niet proberen te vertellen. De slechteriken van dienst ontpopten zich bij stond en wijle als
volleerde kobolden die ons de stuipen op het lijf probeerden te jagen.
Het gehele relaas der feiten bevindt
zich tot in de kleinste details in ons
archief. Het beslaat een vijfentwintigtal nokvolle A4 formaat klasseurs
en een paar dozen vol knipsels en
artikels. Het is de bedoeling dit
waardevolle archief op termijn over
te dragen aan het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis in het
Groot Begijnhof.
André Dhooge en ikzelf, daarin gesteund door onze advocaten, zijn die
hele tijd de grote pleitbezorgers en
verdedigers van onze leden gebleven. Het motto van Hannibal toen

hij de Alpen overtrok “aut viam inveniam aut faciam” - “ofwel vind ik
een weg, ofwel maak ik er zelf één” heeft ons al die tijd onbewust voor
ogen gestaan.
Uren, dagen, nachten, weken, maanden, zelfs jaren zijn we de hort opgetrokken en hebben geen steen op een
andere laten liggen opdat onze
volkstuin zou kunnen overleven. We
waren meer dan eens ten prooi aan
moedeloosheid, werden soms regelrecht bedreigd en geïntimideerd,
niet alleen in hoogsteigen persoon
maar ook in onze gezinnen. Beloftes
werden niet nagekomen, gegeven
woorden gebroken. Het kleine
sprankeltje hoop en vooral het feit
dat we jong waren en strijdlustig,
vol adrenaline en testosteron, hebben ons echter overeind gehouden
en ons steeds laten blijven geloven
in een positieve afloop voor het
voortbestaan van de vereniging.
Ook onze leden-tuiniers op het
complex die spontaan inschreven
voor het opgerichte steunfonds (ter
bekostiging van ondermeer de advocatenkosten en later de afvoerkosten voor het afval)3 en ons nooit in
de steek lieten, verdienen een woord
van dank.
Wie we zeker niet mogen vergeten
zijn onze echtgenotes, Nadine
Voor de cijferliefhebbers: aan advocaten-, gerechts-, deurwaarders- en aanverwante kosten
hebben we ongeveer 400.000 oude Belgische
franken uitgegeven. Voor afvoer van het afval
bij de ontruiming nog eens 77.556 frank aan de
stad Gent.
3
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D’halluin en Johanna Bobelijn, die
meer dan eens hun nachtrust moesten opofferen om een gewillig oor te
verlenen aan onze doordraverij over
de volkstuinen. De handgeschreven
bedankingsoorkonde in de chalet door alle volkstuinders geschonken
aan André en mezelf - maakt daar
ook op gepaste wijze melding van.
Ondertussen werd onze werking zo
goed en zo kwaad als het ging verdergezet, ondanks het feit dat ik onder gerechtelijke dwang mijn perceel
als eerste had moeten ontruimen en
dat weinige tijd later 22 andere tuiniers uitgedreven werden op bevel
van de rechtbank. Deze tuiniers waren: Remi Van Crombrugge, Etienne
Vanryckegem,
Armand
Focket,
Guido Vanderbiesen, Marc Helleputte, Michel Seynaeve, Jan Mortier,
Georges Depauw, Paula Selis, Maurice Claeys, Theo Van Guyse, Joannes Goethals, Florent Imschoot,
André Gijselinck, André De Sutter,
Hugo Hoerée, Herman Bogaerts,
Gerard Carolus, Achiel Van Gendt,
Jozef De Moerloose4, André Dhooge
en Albert Van Buyten. Maar ook deze schoten voor de boeg deden ons
onze koers niet wijzigen.
We bleven de tuinen bewerken, ons
ledentijdschrift uitgeven, voordrachten en activiteiten organiseren. Kortom, de werking deed alsof er weinig
aan de hand was.
Jozef De Moerloose was reeds lid van het
Werk van den Akker in Sint Amandsberg in
1937 en had toendertijd de tuin overgenomen
van zijn schoonvader.
4

Achter de schermen werd ondertussen driftig gelobbyd om de idee
voor alternatieve volkstuingronden
ingang te doen vinden en veld te
doen winnen in brede kringen van
onze beleidsverantwoordelijken.
Gedurende korte tijd hebben we
zelfs een paar stadsgronden bezet en
als volkstuinen ingericht in de buurt
van het Sint-Baafskoutercomplex
(aan het doodlopende einde van de
Kriekeriestraat) om onze eisen en
onze vastberadenheid kracht bij te
zetten. Op 24 april 1989 werd een
petitie overhandigd aan het Gentse
stadsbestuur met niet minder dan
2112 handtekeningen.
Met de steun van het Gentse stadsbestuur
Dankzij de steun van de hogere
volkstuinbesturen en vooral van de
stad kregen we uiteindelijk de tijd
en de middelen om de terreinen op
een gestructureerde en gedisciplineerde wijze te ontruimen. Ik ben er
nog steeds fier op dat we erin slaagden om zoveel mensen gedurende
zo lange tijd ‘en bloc’ gemotiveerd te
houden om op een waardige manier
weerstand te bieden aan de afbraakplannen voor de volkstuinen op hun
gemeente.
Voor diegenen die van cijfers houden, geven we hieronder een overzicht van de afgevoerde afvalstoffen
tijdens de ontruiming van de SintBaafskouter:
10 containers gemengd bouw- en
sloopafval (totaal 237 m3)
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18 containers steengruis (totaal gewicht 133 ton)
53 containers brandbaar materiaal
(totaal gewicht 88 ton)
6 containers oude metalen (totaal
gewicht 13 ton)
1 container glas (totaal gewicht 6
ton)
Spijtig genoeg viel daarbij op 22 september 1989 een dodelijk slachtoffer.
Ons 85-jarig lid Theofiel Rooms
raakte bedolven onder het instortende dakgebinte van zijn tuinhuis
en bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen.
Uiteindelijk waren de volkstuinen
volledig ontruimd en alle afval afgevoerd op 4 oktober 1989. In datzelfde jaar hadden we niet minder
dan 52 formele activiteiten met het
bestuur op het getouw gezet om de
ontruiming in goede banen te leiden
en terzelfdertijd het idee van nieuwe
volkstuinen veld te doen winnen.
Het was dan ook met meer dan een
zucht van opluchting dat we eind
november 1989 ten stadhuize werden uitgenodigd om van gedachten
te gaan wisselen met het stadsbestuur over de vooruitzichten en
plannen voor nieuwe volkstuinen
aan de Hogeweg.
Intussen was ook een nieuw stadsbestuur aan het bewind gekomen.
Net zoals bij burgemeester Jacques
Monsaert konden we ook bij de
nieuwe burgemeester Gilbert Temmerman en toenmalige schepen van

openbare werken, Frank Beke, op
veel steun en begrip rekenen voor
onze zaak.
Hen komt de verdienste toe om uiteindelijk de Gordiaanse knoop volledig ontward te hebben en de beslissingen genomen te hebben die
het ontstaan van het nieuwe Volkstuinencomplex Slotenkouter aan de
Hogeweg mogelijk gemaakt hebben.
Op 22 maart 1989 hadden we ondertussen ook de feitelijke vereniging
Volkstuinen Sint Amandsberg omgevormd tot een VZW onder de
nieuwe naam Koninklijke Vereniging – Volkstuin – Werk van den
Akker – Sint-Amandsberg.
Uitgerekend eind 1989 verliet ook
onze ere-voorzitter Adolf Willems
het actieve bestuursleven. Er brandde terug licht aan het eind van de
tunnel voor zijn volkstuiniers. Nu
kon hij met een gerust gemoed terugtreden en de jeugdige branie volop loslaten op het nieuwe complex!
Maar daarmede was niet alle leed
geleden. Op 29 mei 1990 daagden de
eigenaars van de Sint-Baafskouter
alle volkstuinders opnieuw voor de
rechtbank, ditmaal omdat we zogezegd hun terreinen niet zouden ontruimd hebben. De gerechtszaal was
nokvol afgevuld met de gedagvaarde tuiniers en het voltallige bestuur.
Dankzij strategie en doorzicht van
onzentwege en de bekwaamheid
van onze advocaat slaagden we er
niet alleen in deze (onterechte) beschuldiging van tafel te vegen, maar
ook de eigenaars te laten opdraaien
voor de integrale betaling van de
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ermee gepaard gaande gerechtskosten, zijnde ongeveer 110.000 frank.
Het zou uiteindelijk nog duren tot 9
juli 1990 vooraleer er een definitief
einde kwam aan deze toch wel bewogen periode uit de bestaansgeschiedenis van de volkstuinen op
Sint-Amandsberg.
Nieuwe Volkstuinen aan de Hogeweg
Op 1 mei 1990 alsook op 1 mei 1991
werden huurovereenkomsten tussen
de stad Gent en de VZW Volkstuinen voor het Slotenkoutercomplex
ten stadhuize plechtig ondertekend.
Nadien hebben we meer dan één
pint gedronken in het nabije café
Den Turck.
Op 19 mei 1990 waren André
Dhooge en ikzelf bij het krieken van
de dag naar de kale vlakte aan de
Hogeweg getrokken waar de eerste
fase van de nieuwe volkstuinen nu
mocht ingericht worden. Gewapend
met het inrichtingsplan, meetstok,
bebakeningspaaltjes en -draad begonnen we de eerste 43 percelen uit
te zetten en af te bakenen. Het feit
dat het inrichtingsplan niet helemaal
overeenstemde met de werkelijkheid
deed weinig of geen afbreuk aan ons
enthousiasme. Deze eerste percelen
werden quasi diezelfde dag nog in
gebruik genomen door onze leden.
De noeste bewerkers van de eerste
uren waren: Marcel Bracquiné,
Raymond Naessens, Joannes Mortier, André De Sutter, Achiel Van
Gendt, André Dhooge, Willy Backelion, Martine Goethals, Adelmar

Corvelijn, Johan Robaeyst, Etienne
Vankerkhove, Georges Eggermont,
Hendrik Vos, Gustaaf Billiet, Xavier
Allard, Marc De Bruycker, Aissa Einavan, Canan Yaman, Samuel Vangaver, Johan Velter, Georges De
Pauw, Gustaaf De Pauw, Freddy
Clerick, Gustaaf Van Laere, Marcel
Ongena, Jeanine De Taeye, Jozef
Diericx, Gilbert Duquet, Erna Wauters, Geert Lefebvre, René Smagghe,
Irène Stahl, Patrick Van Theemsche,
Georges Souwerck, Hippoliet Mees,
Maurice D’hont, Marcel Versichel,
Norbert Caron, Désiré Van Petegem,
Gilbert Boudry, Maurice Delmotte
en Etienne Meillander.
Er is weinig fantasie voor nodig om
te beseffen welke arbeid deze eerste
volkstuinders hebben moeten leveren om van een stuk jarenlang verwaarloosd niemandsland op korte
tijd een bloeiende tuin te maken.
Het hoeft gezegd dat mede dankzij
hun inspanningen het volkstuinencomplex Slotenkouter momenteel
een parel is aan de Vlaamse volkstuinkroon.
Op 13 oktober 1990 werd een aanvang genomen met de gezamenlijke
aanplant van 5200 haagplanten en
op 20 oktober van datzelfde jaar verschenen de eerste 35 tuinhuisjes op
het complex.
Op 22 december werden door alle
leden gezamenlijk massale grondophogings- en nivelleringswerken
uitgevoerd. De stadsdiensten zorg-
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den inmiddels in verschillende fases
voor de verdere aanleg van paden,
groenperken, graspartijen, aanplant
van bomen en struiken, putboringen
voor de waterpompen, afwateringsgoten en riolering naar de nabije
Rietgracht, een kleine parking, de
bouw van de ledenchalet en afvoer
van een berg stenen en rommel die
de leden tijdens de ingebruikname
van hun percelen naar boven gespit
of gegraven hadden.
Het ledenaantal (165 in 1990) bewijst
dat we - ondanks de doorstane
moeilijkheden - ons niet in sabbaticale rust teruggetrokken hadden.
Steeds waren we blijven verder
bouwen aan het verenigingsleven.
Zoals de Ieren zeggen: “You’ll never
plough a field by turning it over in
your mind.” Ploegen doe je niet
door erover na te denken, je moet de
hand daadwerkelijk aan de ploeg
slaan.
Eindelijk was het een feit: we waren
veilig en wel verhuisd van de SintBaafskouter naar de Slotenkouter.
Met deze verhuis ging een lokale
historische curiositeit gepaard. De
heer Roger Poelman, onvolprezen
heemkundige en mede-auteur van
dit boek, wees ons erop dat “Korfbalclub GANDA in de periode 1942
- 1944 een deel van het SintBaafskoutercomplex gebruikte als
korfbalterrein”. Deze sportvereniging is na jarenlange omzwervingen
uiteindelijk terechtgekomen aan de
Hogeweg, waar ze hedentendage
nog is, intussen als onze naaste
buur. Anders gezegd: de korfballers

hebben destijds de volkstuinders
verlaten en nu komen de volkstuinders de korfballers weer opzoeken!.
Slotenkouter volop uit de startblokken
Op 20 april 1991 werd een aanvang
genomen met het afbakenen van
percelen op de tweede uitbreidingsfase wat het totale aantal tuintjes op
84 bracht. Op 23 november van datzelfde jaar werden de haagplanten
er geplant.
Vanaf dat moment draaide de vereniging weer op volle toeren. Met de
beschikking over al onze krachten
richtten we ons op de volgende grote evenementen: 60 jaar Volkstuin in
Sint-Amandsberg, de plechtige officiële opening van het nieuwe volkstuinencomplex op 20 juni 1992, de
jubileumtentoonstelling van 29 en 30
augustus 1992 in de Parochiale
Kring van het Heilig-Hart. Klap op
de vuurpijl was het jubileumdiner in
de feestzaal van het Sint-JanBerchmanscollege in de Doornakkerstraat op 29 augustus 1992.
In volle aanloop naar deze feestelijke
evenementen - op 16 april 1992 werd onze ondervoorzitter André
Dhooge, manusje-van-alles-en-nogwat, getroffen door een ernstig ongeval met een kwalijke beenbreuk
tot gevolg. André heeft trouwens op
een voortreffelijke wijze vanaf 19
mei 1990 tot en met 31 december
2006 het reilen en zeilen op het complex voor zijn rekening genomen.
Zulke inzet verdient ons aller waardering. Vanwege dertig jaar trouwe
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en eerlijke dienst aan de volkstuinen
werd hij trouwens onlangs vereremerkt met het bijzondere landbouwereteken eerste klas en een plaket
van verdienste vanwege de Stad
Gent.
Nog éénmaal (1995 - 1996) moesten
we een paar zeilen efkes rijven en
brassen vooraleer echt op kruissnelheid te komen. De inplanting van
een nieuw postgebouw aan de Hogeweg dreef korfbalclub Ganda in
de richting van onze Volkstuinen. In
hun drang om te overleven dachten
ze eraan enkele van onze tuinen in te
palmen. Gelukkig brachten redelijkheid en overleg een oplossing waar
alle partijen konden mee leven.
Een tweede bijakte aan de huurovereenkomst dd. 1 mei 1991 met de
Stad Gent werd opgemaakt op 10
mei 2000 naar aanleiding van de ingebruikname van de derde fase. Het
betrof de derde inrichtingsfase, een
stuk grond met een totale oppervlakte van 3.357,51 m2. De eigendom
werd opgemeten door landmeterexpert van de Stad Gent Martin Covent. Het proces-verbaal van opmeting werd op 3 november 1999 opgemaakt en afgeleverd door de
Dienst Stedebouw & Ruimtelijke
Ordening van de Stad Gent.
Uit onze boekhouding kunnen we
afleiden dat het beton voor de sokkels van de tuinhuisjes door Readymix werd geleverd op 13.07.2000
om 11 u (6 m3) voor een bedrag van
16.480 BEF of 408,53 EUR.
Gebruiksvergoedingen van enkele
percelen voor het jaar 2001 op deze

derde fase werden reeds betaald in
december 2000. Zodoende waren de
laatste 10 tuinen aangelegd en in gebruik genomen, wat het totale aantal
tuinen uiteindelijk op 94 bracht en
de totale complexoppervlakte op ca
31.000 m2.
Volle vaart vooruit
Door de perikelen en de verhuis in
de jaren 1985 - 1991 had zich een
complete metamorfose van de vereniging voltrokken. We waren van
larve vlinder geworden. De “Eigen
Tuin”-geleding bestond niet meer,
het aantal volkstuinen was geslonken van 220 op de Sint-Baafskouter
naar 94 op de Slotenkouter, wat onvermijdelijk ook het ledenaantal
deed dalen. Maar we hadden nu een
modelcomplex en een eigen chalet.
We bewerkten niet langer privégronden waar al te dikwijls willekeur van de eigenaar(s) en hun
rentmeester(s) steeds als een zwaard
van Damocles boven ons hoofd hing.
Integendeel, we waren nu ingebed
in een juridische structuur met wederzijdse rechten en plichten van
zowel de grondeigenaars (de stad
Gent) als van de VZW Volkstuin.
Het bestuur van de vereniging kon
eindelijk “besturen” in de volle betekenis van het woord.
Dankzij een verstandige financiële
aanpak werd onze geruïneerde kas
langzaam weer gezond: de inzet van
alle bestuursleden en vooral het feit
dat we nu beschikten over een eigen
chalet hebben daar wezenlijk toe bijgedragen.
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Door het veranderde tijdsbeeld en
de evolutie in de mentaliteit van de
mensen ontwikkelden we andere activiteiten en legden we andere accenten dan voorheen. De tijd dat
volkstuinen dienden “tot nut en
geestelijke verheffinge van den arbeider” lag immers al een tijdje achter ons. Zelfs de notoire SintAmandsbergse heemkundige, de
heer Roger Poelman, rangschikte in
zijn “Terugblik op Sint-Amandsberg” uit 1996 de volkstuinen bij de
“ontspanningsverenigingen”.
In dit verband weze vermeld dat we
naast tuinieren paralelle pétanqueactiviteiten ontwikkelden gedurende
de warmere maanden van mei tot
september. De dolomiet hoofdassen
van het complex zijn daar uitermate
geschikt voor. Eén en ander kwam
tot stand onder de enthousiaste impuls van André Dhooge en zijn
echtgenote Johanna Bobelijn. Deze
activiteit gaat hedentendage nog
steeds door.
Vandaag bestaat ons ledenbestand
uit zeer gediversifieerde lagen van
de bevolking die om allerlei redenen
aan volkstuinieren doen: hetzij uit
ontspanningsmotieven, hetzij om
toch nog een stukje het huishoudbudget ter hulp te komen, hetzij uit
ecologische, gezondheids- of sociale
motieven of een combinatie ervan.
Ook de allochtone5 medemens heeft
Een Nederlandse collega die aanbood om als
proeflezer voor dit artikel te fungeren, suggereerde het woord ‘medelander’ wat in de ‘Nederlandse’ context inderdaad een fijne woordspeling is.
5

reeds lang de weg naar de volkstuinderij gevonden.
In 1997 - na 18 jaar ononderbroken
uitgave - besliste de Raad van Bestuur om een einde te maken aan de
publicatie van ons driemaandelijks
tijdschrift en onze berichtgeving
naar de leden toe op een meer
“druken
verzendingskosten”vriendelijke manier te organiseren.
In juli 1998 hadden we het uitzonderlijke genoegen om te kunnen optreden als gastvereniging voor de
ontvangst van een delegatie van het
Internationaal Volkstuincongres dat
toen in België georganiseerd werd.
Bij die gelegenheid werd ons een
prachtige vlag geschonken van het
Zwitserse Verbond voor Volkstuinen. Spijtig genoeg werd die vlag
luttele tijd nadien gestolen van de
mast waar ze aan wapperde…
Blik op de toekomst
De eeuwwisseling ging op het complex quasi onopgemerkt voorbij. De
grote uitdagingen van de 21ste eeuw
zijn immers ook zo veraf als je in de
tuin werkt of op ons onvolprezen
chaletterras languit geniet van een
babbel en een drankje. Hier geen
ecologische
planeetverloedering,
geen bedreigde voedselveiligheid,
geen mondiaal terrorisme.
Wat niet betekent dat we geen
waakzaam oog houden op wat er in
de toekomst te gebeuren staat. Continuïteit in het bestuur en dan vooral
het aantrekken van jongere bestuurders, het vrijwaren van de bestaande
democratische structuren binnen de
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vereniging, het aanbieden aan de leden van een gevarieerd eigentijds
activiteitenaanbod, behoedzame omgang met mens en milieu, open en
eerlijk bestuur blijven permanente
aandachtspunten.
Internationale contacten met andere
volkstuingeledingen hebben ons geleerd dat we kunnen leren van anderen, maar ook dat we onze kennis
kunnen overdragen aan hen. Om die
internationale bereikbaarheid groter
te maken en ook omdat we met onze
tijd willen meegaan, hebben we sedert begin 2007 nu ook een eigen
website http://www.volkstuinensint-amandsberg.be
Om al deze uitdagingen het hoofd te
bieden moet er in team gewerkt
worden. Dat doen we ook: alle huidige bestuurders zijn rasechte teamspelers die hecht samenwerken en
dit in een goede verstandhouding.
Het feit dat de meesten onder hen
dit jaar het landbouwereteken 1ste en
2de klas uitgereikt kregen voor jarenlange en ononderbroken inzet als
bestuurder in de vereniging bewijst
dat iedereen zich goed in zijn volkstuinvel voelt.
Ik heb vandaag het uitzonderlijke
genoegen de coach te mogen zijn
van: André Dhooge (ondervoorzitter
– chaletuitbater – bestuurder sedert
1977) – Johan Nyckees (secretaris –
bestuurder sedert 1997) – Pol Morel
(technisch verantwoordelijke – bestuurder sedert 1987) – Henri Vos
(verantwoordelijke 9 mei-markt pétanque-tornooi – bestuurder sedert
1992) – Anne-Marie Regniers (ver-

slaggeefster – externe betrekkingen –
bestuurder sedert 1993) – Johan Robaeyst (compostbedeling en activiteiten op de terreinen – bestuurder
sedert 1997) - André Rombaut (complexbeheerder – bestuurder sedert
2004) – Antoine Van Acker (schatbewaarder – bestuurder sedert 2007)
en Annick Vercouillie (chaletuitbating – bestuurder sedert 2007).
Het doet ook deugd te mogen vaststellen dat vele van onze leden bij
gelegenheid de handen uit de mouwen steken om te helpen waar het
kan.
Aan vrouwelijke charme en rondborstigheid ook geen gebrek: daar
zorgen de echtgenotes van onze bestuurders en de leden voor, zij het
dikwijls in onopvallende en verborgen bezigheden.
Terwijl jullie deze regels lezen, loopt
in het Provinciaal Centrum voor
Kunst en Cultuur in het Caermersklooster een tentoonstelling over de
Volkstuinen in Vlaanderen (“het abc
van de volkstuin” van 13 juli tot 9
september 2007). We kunnen niet
zonder enige fierheid melden dat
ook onze volkstuinvereniging gevraagd werd een bijdrage te leveren
in de realisatie ervan.
Wat de toekomst zal brengen? Gezien quasi niets in het leven een zekerheid is, zullen we geen pronostieken wagen. Iedere uitdaging
houdt immers nieuwe kansen in en
zoals het verleden ons geleerd heeft,
houdt zelfs het uitzichtloze de kiemen voor hernieuwd leven in zich.
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Toch deze zekerheid: in 2032 zal het
100 jaar geleden zijn dat de volkstuinvereniging op Sint-Amandsberg
opgericht werd. Ikzelf zal dan 84
zijn.
Of we het zullen vieren? Ik durf het
stellig te verhopen.
Of ik het nog zal meemaken? Ik
hoop het nog te kunnen meemaken.
In ieder geval niet meer aan het roer,
maar vanuit een luie zetel op het
promenadedek!
We kunnen ons geen mooier slot van
dit artikel dromen dan de woorden
die wijlen voorzitter Adolf Willems
aan het bestuur naliet bij zijn afscheid als actief bestuurslid. Wij citeren:

Ik wens U het allerbeste wat U maar
dromen kan:
Een voelbare genegenheid van al de
mensen waarmede U geregeld omgang
hebt
De onverdroten moed om door Uw glimlach, Uw woord, Uw helpende hand, elke dag iemand gelukkig te zien
De innerlijke vrede die U rustig stelt
voor de kwalijke dingen die soms onverwacht op U aankomen en die U zouden beangstigen
Echte vreugde om de zovele kleine dingen van elke dag die U mag ervaren als
een geschenk
Dit zijn de gulle wensen die wij ook
aan jullie allen toesturen.
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Huidige bestuursploeg met v.l.n.r.: Johan Robaeyst, André Rombaut, Annick Vercouillie, Henri Vos, Pol Morel, Willy Goethals, Anne-Marie Regniers, Johan Nyckees, André Dhooge, Antoine Van Acker
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Toen er nog een sprankeltje hoop op behoud van de Sint-Baafskouter bestond maar de
zwarte vlaggen toch reeds gehesen waren.
Jozef Diericx en zijn echtgenote met tussenin Robert Wybo.
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Het verdict is gevallen en het lot van de tuintjes op de Sint-Baafskouter is bezegeld:
de volkstuinen moeten ontruimd worden (22 mei 1989). Vlnr: Rene Smagghe, Willy
Goethals, Robert Heysack, kleindochter Smagghe,?, Fernand De Bosscher.
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Jozef De Moerloose en Aloïs Sarrazijn op 10 maart 1989 toen de dreigende ontruiming van de Sint-Baafskouter boven de hoofden hing.
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Wim Dhooge, zoon van André en Johanna, volop bezig met ontruimen op 16 augustus 1989 midden een gigantische berg afbraakmaterialen.
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De laatste restanten van het Sint-Baafskoutercomplex worden weggevoerd op 2 oktober 1989. Men herkent links Marc Smagghe en Désiré Van Petegem, rechts Willy
Goethals, ? en André Dhooge.
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Mijn Tuindagboekje
_______________________
Johanna Dhooge – Bobelijn
Tuintje 6
1972… Onze droom ging in vervulling. Er werd ons een tuintje toegewezen op het Sint-Baafskoutercomplex. Na het werk was het onze grote hobby. Allemaal tuinders samen
met dezelfde interesse: groentjes
kweken voor op tafel, bloemetjes
voor moeder en lekker fruit voor de
kinderen. In die beginperiode werden er ook nog kippen en konijnen
gekweekt op de volkstuinen. 220
tuintjes voor evenveel gezinnen. Allemaal tuinvrienden onder elkaar.
Wat was dat een mooie tijd!
Mijn man André ging er volledig in
op na zijn dagtaak. Het was voor
hem de ideale gelegenheid om tot
rust te komen. In 1977 werd André
gevraagd om in het bestuur te komen. Ik stond er volledig achter daar
ik wist dat iedereen op hem kon rekenen.
Het complex was één grote vriendenkring waar planten geruild werden onder het slaan van een heerlijk
babbeltje. Zelfs onze kinderen maakten er kameraadjes.

In 1986 werd André ondervoorzitter.
Maar in 1989 werden we van onze
tuintjes verdreven en dat kwam
hard aan. Het bleek dat de gronden
te zwaar vervuild waren om er nog
verder op te tuinieren… Vele traantjes werden vergoten.
Allerlei protesten, besprekingen van
onze voorzitter Willy en André bij
de overheden en de inspanningen
van onze advocaat mochten niet baten. We moesten de volkstuinen ontruimen!
In 1990 kregen we nieuwe gronden
toegewezen door de stad Gent aan
de Hogeweg.
Daar zijn we hedentendage nog altijd één grote vriendenkring. Weliswaar met slechts 94 tuintjes in plaats
van de vroegere 220, maar de ijver
en de gezelligheid zijn er niet minder om.
André en ik hopen van harte dat we
nog lang mogen genieten van onze
hobby samen met al onze vriendentuiniers.
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Turkse en Belgische vrienden … wij drinken samen Turkse thee
of koffie
________________________________________________________
Mehmet Cetim
Tuintje nr 50

Beste bestuurslid,
Ook ik vind het stukje
grond mooi.
Ik doe het als hobby.
Als het mooi weer is,
vind ik het heel fijn want
dan komen mijn vrienden, Turkse en Belgische, en we drinken samen Turkse thee of koffie.
Ik ben heel tevreden
over de bestuursleden en
mijn buren.
Met de meeste hoogachting.
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Het is er aangenaam vertoeven
__________________________
Richard Dauwe
Tuinier op Slotenkouter – Tuin 13

Het bestuur zorgt voor
een aangename sfeer en
vermaak tijdens het
pétanquespel en in de
kantine.
Onze voorzitter Willy
Goethals, ondanks het
feit dat wij die heel weinig zien, is een heel aangename en goede man.
Onze ondervoorzitter
André Dhooge zorgt er
onder streng toezicht
voor dat er bijvoorbeeld
geen tuintjes kunnen geruild worden.
Tot besluit: het is er aangenaam vertoeven
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Zoals ik in mijn tuintje leef
_________________________
Georges De Maere - Tuintje 19
Greetje interviewt Georges
Interviewen is zoiets als spitten in
het leven van de geïnterviewde.
Bijna woonachtig in onze tuintjes, altijd aanwezig is Georges Demaere.
Hij spit liever in de grond dan dat
hij zich laat omspitten…Maar hier
volgt toch de vrucht van dit vraaggesprek. Greetje vraagt aan Georges:
WAT IS JE MOOISTE JEUGDHERINNERING?
Mijn plechtige communie. Ik groeide
op aan de grot van Lourdes als één
van twaalf kinderen. Het was de
eerste keer in mijn leven dat er een
feest was speciaal voor mij. De
plechtigheid zelf dat was miserie, ge
moet dit en dat, stilzitten en proper
blijven… Maar het feest zelf, een
wijntjen en u ne keer zat mogen
drinken!
WAT IS JE FAVORIETE PLEKJE EN
WAAROM?
Mijn tuinhuizeken, daar zijt ge den
baas en op uw gemak, helemaal op
uw eigen.
De vogelkes kijken en een pintje
drinken met een sigaretjen erbij.
Daar ben ik alleen als ze mij niet
komen storen natuurlijk… Daar gaat
de tijd snel, en ik heb er een beetje
mijn privacy. ‘t Is mijn thuis…

WAT WAS JE GROOTSTE DROOM
ALS KIND?
Dat ik het eigenlijk niet kan zeggen.
Ik heb nooit dromen gehad. Ik wou
wel graag tuinier worden maar dat
mocht niet van mijn vader en van de
rest heb ik dan maar een potje gemaakt. Ik liep altijd in ‘t bos en in ‘t
veld.
WAT VIND JE HET MOOISTE AAN
JEZELF?
Mijn haar hé, mijn tanden kan ik niet
zeggen hé. En mijn postuur helegans, allé voor mijne leeftijd. Ze
denken allemaal dat ik mijn haar
laat verven, hoevele dat er al van
dichte zijn komen kijken.
WAT IS JE GROOTSTE ANGST?
Ik heb genen angst, zelfs niet om te
sterven, geen angst voor niets. Allé
liefst geen weken in ‘t hospitaal na-
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tuurlijk, da zoe ‘k niet graag meemaken voor dat ik sterve…
ALS JE DOOR OMSTANDIGHEDEN MOET VLUCHTEN EN JE
MAG DRIE DINGEN MEENEMEN?
WAT WORDT HET DAN?
Al mijn bankrekeningen dat ik niet
zonder geld val en mijnen auto want
als ge moet vluchten moet ge rap
zijn, en u hé, dan heb ik een reservechauffeur bij de hand.
WAT IS JE LIEFSTE HERINNERING?
Mijn huisgezin met mijn kinderen en
mijn vrouw.
WAT IS JE LEVENSMOTTO?
Aan een mens die met zijn één been
in ‘t graf staat moet ge dat niet vragen hé. Je goed voelen in je vel en
een tevreden mens zijn!
HOE ZIET DE HEL ER VOLGENS
JOU UIT?
(Georges lacht) De hel is hier al, en
den hemel ook, hier en nu. Het is gelijk dat ge een goeie frisse pint voor
u ziet staan en dat in die warmte
van d’helle en ge wilt een goed
slokske nemen van uw glas en den
bom valt eruit… Al wat je zou willen krijg je niet.
WAT DEED JE HEEL JE LEVEN?
Niet veel jobs. Eerst bij mijn ouders
restaurant en bakker. Op mijn eigen
chauffeur en cafébaas, en daarna ‘t
goede leven!!!

WAT WAS HET GROTE KEERPUNT IN JE LEVEN?
De vroege dood van mijn vrouwke.
Ge weet niet wat gedaan. Ge staat er
alleen voor met vier kinderen en ge
werkt dag en nacht. Maar ge moet er
door hé!
WAAR GELOOF JE IN?
In ‘t leven. ‘k Ben katholiek, ‘k geloof veel maar veel niet ook. ‘k Hoop
dat we ook in de tuin mogen zitten
in ‘t paradijs!
WELK DIER ZOU JE WILLEN ZIJN?
Een slimme zwaluw hoog in de
lucht.
WAAR HOU JE HET MEESTE
VAN?
Planten en dieren als ze maar trouw
zijn.
WAAR SCHAAM JE JE VOOR?
Ik ben ‘n een eigenaardige mens, ik
ben nooit beschaamd!
WELKE FILM ZAG JE HET LIEFST?
De films van Esther Williams. Ze
was heel schoon en zwemster. Ze
speelde in veel films en zwom altijd.
En in die tijd zwom ik ook in een
zwemclub.
WELK BOEK LAS JE HET LIEFST?
Stap voor stap, het is mijn tuinbijbel.
WELK TV-PROGRAMMA ZIE JE
HET LIEFST?
Documentaires. Geen sexfilms, dat
interesseert mij allemaal niet.
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NAAST WIE ZOU JE WEL EENS
WAKKER WILLEN WORDEN?
Daar lig ik ook niet van wakker. ‘t Is
mij juist hetzelfde als ‘t maar enen is
die zegt: ” Georges, ge hebt de euromillion gewonnen.” Of wat zou ik
moeten zeggen… Mathilde, en dan
Filip aan mijn belle krijgen…
WAAR KNAP JE OP AF?
Op valse vrienden die naar u lachen
en die vriendelijk doen in uw gezicht en komen flemen en ‘t niet menen. Sjaloese vrienden, daar heb ik
een hekel aan. Er zijn er zoveel zo.
Daar knap ik echt op af. Dan is ‘t
gedaan voor altijd!

kunt ze weg geven aan echte vrienden. Ook patatten en mooie dahlia’s.
VOOR WIE HEB JE HET MEEST
RESPECT?
Voor eerlijke mensen die tonen wie
dat ze zijn, recht voor zijn raap.
Recht door zee, dat ge u kunt verdedigen, dat zijn mensen waar dat
ge van weet wat ge er aan hebt hé!
Geen muilentrekkers!!!
WAT DOE JE HET LIEFST?
Niets…

WAT VERBOUW JE HET MEEST IN
JE TUINTJE?
Prei, omdat ze toch niet dik worden
en ge er daardoor vele nodig hebt.
En ge hebt er nooit genoeg van. Ge
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Wat betekent "De Volkstuin"
voor ons?
___________________________
Roger en Anne Marie De MoerlooseTaghon – Tuintje 34

Groenten kweken en in de aarde
wroeten zal bij mij wel genetisch bepaald zijn.
Ik heb het nooit anders geweten dan
dat mijn moeders vader het volkstuintje dat hij in gebruik had van het
"Werk van den Akker" op de SintBaafskouter in 1937 overliet aan mijn
vader. Als zoon van Gentse "groenselhoveniers" op Sint-Pieters-Buiten,

die de boerenstiel niet kon verder
zetten, had mijn vader toch zijn eigen “hof” nodig. Hij kweekte voornamelijk groenten voor eigen gebruik en af en toe zat er in het "tuinhuisje" een nest konijnen of een
koppel duiven (dat zal toen ook wel
niet gemogen hebben!) Maar bovenal gaf hij beetje bij beetje samen
met de liefde voor het "boeren" ook
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zijn kennis van het kweken van
groenten aan mij, zijn zoon en aan
zijn schoondochter door. Zijn perceel
op de Sint-Baafskouter heeft hij
nooit opgegeven, maar integendeel
steeds trouw bewerkt tot de uitdrijving in 1989. Verkassen naar de
nieuwe site op de Hogeweg zat er
voor hem niet meer in, daarvoor was
hij te oud en te ziek.
Intussen waren wij zelf al jaren aan
het "boeren" in Zwalm en toen daaraan in 1996 een einde kwam, was
het voor ons een vanzelfsprekendheid dat we ons kandidaat stelden
om een volkstuintje te bewerken,
dicht bij huis en in een complex van
gelijkgeaarde medetuiniers. Intussen
doen we dit dan ook reeds 10 jaar.
Wroeten in de aarde is voor ons
nooit een niet te overkomen last geweest. Toen we vroeger de ganse
dag op bureau of op school opgesloten zaten, was werken in de tuin in
de open lucht onze vorm van ontspanning en ontstressing. Nu we

gepensioneerd zijn en het kalmer
aan kunnen doen, voorkomt het dat
"rust roest".
En uiteindelijk kunnen we nog
steeds genieten van het bereikte resultaat. Het ganse jaar door over eigen gekweekte groenten en tuinkruiden beschikken, klein en groot
fruit kunnen oogsten en volop van
de bloemen kunnen genieten op een
mooi en toonbaar perceel met een
mooi geknipt haagje… Voorwaar,
wat een luxe! En zit er op één of andere groente een slakje, geen nood.
Het bewijst alleen dat onze zelfgekweekte groente lekker en eetbaar is,
vrij van elk gif.
En om te besluiten, laat ons nooit
vergeten: we oogsten wat we zelf
gezaaid hebben. Daarom is het van
het grootste belang onze kinderen en
kleinkinderen voor te gaan en hun
de liefde voor het werken in de vrije
natuur bij te brengen en de kennis
die ons zelf is overgeleverd aan hen
verder door te geven.
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Zoals ik in mijn tuintje leef
_________________________
Greetje Ergo - Tuintje nr. 60
Lid van de
Algemene Vergadering van de vzw
Volkstuin – Sint-Amandsberg

De liefde voor bloemen en planten
en het buitenleven zit me al in het
bloed van kindsbeen af.
Een wensdroom ging in vervulling
en een nieuw leven begon toen er
zes jaar geleden een tuintje vrij
kwam.
De schoonheid van de natuur verrast me steeds opnieuw en ik geniet
er alle dagen van. Alles is steeds in
verandering, dat maakt het zo inspirerend. Is het niet de groei en bloei
van groenten en bloemen, dan wel
door de speling van het licht en de
kleuren die telkens opnieuw veranderen door de tijd van het jaar of
onder invloed van het weer. Daarom
was ik om eerlijk te zijn al in alle
weersomstandigheden in mijn tuintje. In dikke mist en onweer. Bij ijzel
en sneeuwstorm. Zowel in het volkomen duister als in verzengende

hitte en hevige plensbuien… Niets
kan mij tegenhouden!!!
Een ander aspect van de volkstuin,
waar ik geen weet van had, dat is
het verenigingsleven, en eerlijk gezegd is dat een onverwacht cadeau.
Wat ons in de tuintjes samen brengt
is een openbaring geworden.
Zoals op zaterdagmorgen. Als de
kantinebel geluid wordt, zien we
steeds dezelfde tuinmensen verschijnen. Bij het horen van die bel
verschijnen steevast steeds dezelfden. Ook de inwendige mens moet
van tijd tot tijd bevloeid worden, wil
hij niet verwelken.
Lof verdienen onze trouwe kantineuitbaters met hun onvermoeibare
inzet: André met trouw aan zijn zijde Johanna. En André en Greta zijn
altijd bereid om in de bres te springen als het nodig is.
En dan vervolgens de wekelijkse
klanten die voor een aantal oorverdovende decibels zorgen!
In de hoek aan de toog zit Georges,
als vastgegroeid op zijn barkruk en
strooit de nodige kwinkslagen in ’t
rond. Gaandeweg schuift pintje na
pintje zoetjes naar binnen…
Willy en Käthe als oude getrouwen
en gedienstige raadgevers, steeds
klaar met bemoediging voor de
nieuwkomers.
Richard en Liesbeth kun je onmogelijk missen, Richard met een stem als
een klok, maar met een hart van
goud!
Niet te vergeten is ook ons volkstuingazetje, met name Etienne, ieders vriend. Hoewel hij dit jaar zijn
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tuin heeft opgezegd, krijgt hij het
voor elkaar om nú meer groenten te
krijgen dan hij er ooit zelf heeft kunnen kweken….
Antoine, die met ons zijn grote en
kleine momenten deelt van geluk en
plezier.
Marcel is de taaie krachtpatser die
we als 78-jarige te voet met zijn
kruiwagen naar het containerpark
zien lopen en die aan de overkant bij
de koeien de kersverse vlaaienmest
eigenhandig gaat opscheppen.
Niet te vergeten ons vierspan. Even
voorstellen: vooraan links aan het tafeltje Walter met daarnaast Jean, en
tegenover hem Etienne en Edith. Ze
raken nooit uitgepraat met elkaar.
André De Noble die de tel kwijtraakt als hij er een paar drinkt en
dan met zijn hoofd in de wind loopt,
en niet meer van zijn Maria kan
zwijgen.
David en Annickske, ons jong koppeltje, pas hun tuintje begonnen,
maar nu reeds een goede aanwinst.
Ze delen nóg een passie, als fervente
AA Gent supporters!!
Rogertje vertrekt elke week stipt om
half 12 naar huis. Hij moet wel omdat daar zijn hete soepje uitgeschept
staat… Maar Roger, bedenk toch: de
soep wordt nooit zo warm gegeten
als ze wordt opgediend.
Tot zover een kleine greep uit dit
bonte kantinegezelschap van onze
volkstuin.
De hechte vriendschap met mensen
die dezelfde liefde delen schept een
goede geest en verdraagzaamheid.

Het uitwisselen van zaden en planten en het overleggen samen… De
ene raad is al beter dan de andere…
Het verwarmt steeds opnieuw mijn
hart.
Of het nu zomert of wintert, we
ontmoeten elkaar elke dag. Als het
koude seizoen is aangebroken en alles in rust ligt, zoeken we de warmte
en gezelligheid bij elkaar. In één of
ander tuinhuisje staat er dan wel een
warm vuurke en een dreupelke
klaar.
In de winter verzorg ik met overgave ook mijn andere bezoekers, de
vele hongerige vogeltjes. Het is een
lust voor het oog om dat spel gade
te slaan.
Ook in het voorjaar wanneer het
wonder zich opnieuw voltrekt en iedereen uit zijn schelp kruipt om zijn
tuintje te bewerken, ik kan er zo van
genieten. Al die naarstige tuinders
naast elkaar, schoon is dat…
Maar het hoogtepunt is toch de zomer met zijn zalige temperaturen en
alles in volle bloei en rijpe vruchten.
De zomer is een feest van opeenvolgende picknicks en barbecues. Het
volop kunnen beleven van het buitenleven! De vele passanten die een
praatje slaan en de mensen die ik
kan ontmoeten onder mijn parasolletje. Natuurlijk gaat niet altijd alles
mee… Zoals de bomen die een
doorn in mijn oog zijn omdat ze veel
te dicht bij mijn tuintje geplant staan
en in de droge periodes al het drinken van mijn groenten stelen…
Maar eerlijk is braaf: ik heb een ongelooflijk goed bevloeiingssysteem
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gekregen… Ook al blijft het vechten
tegen de bierkaai. Om nog maar te
zwijgen over de duizenden eikenbomen die ik elk jaar moet wieden…
Hardnekkig dat die zijn!
De volkstuin is voor mij in ieder geval een geschenk. Het maakt van mij
een ander mens, het geeft me energie en een niet te meten vreugde…

Hierbij zeg ik dank voor de vele onvergetelijke momenten die ik in mijn
tuintje mocht meemaken, maar
vooral voor de warme vriendschappen die voor mij van onschatbare
waarde zijn… Jullie, mijn tuinvrienden, maken van mij een heel gelukkig mens.
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Met de grond bezig zijn en
dingen planten vind ik heel
fijn
___________________________
Ali Karademir
Tuintje nr 51

Geacht bestuurslid,
Ik ben Ali Karademir.
Sedert 3 jaar maak ik gebruik van
het stukje grond, ik ben zeer tevreden.
In het begin deed ik het als tijdverdrijf en nu als hobby.
Met de grond bezig zijn en dingen
planten vind ik heel fijn.
Ik ben zeer tevreden over de vrienden daar.
Iedereen is behulpzaam.
Voorheen had ik elders een stukje
grond maar ik was niet tevreden
omdat het er maar vuil bijlag.
Hier is het juist anders, heel proper
en het wordt vaak gecontroleerd.
Om dit te zeggen voel ik me vereerd.
Ik wens iedereen voor het nieuwe
jaar de beste wensen.
Met hoogachting.
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Opgepast … hier komen de
stadsmussen
__________________________
Rudy en Carine - Tuintje nr. 77

In het voorjaar 2003 namen we onze
intrek in een appartement op de
tweede verdieping aan de Visitatiestraat in Sint-Amandsberg. Wat we
snel misten was … een tuin. Een
groen plekje waar we buiten konden
genieten. Onze dagelijkse wandeltocht, samen met ons hondje, bracht
ons zo richting “de tuintjes”.
Daar wij helemaal van de andere
kant van de stad kwamen, hadden
we er geen flauw idee van dat er in

de nabijheid zo een mooi groen plekje was. Vlug begon het te kriebelen
en het verlangen te groeien om ook
zo’n mooi plekje te kunnen krijgen.
Hoewel we beiden stadsmussen zijn,
hebben we toch een “plattelandse”
achtergrond. Een groen tuintje was
ons niet helemaal onbekend. Bij één
van onze eerste contacten kregen we
te horen dat we ons moesten inschrijven op een wachtlijst. Tot daar
geen probleem. Toen men ons mee-
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deelde dat het wel een tijdje kon duren eer er een perceeltje vrij kwam,
waren we toch een beetje teleurgesteld. We wilden immers zo graag in
de aarde wroeten en onze eigen
groenten kweken, bloemen zien
groeien…
Maar het geluk was aan onze kant.
Iemand van het bestuur kwam ons
melden dat we vanaf 01 januari 2004
een perceeltje konden krijgen. De
prijs viel goed mee en we besloten
toe te happen. Het werd tuintje 77,
vlak in de omgeving van de “chalet”. De winter 2003 kon niet snel
genoeg voorbij gaan. Bij de eerste
zonnestralen stonden we op de startlijn, maar in het achterhoofd wisten
we wel iets af van de ijsheiligen, dus
nog een beetje geduld. Ondertussen

konden we ons tuinhuisje in goede
staat brengen, want de tand des tijds
had hier ook zijn werk gedaan. Enkele oude rotte planken vervangen,
en kleuren maar. Nog enkele leuke
korven opgevuld met bloemen en
dan over naar het grote werk. Ook
het tuintje had geleden. De laatste
tijd was er niet veel meer in gewerkt
en je weet ‘de natuur neemt snel terug’. Dus… onkruid wieden tot we
er bij neervielen. Stilletjes aan kwam
alles in zijn plooien, en fier als een
gieter en toch verwonderd stonden
we te kijken hoe mooi we het wel
hadden gemaakt. Alles netjes klaar
om te beginnen.
Snel kwamen we in contact met de
andere ‘groene kwekers’. Vriendelijke mensen die ons met raad en daad
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bijstonden. Hier en daar wat plantjes
uitgewisseld of gekregen. Door de
toenemende warmte kwamen de
eerste zaadjes uit tot onze grote
vreugde. Het liep heel goed, als beginnelingen. We konden meten met
de meeste van onze kompanen. We
hadden het goed te pakken! Regelmatig deden we een toertje langs de
andere perceeltjes en zo leerden we
heel wat mensen kennen. Niet alleen
onze plantjes groeien, maar er klopt
ook een hart in de tuintjes. Zo is er
op donderdagmiddag een petanquewedstrijd. Enerzijds een oase
van rust, maar dan toch weer één of
andere activiteit in of rond de chalet.
Steeds weer weet het bestuur de
aandacht te trekken door een wedstrijdje te plannen: de grootste zonnebloem, de grootste pompoen, een
BBQ, de uitstappen, een rondgang
door de tuintjes, een gezellig samenzijn. Kortom een dynamisch bestuur
dat van aanpakken weet.
Het mooiste geschenk voor ons als
‘nieuwkes’ was de uitreiking van de

diploma’s. En ja hoor, sindsdien
prijkt een exemplaar “6de plaats” aan
mijn muur. Iets waar we terecht fier
en trots op zijn.
We zijn nu eind 2006. Onze groentjes
namen na die 3 jaar ook een andere
vorm aan. Hier en daar een beetje
experimenteren met nieuwe zaden,
nieuwe soorten groenten, telkens
een nieuwe uitdaging naar moeder
natuur toe.
Het doet telkens deugd een vaasje
met zelf gesnoeide bloemetjes in
huis te kunnen zetten, ook al is daar
een zekere arbeid aan voorafgegaan.
Om dan nog te zwijgen over de
heerlijke verse groentjes. We zijn nu
reeds voorbereidingen aan het treffen voor volgend jaar en we zien er
al naar uit om alles terug in bloei te
zien komen, onze eigen groentjes te
telen en (ook niet te vergeten) een
gezellig babbeltje te slaan.
Wij kunnen ons tuintje echt niet
meer missen.
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Onze Volkstuin
_______________
Monique Morel
Pol Morel - Bestuurder van de vzw
Volkstuin - Sint-Amandsberg
Tuintje 62
Begin de jaren 80 vonden wij een
volkstuintje op het Sint-Baafskoutercomplex. Wat waren wij content! Eigen gekweekte groentjes, patatjes,
spruitjes, radijsjes, enzovoort. We
hadden zelfs een chaletje, een serre,
een mooi rozenpark... Kortom, het
was compleet. Pol sprong na de dagtaak op de fiets naar zijn hofje en
weg was alle stress.
Tot plots de noodklok luidde. De
grond was vervuild, de tuintjes
moesten weg. Ontgoocheling, verdriet, we moesten gaan. Na veel geloop, geschrijf en gepraat, en vooral
door de grote hulp van onze voorzitter Willy Goethals en ondervoorzitter André Dhooge, waarvoor nog altijd onze zeer grote dank, zijn we
mogen starten op het "SLOTENKOUTER" complex.
In het jaar 1991 opende burgemeester Frank Beke plechtig de plek waar
onze tuintjes zich nu bevinden. Er
kwam ook een mooi chalet, veel
groenbeplanting, een groot aantal
waterpompen. Momenteel zijn er 94

percelen. Wat een luxe. Weg terug
de stress van Pol, plaats voor zijn
hobby, zijn ontspanning. Op korte
tijd werd ons tuintje een zeer gezellig plaatsje met een chaletje, veel
groenten, planten en bloemen. Een
gezellige ontmoetingsplaats ook met
lieve buurtjes met wie het contact
uitstekend is. Pol is bestuurslid en
ikzelf zet mij in voor hulp bij het
jaarlijkse petanquetornooi in de
meimaand, de wafelbak bij de jaarlijkse rondgang en de pompoensoep
bij de wedstrijd voor de grootste
pompoen en zonnebloem. Het gaat
er allemaal zo leuk aan toe. Tijdens
de maand december hadden we terug ons kerstfeestje en de uitreiking
van de hofdiploma's. Dit vond
plaats in onze mooi versierde chalet
door Greta, Annemie en André. En
wie zorgde voor de bloemstukjes op
tafel? Onze Johanna natuurlijk.
Neen, voor geen geld ter wereld willen Pol Morel en zijn Monique hun
volkstuintje nog missen!
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Wij hebben een goede leermeester op de volkstuinen,
namelijk onze buurman
Georges …
__________________________
Gino en Inna Pauwels - Tuintje 20
Er werd ons gevraagd om onze mening te geven over onze Volkstuinen
in Sint-Amandsberg.
Persoonlijk vinden wij het een
prachtige hobby. Men is buiten en
leert veel mensen kennen.
De mentaliteit is er zeer goed. De
mensen zijn er aangenaam en helpen
als het nodig is.
Wij moeten nog veel leren; hoe kan
men dit het beste doen? Door goed
te luisteren naar mensen met veel
ervaring.
Wij hebben een goede leermeester,
namelijk onze buurman Georges. Hij
is van alles op de hoogte en helpt
ons zeer goed. Dat is leuk en aange-

naam. Tussen pot en pint wordt er
overlegd hoe er het beste geplant
wordt.
De activiteiten die er georganiseerd
worden zijn leuk en aangenaam en
het is er prachtig om te wandelen.
Wij hebben weinig opmerkingen,
maar we hebben er wel ééntje: sommige tuintjes zouden er beter kunnen uitzien. Wij weten er een paar
waar meer onkruid staat dan groenten!
Wij hopen dat we daar niemand mee
gekwetst hebben, het is gewoon een
persoonlijke mening.
Nogmaals, het is er leuk en aangenaam. Wij tuinieren er graag en vandaar ons proficiat aan het bestuur.
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Onze moestuin
______________
Christophe & Kristel Petit,
tuin 55

Van kinds af ben ik geboeid door
onze enorme plantenrijkdom. In de
lagere school leerde ik een aantal
groenten en aromatische kruiden
kennen. Thuis hadden we een klein
stadstuintje met scharrelkippen en
een aantal kruiden. Na een aantal jaren besloten we er een volkstuin bij
te nemen. Gedreven door de natuur

koos ik voor een tuinbouwkundige
opleiding. Daar geraakte ik onder
andere gepassioneerd door orchideeën. Na mijn studies gingen mijn
interesses verder in de plantenveredeling. En ten slotte verliet ik ons
ouderlijk huis, huurde een eigen
moestuin en besloot ik om “er in te
vliegen”.
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Van Sint-Baafskouter naar
Slotenkouter… Verhuisd maar
niet verdwenen
__________________________
Roger Poelman
Voorzitter Heemkundige Kring
De Oost-Oudburg
Toen in 1989 de Volkstuintjes van
Sint-Amandsberg noodgedwongen
verhuisden van de Sint-Baafskouter
naar de Slotenkouter schreven we in
ons heemkundig tijdschrift: “Een
volkse en uiterst waardevolle vereniging van Sint-Amandsberg heeft
daarmee haar slag thuisgehaald in
een gevecht tegen een niets ontzien-

de kapitalistische tegenstrever. Heel
wat supporters vinden het leuk als
de kleintjes ook eens een wedstrijd
winnen!”
Het klonk misschien weinig vriendelijk aan het adres van de grondeigenaars, maar het was een oprecht
gemeende blijk van sympathie voor
de vele volkstuinders die hun nutti-

ge en gezonde hobby nu op een
nieuwe locatie konden beoefenen.
In oktober 1985 had voorzitter Willy
Goethals het onheilsbericht gekregen
van de grondeigenaars: het volkstuinencomplex op de Sint-Baafskouter moest worden ontruimd en de
bestaande omheiningen moesten
verdwijnen. Na vier jaar onderhandelen kon het Gentse stadsbestuur
in 1989 een definitieve oplossing op
tafel leggen: aan de Hogeweg kreeg
‘Het Werk van den Akker’ een terrein van ruim 3 ha in gebruik, eigendom van de stad en in te richten
volgens een vooraf bepaald plan.
Naast de individuele percelen zou
het volkstuincomplex bestaan uit
een gemeenschapslokaal met sanitair blok, centrale wateraftappunten,
parkeermogelijkheden en groene
buffers. Een fiets- en wandelas zou
later langs de spoorwegberm achter
en door het volkstuincomplex lopen
als groene verbindingsweg tussen
de Dampoort en Oostakker. Het bestuur van de vereniging koos bij die
gelegenheid voor de naam ‘Slotenkouter’ ter vervanging van de vroegere Sint-Baafskouter waar na 57
jaar activiteit het doek definitief was
gevallen.
We zijn intussen weer 18 jaar verder.
‘Het Werk van den Akker – SintAmandsberg’ viert in 2007 zijn 75jarig bestaan. Het bestuur heeft ervoor gezorgd dat de volkstuintjes
niet uit het lokale leven zijn verdwenen en verdient daar alle waardering voor. De volkstuinders zelf
zijn het op de Slotenkouter al lang
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gewoon. Ze gebruiken 94 percelen
en vormen er met 130 leden een echte vriendenkring. Ze bewerken hun
lapje grond en oogsten gezonde
voeding, ze profiteren maximaal van
de buitenlucht en ze onderhouden
de sociale contacten met hun medeleden.
Vooral dit laatste aspect van het verenigingsleven mogen we niet onderschatten. Onze maatschappij kent
zoveel individualisme dat meer en
meer mensen aan eenzaamheid ten
onder gaan.
In de volkstuintjes wordt niet alleen
gewerkt, er wordt ook nog gelachen
en gepraat. Op de Slotenkouter kent
men nog zijn buren.
En hoe kijkt de rest van SintAmandsberg naar dit stukje lokaal
verenigingsleven? Om eerlijk te zijn:
een groot deel van de bevolking
kijkt er gewoon niet naar en kent het
zelfs niet! Door hun drukke werkzaamheden en individuele beslommeringen zien veel mensen niet eens
dat aan de Hogeweg een ‘groene’
vereniging actief is. Maar wie het

volkstuincomplex wel kent moet het
beamen: Het Werk van den Akker
oogt nu veel mooier dan vroeger op
Sint-Baafskouter. Van slordige percelen of gammele tuinhokjes is hier
geen sprake. Ondervoorzitter André
Dhooge hield jarenlang alles in de
gaten en zorgde ervoor dat het reglement overal werd toegepast. Een
strenge leider? Helemaal niet, want
hij is nog steeds de eerste om de bel
te luiden als in het clubhuis koffie of
pintjes worden geserveerd! Complexbeheerder André Rombaut nam
dit jaar de controlerende taak van
André Dhooge over. Samen met de
voorzitter en de overige bestuursleden zorgen deze mensen ervoor dat
de goed onderhouden volkstuintjes
aan de Hogeweg de omkadering
vormen van een gezellig en actief
verenigingsleven.
75 jaar Volkstuinwerking in SintAmandsberg: we feliciteren de jubilaris van ganser harte en drinken
graag een glaasje mee op het toekomstige succes van de vereniging.
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Volkstuinen en volkstuincomplexen in de wereld en dus ook bij
ons in België.
________________________________________________________
Johan Robaeyst – Tuintje 10
Bestuurder van de vzw Volkstuin
Sint-Amandsberg

Beste lezer,
Het jaar 2007 is voor natuurliefhebbers toch wel een heel bijzonder jaar.
Niet alleen vieren wij, volkstuinvrienden van Sint-Amandsberg, het
75-jarig bestaan van onze vereniging, maar ook werd het jaar 2007

uitgeroepen tot het jaar van de dolfijn .
Ik wil dan ook meteen met de deur
in huis vallen. Ik vind het echt dol
fijn om zo een tuintje te mogen bewerken in een steeds groter wordend verstedelijkt gebied. Eerlijk-
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heidshalve moet ik toegeven en
waarnemen dat de dorpen in en
rond het Gentse, alsook in heel
Vlaanderen, zo goed als verdwenen
zijn. Misschien moeten wij Vlamingen in de toekomst wat meer onze
laarzen aantrekken, zoals onze
Waalse vrienden, en minder aan het
uiterlijke en de materiële dingen
aandacht besteden. Gelukkig maken
dorpjes (complexen) van volkstuintjes in het Gentse en in Vlaanderen
veel goed. Zij doen de levenskwaliteit van de mensen in onze toch wel
op hol gedraaide maatschappij (economisch systeem) enorm toenemen.
De volkstuin of het werk op de akker is een plek op onze aarde waar
de spiritualiteit van de mensen volop leeft. Het is een plek waar toch
wel hard gewerkt wordt, maar op
mensenmaat. Mensen die zo een
tuin bewerken beseffen maar al te
goed dat arbeid en arbeidstijd relatieve begrippen zijn en dat de oogst
van de groenten en de bloei van de
planten en bloemen er niet zo maar
automatisch komen. Er moet veel
energie, afkomstig van de mensen
zelf, ingestoken worden.
Mensen die voor zo een tuintje zorg
dragen, maken ieder jaar ook altijd

de veranderingen van de seizoenen
mee. Daarom ben ik ook geneigd om
te zeggen dat de seizoenen er voor
mij komen om na te denken over
veranderingen in ons economisch
systeem. Want volkstuincomplexen
hebben in de wereld, en dus ook bij
ons, toch wel een zeer sociaaleconomische betekenis. Zij houden
de mensen in contact met de natuur,
brengen voedsel op en wijzen de
mens op weg naar een duurzamere
economie. Want wat is er beter dan
een gewas te oogsten om onmiddellijk te consumeren. Van verse groenten gesproken! Trouwens, kleinschaligheid betekent meer levenskwaliteit en meer menselijkheid. Zo een
tuintje doet ons, enfin mij althans,
beseffen om veel respect te hebben
voor onze aarde, waar duurzaam
moet mee omgegaan worden, zodat
onze nakomelingen ook nog van
voldoende levenskwaliteit kunnen
genieten.
Alstublieft, machtigen der aarde, en
vooral beleidsverantwoordelijken in
Vlaanderen, België, Europa, de wereld, zorg ervoor dat zulke mooie
initiatieven niet weggedrukt worden.
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Volkstuinen zijn als rustige
oases
__________________________
Greta Rombaut – Simenon
Tuintje 86
Toen ik voor de eerste keer op de
volkstuinen van Sint-Amandsberg
kwam, viel het me onmiddellijk op
welke oase het hier is en welke rust
het uitstraalde. Zo dicht bij het
drukke stadscentrum! Alle mensen
die hier werken hebben een doel
voor ogen, meer en meer tuiniers lezen tuinboeken en nemen de tips die
ze erin vinden over in hun tuin, ieder naar zijn eigen smaak en voorkeur.
Achter elke haag laat men nieuwe
variëteiten ontstaan en wordt er geexperimenteerd met de teelt van
groenten. Onvermoeibaar zijn de
tuiniers bezig met kwaliteitsverbetering, niet alleen op het vlak van opbrengst maar ook op het gebied van
voedingswaarde en smaak.
De kweek van pompoenen – om
maar één voorbeeld te noemen –
heeft altijd al iets magisch gehad.
Als het zaadje maar voldoende
warmte krijgt, ontwikkelen zich
meerdere reuzenexemplaren, vaak
verstopt onder een weelderig blad.
Er zijn ook echte enthousiastelingen
die zich toeleggen op het kweken
van oude, haast vergeten groenten,
zoals aardpeer en zoveel andere
soorten. Voortdurend zijn ze op

zoek naar die ene groente die nog
ontbreekt in hun verzameling.
De voorliefde van papa, mama en de
kinderen voor natuurlijke producten
zorgt er mede voor dat groenten en
zaden een laaiend succes zijn.
Tuinliefhebbers zijn altijd al een bijzondere soort mensen geweest. Tuiniers in hart en nieren waarderen
sinds mensenheugnis de goede kwaliteiten die planten hebben.
Al onze tuinen bieden zoveel variëteit dat ons blikveld te klein is om
alles te bevatten.
Tuinliefhebbers vinden vaak de hemel op de grond. Ze hebben oog
voor kleine planten die hen telkens
weer verrassen. Ze zullen het kleinste plekje benutten om nog een
plantje de kans te geven nog meer
kleur en verrukking te brengen op
hun lapje grond.
Sommigen denken dat groenten oninteressant zijn; dat is een misverstand. Ze hebben een teer hart, een
kort leven en als ze konden praten,
zouden we veel van hen kunnen leren.
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Mijn eerste indruk was “Hoe
mooi is het hier!”
___________________________
Suurd Jeanninne – buurtbewoonster
en lid van de volkstuinvereniging

Beste Vrienden,
Sedert enkele jaren ben ik beginnen
spelen in de kring.
Tijdens het samenkomen vóór de
start van het spel wordt er over de
dagelijkse dingen van gedachten gewisseld en overlegd. Het was ongeveer april en ik hoorde het onderwerp "De tuintjes" en de opening
voor de zomer begon, waar men dan

de zomermaanden eventueel buiten
kon petanquen, en men stelde de
vraag: Kom Je ook?
Voor mij was dat van "de tuintjes"
waar liggen die ergens? en buiten
spelen? En ieder was tevreden dat
het zomer werd en er was geen ander onderwerp meer die dag. De
vraag was naar ieder: Kom jij? Men
overlegde om toch te kunnen gaan
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en andere afspraken werden verzet
om de opening niet te missen. Mijn
gedacht was: het moet toch wel héél
speciaal zijn met hetgeen ik hoorde.
De weken die volgden duurden natuurlijk veel te lang omdat het onderwerp de tuintjes was natuurlijk.
Mijn eerste indruk was "hoe mooi is
het hier"
Voor mij persoonlijk spelen we in
het 'aards paradijs', wat moet er nog
meer zijn? We worden verwelkomd
in de chalet met een drankje of een
hapje met een glimlach of een vriendelijk 'goede middag' De pleinen liggen pico bello klaar, een tafeltje met
stoeltjes plus een parasol tegen de
hitte ingeval het te warm wordt.
Men speelt er dat het een lieve lust
is om ernaar te kijken. Er wordt gelachen, gemeten ingeval men niet
zeker is wie de winnaar is. De petanqueballen worden gepoetst, er
wordt thuis zeker niet zoveel opgepoetst als in de tuintjes. Als men bezig is met spelen kan men ook nog
genieten van het zoemen van de
hommels, de vogels zingen hun lied,
een hond die blaft omdat hij in de
natuur kan ravotten, een fietser die
wel eens blijft staan en wil kijken
hoe het spel gespeeld wordt, en dit
alles gratis midden in de natuur.

Tussen het spelen in de pauze gaat
men samen over de wedstrijd napraten, gewonnen of verloren en eventueel een Fanny? Wat niemand
graag heeft natuurlijk, een sigaret,
pintje, of ik heb zo goed gespeeld en
toch verloren, even een slokje en het
is vergeten, de bel rinkelt, een nieuw
spel kan beginnen.
Na het spelen wordt door iedereen
(naargelang haar of zijn mogelijkheid) alles netjes opgeruimd. De
namiddag is zo voorbij, en men kijkt
al uit naar de volgende namiddag.
Even nog genieten van de mooie natuur en terug huiswaarts na een gezellig samenzijn.
Op het einde van het seizoen wordt
er ook nog een gezellig samenzijn
aangeboden en beseft men: 't is weer
voorbij die mooie zomer.
Bedankt aan Roland die iedere week
trouw op post is om de pleinen aan
te leggen en het ons mogelijk maakt
dat we kunnen spelen, alsook aan
Etienne. Een speciaal dank U wel
aan het bestuur en de mensen
rondom de tuintjes, door hen hebben
we de mogelijkheid om gezellige
namiddagen buiten in zo een mooie
omgeving te vertoeven.
Groetjes aan iedereen.
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Randgebeuren
______________
Antoine Van Acker
Amateur-tuinier
Tuintje 83
Bestuurder-penningmeester van de
vzw Volkstuin
Sint-Amandsberg

Omzoomd door een hoge, kromme
treinberg
met veel onkruid, zwiepende populieren en een rietgracht
waar onzichtbare kleine dieren spelen en krioelen
door de overvloedige regen versneden in doorwaadbare poelen.
Regelmatige treinen denderen hogerop
van ’t stad naar de Dampoort
of omgekeerd van Zuid naar Noord.
Van bovenaf gezien lijken het precies stille grafzerken,
genummerde percelen, goed of minder bewerkt tot mooie perken.
Afwisselend ijverig spitten, planten,
wieden en snoeien,
regelmatig vruchten plukkend, bloemen en planten laten bloeien.
Een lome goederentrein krast havenwaarts voorbij.
Vage herinneringen aan noeste arbeid rondom mij.
Allen maken hier hun opwachting,
vroege vogels, ook late slapers,
soms geboeid of verstrooid door
wandelende gapers.

Een eenzame fietser trapt zelfzeker
een mijmerende wandelaar voorbij,
beiden op hun hoede voor zwevende pollen,
modderige kuilen en dagverse drollen.
’s Zomers rustig aan de rand van de
pétanquebanen,
’s winters luidruchtig aan de toog,
allen gezellig samen.
Steeds op zoek naar nieuwe leden,
vrienden en anderen,
geen mens die dit wil of kan veranderen.
Op ’t eind van te vele, te korte vakanties,
dag noch uur zonder vaste garanties,
vaak het mikpunt van onnodig vandalisme.
Laat ons hopen vol gematigd optimisme
dat hier op tijd en stond
een zeker eind aan komt.
Toch mag dit ons niet wanhopig
verbazen.
Misschien waren we, in een ver verleden, ook zo’n dwazen.
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In Zuid-Afrika, waar ik geboren en getogen ben, is de natuur
prachtig
________________________________________________________
Milton en Helena Van Wyk, Lieve Haverbeke – Tuintje 12

In Zuid-Afrika, waar ik geboren en
getogen ben, is de natuur prachtig.
Vanuit ons huis in een wijk nabij
Kaapstad kon ik de oostkant van de
Tafelberg zien, en de zee was niet
veraf. We hadden een grote tuin met
bloemen, waar we allerlei groenten
kweekten.
Het waren natuurlijk groentensoorten die vooral in het warme klimaat

Van Zuid-Afrika konden gedijen. De
tulpen uit Amsterdam deden het
niet goed, die konden blijkbaar niet
zo tegen de droogte en de hitte.
In Zuid-Afrika is er minder verschil
tussen de seizoenen dan in België.
De meeste typische planten in ons
land verliezen hun bladeren niet,
zodat de heuvels het hele jaar door
groen zijn (als het niet te lang droog
blijft tenminste).
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Toen we in 2001 naar Gent kwamen,
stonden we voor meer dan één uitdaging. We moesten eigenlijk van
nul beginnen, op zowat alle vlakken
van het leven. Dat betekende onder
andere een rijhuisje huren, zonder
tuin of koer. Dus hadden we ons ingeschreven op de wachtlijst van de
volkstuintjes in Sint-Amandsberg.
Gelukkig duurde het nog geen jaar
voor we een tuintje konden bemachtigen. Zo konden we onze handen
vuil maken en wisten we wat er op
ons bord kwam. Natuurlijk is daar
veel tijd voor nodig, die we eigenlijk
niet hebben: we werken ver van
huis, hebben een dochtertje en ook
nog andere familieverplichtingen. Er
blijft dus maar hier en daar een
beetje tijd over, maar toch schenkt
het werken in de tuin veel voldoening. Het is ook ontspannend om in
de grond te wroeten. Ondertussen
kennen we al enkele andere tuinders, en de zonnebloemen- en pompoenenwedstrijd vonden we geweldig. Met andere woorden, het sociale
contact met de mensen vinden we
even belangrijk als het tuinieren zelf.

Deze zomer hebben we voor het
eerst enkele Zuid-Afrikaanse groentensoorten geplant, de ene soort al
met meer succes dan de andere. Met
de zoete maïs werd het niks, maar
de platte, witte pompoenen groeiden
als kool.
Uiteindelijk doen de Belgische
groenten het natuurlijk het best: van
onze aardappels hebben we toch een
hele tijd kunnen eten.
We vinden het echt tof om in onze
tuin te werken, ook al hebben we
niet de luxe om er elke dag langs te
komen. Daarvoor zullen we moeten
wachten tot we met pensioen gaan!
Maar dat duurt nog wel even...
Van harte gefeliciteerd dus met de
75ste verjaardag van de Volkstuinen
Sint-Amandsberg. Wij hopen alvast
dat er nog meer plaatsen komen in
Gent waar mensen een tuintje kunnen huren! We wensen alle tuinders
veel plezier.
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Onze ervaringen met
de volkstuinders
_____________________

Jeanine Stragier en
Roland Vandenbulcke
Buurtbewoners en
leden van de
volkstuinvereniging

Onze eerste kennismaking met het
grondgebied waarop de huidige
volkstuinen gevestigd zijn, dateert
reeds van 1965.
Wat vonden wij daar? Te beginnen
naast de huidige Post, het terrein dat
als opslagruimte gebruikt werd door
de firma Van Mossevelde. Ietwat
verder werd het terrein gebruikt als
stortplaats door de vele omwonenden.
Op de plaats van de beginnende
volkstuintjes bevond zich landbouwgebied, wat verder een heel
klein bosje dat speciaal bezocht
werd door verliefde koppeltjes, dan
een stukje weiland dat later gebruikt
werd als opslagplaats voor hopen
zand van het Sifferdok. Dat was het

terrein van onze kinderen en buurtkinderen om lekker te spelen onder
toezicht van een opa.
Later is alles opgeruimd en zijn de
volkstuinen ontstaan waar we geregeld eens kwamen kijken hoe goed
de groenten en bloemetjes groeiden .
In 1992 waren wij op wandel en zagen dat ze er petanque aan het spelen waren. We vroegen aan André
Dhooge of we ook mochten meedoen. Natuurlijk, zei hij, en zo zijn
wij in de groep opgenomen, zowel
van de spelers van de volkstuinen
als van de petanqueclub "De mieren".
De vrienden die wij daar gemaakt
hebben verwarmen nu nog steeds
ons hart en wij hopen dat nog vele
jaren te mogen beleven.
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Onze moestuin
__________________
Dave Grunewald en
Annick Vercouillie – Bestuurder van de vzw Volkstuin – Sint-Amandsberg
Tuiniers op tuintje 54

In deze moderne tijd van constant
presteren en stress-situaties is het
belangrijk om een uitlaatklep te
hebben. Om te kunnen ontspannen
heeft men een hobby nodig en bij
ons is dit werken in de moestuin.
Iedereen interpreteert werken in de
moestuin op zijn eigen manier. Vele mensen hebben de reactie dat ze
daar hun tijd niet willen insteken,

vinden het te hard werken, tijdverlies of saai. Maar dat is het helemaal niet! Integendeel , er zijn alleen maar voordelen aan ! Eerst en
vooral de gezonde buitenlucht,
want mensen nemen de dag van
vandaag veel te weinig tijd om nog
eens echt buiten te zijn in de frisse
lucht. In het begin van het jaar
kunnen we de grond klaarstomen
om in de loop van de lente , zomer
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en herfst een goede oogst te hebben. In het vroege voorjaar, als de
zon steeds meer begint te stralen,
beginnen de lentekriebels de bovenhand te krijgen. We kunnen terug enkele dingen beginnen zaaien
en de eerste plantjes in de volle
grond zetten. Naarmate de lente
vordert komt de moestuin vol en
zie je de plantjes steeds meer evolueren tot ze allemaal hun vruchten
beginnen af te werpen. Het is een
waar genot voor het oog dat de
groenten en planten er zo mooi bij
staan. Het is echt zeer ontspannend
om er tussen te werken terwijl alles
zo mooi bloeit.
Het leukste van allemaal vinden
wij de oogst. De tijd die je daar ingestopt hebt om alles met liefde te
verzorgen werpt zijn vruchten af
en ons geduld wordt beloond. Het
is zeker en vast niet te onderschatten hoeveel tijd en werk hier inkruipt vooraleer de groentjes op je
bord terechtkomen, maar eens je ze
lekker kunt opsmullen, geniet je er
dubbel zoveel van en daar doe je
het toch voor! Heel lekkere groentjes waar je zelf voor gezorgd hebt.
Daarnaast is het sociale contact met
de medetuinders ook belangrijk.

Op tijd en stond een babbeltje is
leuk, we leren veel van elkaar en
iedereen heeft wel een nuttige tip
over dingen die we nog niet wisten. Ook is er steeds weer plezier
als iedereen mekaar ontmoet op zaterdag in de chalet of op dagen dat
er iets georganiseerd wordt ( de
wafelbak, de jaarlijkse barbecue,
petanque, het pompoen en zonnebloemfestijn, enz.....)
Maar jammer genoeg is er ook een
negatief kantje aan. Verscheidene
mensen hebben al te kampen gekregen met diefstal en/of vandalisme.
Zo is er verscheidene keren ingebroken in de tuinhuisjes, raampjes
ingeslagen, hekjes ingestampt. Zo
is het goed dat er af en toe eens
wordt overlegd met de politie om
al deze narigheden tot een minimum te herleiden.
Maar we onthouden toch enkel de
positieve dingen: lekkere verse
groentjes en op tijd en stond een
gezellige babbel en leuke lach met
de jonge en oudere medetuinders.
Een prachtige vereniging voor jong
en oud!!! Vele groetjes van Dave en
Annick.
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Mijn volkstuintje aan de Hogeweg
___________________________
Rik Vos
Bestuurder van de vzw Volkstuin
Sint-Amandsberg

Een nazomerse herfstdag, heldere
zon in een puurblauwe lucht, hier en
daar een vlokje witte wolk…
Mijn vrouw ligt te soezen in een zeteltje onder een rood wit zonnescherm, rustig en vredig met nu en
dan een licht geronk. Ikzelf, zomers
gekleed, zit in een ander zeteltje te
kijken en te luisteren. Het hofwerk is
gedaan, het middageten heeft gesmaakt (koude schotel meegebracht), het is puur rusten en genieten.
Een kwetterende ekster vliegt voorbij met breed gespreide wit zwarte
vleugels. In de kerselaar begint een
merel aan een beierende solozang (is
dat nu versterking van het weer of
roept hij om regen?).
Twee zwartgekopte mezen spelen in
de appelaar (zij zijn altijd met twee).
Ze doen me denken aan het “mezennestje” van Guido Gezelle; tak
op, tak af, zonder einde.
In een droge zandplek op een tuinpad zijn twee mussen doende een
zandbad te nemen. Met geopende

vlerken stoeien ze in het rulle zand
en schudden dan het zand terug uit
hun pluimen. Mussen worden een
zeldzaamheid. Toen ik een jonge kerel was, krioelde het van de mussen,
maar nu …?
Wel zijn er meer tortels en bosduiven in de bomen aan de spoorweg.
Achter mij hoor ik een appel op de
grond vallen. Ofwel vroegrijp ofwel
gestoken (dan zit er een “anneke” in,
zegt de volksmond hier). Meikevers
heb ik allang niet meer gezien en
ook coloradokevers zijn uitzonderlijk.
Hoog in de lucht vliegen twee witte
strepen quasi over elkaar. Uiteraard
worden die strepen getrokken door
voor mijn ogen onzichtbare vliegtuigen; onhoorbaar maar wel luchtvervuilend.
Bij een van mijn buren zingt Louis
Neefs via een klein radiootje één van
zijn mooie liedjes: “Geef ons een
bloem en wat gras dat nog groen is,
vergeet voor één keer hoeveel geld
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een miljoen is, want de wereld, die
moet nog een eeuwigheid mee …”
Als de avond valt, aardappelen en
groenten gepakt, hekje gesloten,
gaan we samen rustig naar huis. Een
kwartiertje wandelen naar de kerk
van Sint-Amandus en evenveel tijd
vandaar naar de kerk van het HeiligHart. Na nog vijftien minuten wandelen zijn we thuis, een deugddoende wandeling.
Zo was het enkele jaren terug. Ondertussen is mijn lieve vrouw overleden, is mijn tuin overgenomen.
Veel van onze bomen zijn weg, en-

kel de grote kerselaar staat er nog.
Nieuwe bazen, nieuwe meningen …
Nu zit ik, meestal alleen, op mijn
appartement in het gezelschap van
enkele bloeiende bloempotten en de
nostalgie naar mijn tuintje.
Louis Neefs is al lang overleden,
maar toch zingt hij soms nog “Geef
ons een bloem en wat gras dat nog
groen is, vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is, want de
wereld, die moet nog een eeuwigheid mee”.
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Stadsmussen bijten zich vast
in het werk van den akker
__________________________
Tomma, Christof, Pascale en Philippe
Tuintje 38

Je hoeft meestal niet ver terug te
gaan in een stamboom om een voorouder te vinden die boer was. De
meeste mensen hebben dan ook wel
wat voeling met het buitenleven,
maar voor ons, stadsmussen van
tuintje 38, gold dat blijkbaar niet.
Nee, wij gingen vrolijk in onze zondagse kleren ons eerste gevecht met
ons perceel aan. Tip voor beginnende volkstuinders: zwarte panty’s

zijn NIET geschikt om werk op de
akker uit te voeren!
Voor onze kledij waren we natuurlijk zelf verantwoordelijk, maar het
perceel dat we toebedeeld kregen,
maakte het ons ook niet gemakkelijk: een woestenij, met grond die
verdacht veel op zavel leek en met
een gedempte vijver erin. En stenen
dat erin zaten! (Het was maar dat
Stedenbouw er niet mee akkoord
ging, of we hadden er een tuinhuis
mee gemetseld.) Eenvoudig was anders.

Gelukkig hadden we veel leermeesters, wat ons soms wel eens deed
vermoeden dat we dit stuk bij wijze
van experiment gekregen hadden en
dat de ervaren collega’s geïnteresseerd toekeken of ook klunzen aangeleerd kan worden om binnen een
jaar iets eetbaars te oogsten. Dankzij
alle goede raad en onze kennis uit
de boeken (tja, we blijven natuurlijk
stadsmensen) slaagden we er toch al
gauw in om wat licht in de duisternis te scheppen.
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De sterren waren ons echter niet altijd even gunstig gezind: ook wij
kregen met vandalisme te maken.

Al ons werk leverde echter iets op:
plezier, mooie foto’s, tuinervaring,
maar uiteraard in de eerste plaats
eigen groenten. Vers, biologisch gekweekt en met een onovertroffen
smaak. Moe maar tevreden hebben
we ze opgegeten. En als er naast de
pompoenen- en zonnebloemenwedstrijd nog een competitie had bestaan voor stadsmensen die het
meest vooruitgang hebben geboekt,
dan behoorden we zeker tot de
kanshebbers.

Onze tuinbank kreeg pootjes en de
pauzes die we altijd gretig inlasten,
moesten voortaan op de grond
doorgebracht worden (wat gelukkig
niet ten strengste verboden is).

Ten slotte nog dit: nu we ook al enige ervaring hebben, kunnen we beginnende volkstuinders het geheim
van ons succes verklappen: maak
veelvuldig gebruik van vloeibare
meststof op basis van gerst.
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75 jaar Sint-Amandsberg
De tijd gaat snel …
gebruikt hem wel …
in uw tuin!
________________________
Jan Herreman
Eregedeputeerde
Nationale en Provinciale voorzitter

Enige informatie over ons werk
* Onze nationale vereniging is gesticht
in 1895 en officieel erkend op 15 april
1896.
* De eerste gestichte afdeling in België
was Sint-Niklaas. Het is daar dat op
het stadhuis het 100-jarig bestaan gevierd werd op 13 september 1996. Dat
is ook reeds 10 jaar geleden.
* Op 17 mei 2002 hebben we te Gent in
de provincieraadzaal het 100-jarig bestaan gevierd van ons Provinciaal
Verbond in aanwezigheid van gouverneur Balthazar. Méér dan 130 afgevaardigden van onze 67 afdelingen
waren er aanwezig.
* De stichtingsakte dd. 19 januari 1902
van ons Provinciaal Verbond vermeldt
als stichter-voorzitter Dhr. Cooreman
Gerard, oud-minister en lid van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers.
De stichter-secretaris was Dhr. Pussemier Lionel, advocaat en toen lid
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van de Bestendige Deputatie in
Oost-Vlaanderen.
*In Oost-Vlaanderen hebben wij
momenteel nog 22 groepstuinen
met een totale oppervlakte van
circa 30 ha. We hebben 67 actieve afdelingen met ca. 9700 leden.
* België is aangesloten bij het Internationaal
Verbond
van
Volkstuinen te Luxemburg, samen met 14 andere Europese
landen.

* Om de 3 jaar gaat een groot internationaal congres door dat bij ons te
Brussel doorging in 1998 in aanwezigheid van prins Laurent. Het laatste
congres ging door te Lyon (Frankrijk)
met ca. 225 deelnemers uit 15 landen.
Onze werking en onze doelstelling
zijn uiteraard gewijzigd en aangepast
aan de 21ste eeuw: méér vrijetijdsbesteding, gewijzigde levens- en werkvoorwaarden.
En … met de aanbevelingen in ons
prachtig maandblad “DE VOLKS-
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TUIN” evenveel belangstelling
voor planten en bloemen als
voor groenten.
De afdeling Sint-Amandsberg
met thans ca. 135 gezinnen/leden is voor ons provinciaal verbond altijd een modelafdeling geweest … en is dit nog!
Doe zo voort!
Wij zeggen u daarbij al onze
provinciale steun toe!

Deze viering is geen eindpunt, maar een aanloop naar een toekomstig eeuwfeest
________________________________________________________
Michel Goditiabois, provinciaal secretaris van de volkstuinen.

Het Werk van den Akker en den
Haard, afdeling Sint-Amandsberg,
werd in 1932 gesticht.
Nu, 75 jaar later, mogen we even terugblikken op het verleden, eens
stilstaan bij het heden en met hoop
vooruitkijken naar de toekomst.
Het werk ontstond in een tijd van
grote ongelijkheid tussen de maatschappelijke standen. Vele arbeidersgezinnen leefden in kommervolle omstandigheden.
Intussen is er heel wat veranderd.
De vereniging paste zich geleidelijk

aan de welvaartmaatschappij aan:
haar sociale functie verlegde zich
meer en meer naar het recreatieve.
De tuinier van vandaag is niet meer
de behoeftige van 75 jaar geleden,
maar wel de bevoorrechte bezitter
van een boeiende hobby. Tuinliefhebbers vinden elkaar om ervaringen uit te wisselen, een babbeltje te
slaan of gewoon om elkaars planten
en vruchten te bekijken.
De rechtszaak met de eigenaars van
de gronden van het volkstuinpark
Sint-Baafskouter zette een zware
domper op het enthousiasme van
het bestuur en de leden. Uiteindelijk
kwam deze zaak tot een goed einde
en konden de bestuursleden al hun
aandacht besteden aan de uitbouw
van hun nieuw volkstuincomplex
"Slotenkouter" aan de Hogeweg.
Ik wil van deze gelegenheid gebruik
maken om alle volkstuinders in het
algemeen en het bestuur in het bijzonder te danken voor hun inzet en
enthousiasme. Zij hebben de afdeling gebracht tot wat zij nu is.
Samen met hen kijk ik alvast vooruit
op de toekomst van de vereniging.
Deze viering is geen eindpunt, maar
een aanloop naar een toekomstig
eeuwfeest.
Van harte gelukgewenst.
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Aan de afdeling Sint-Amandsberg, mijn beste gelukwensen met
het 75-jarig jubileum en verder veel succes.
________________________________________________________
Roger Colman,
voorzitter afdeling Destelbergen,
voorzitter Gewest Gent,
lid beheerraad Provincie Oost-Vlaanderen,
lid Algemene Vergadering van de Vlaamse Volkstuin - Werk van de Akker
VZW
Toen men mij vroeg een artikel te
schrijven n.a.v. 75 jaar VOLKSTUIN
te Sint-Amandsberg kon ik moeilijk
neen zeggen, want er zal wel geen
enkele buitenstaander zijn die zo
goed de geschiedenis van het Werk
van de Akker te Sint-Amandsberg
kent als ik. Ik zou bijna mogen zeggen dat mijn terugblik erop verder
reikt dan deze van sommige bestuursleden. Vier voorzitters kruisten achtereenvolgens mijn pad en
wel in deze volgorde: de heren August De Blaere, Urbain Van Steenberge, Adolf Willems en Willy Goethals.
Toen ik in 1951 op 20-jarige leeftijd
voorzitter werd van de afdeling Destelbergen was het maar normaal dat
ik als voorzitter van de naaste buurgemeente een uitnodiging tot hun
tweejaarlijkse tentoonstelling in de
bus kreeg. Toevallig viel deze echter
samen met onze tweejaarlijkse tentoonstelling, zodat we tot de conclusie kwamen dat we daar best een
mouw aan pasten. De oplossing was
vrij eenvoudig: de ene afdeling zou

haar expositie houden in de oneven
jaren, de andere in de even jaren.
Eén uitzondering kon hierop gemaakt worden voor een jubileumviering. Aldus geschiedde en het
jaar daarop was Destelbergen aanwezig met een talrijke afvaardiging
die niet enkel uit bestuursleden,
maar ook uit verscheidene gewone
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leden bestond. Niet in mekaars
vaarwater zitten bleef ons motief.
Toen ik in 1960 tot voorzitter van het
Gewest Gent werd benoemd, werden de banden nog inniger. Tussen
mij en de secretaris van de afdeling,
Carlos De Keere, die tevens voordrachtgever was, ontstond een ware
vriendschapsband. Toen in 1978 de
toenmalige Gewestsecretaris en Gewestinspecteur Prudent De Corte
om gezondheidsredenen diende af te
haken, stelde ik aan de Beheerraad
van de Provincie Oost-Vlaanderen,
waarvan ik ondertussen ook deel
uitmaakte, voor Carlos De Keere van
Sint-Amandsberg te benoemen tot
gewestinspecteur en gewestsecretaris, taak die hij dan ook waarnam
van 1978 tot 2000.
Het pad van de afdeling liep echter
niet altijd over rozen. 1985 was het
begin van een hoop ellende. Een erfeniskwestie tussen de kinderen van
de
eigenaar
van
het
SintBaafskoutercomplex zou jarenlang
roet in het eten gooien zodat het
verdere bestaan van het volkstuincomplex in het gedrang kwam.
In 1989 vroeg voorzitter Willy Goethals mij als gewestvoorzitter om
mijn steun.
Ik kon niet anders dan daar gevolg
aan geven en legde, als lid van de
beheerraad van de Provincie, dit
voor op een algemene vergadering.
Onze voorzitter, ere-gedeputeerde
Jan Herreman, beloofde er alles aan
te doen om een oplossing te vinden,
en hij oogstte succes. Neen, SintBaafskouter werd niet gered, maar

op een andere plaats, aan de Hogeweg te Gent, werden gronden ter beschikking gesteld.
In mei 1990 werden de eerste percelen door de volkstuinders reeds in
gebruik genomen. Een complex,
enig in België, rees uit de grond.
Aan de afdeling Sint-Amandsberg
mijn beste gelukwensen met het 75jarig jubileum en verder veel succes.
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Bedankt voor de jarenlange
onverdroten inzet en doorzetting …
Guido De Ridder
Inspecteur Gewest Gent
Naar aanleiding van de viering van
het 75-jarig bestaan van onze
volkstuin te Sint-Amandsberg en
vooral als lid vind ik het dan ook
niet meer dan passend om al de leden van het bestuur eens in de
bloemetjes te zetten en hen te bedanken voor de jarenlange onverdroten inzet en doorzetting, ook al
gaat het soms wat moeilijk.
Als we vandaag met velen over
een volkstuintje kunnen beschikken, onze hobby kunnen beoefe-

nen, ideeën, tips en plantgoed
kunnen uitwisselen met onze buren tuinders en eventjes tussen de
werkzaamheden door kunnen bijpraten tussen pot en pint in de gezellige chalet van het natuurpark
aan de Hogeweg dan is dit op de
eerste plaats aan jullie te danken.
Dames en heren van ons bestuur,
chapeau en doe zo voort!
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Aan vzw Volkstuin SintAmandsberg
__________________________
Georges Schepens
Voorzitter KWVG v.z.w.
Als voorzitter van de Volkstuinen
Gentbrugge wil ik jullie van harte
feliciteren met het 75-jarig jubileum.
Het zal wellicht opvallen dat onze
beide volkstuincomplexen veel gemeen hebben.
Beide zijn als groene satellieten rond
de grootstad, die mensen aantrekken
met groene vingers.
Het tuintje dat de mensen missen,
omdat ze op een appartement wonen of thuis geen tuin hebben, wordt
door ons gecompenseerd.
Niet alleen aan de architectuur van
het complex, inclusief de chalet, zie
je de gelijkenis en de invloed van
dezelfde
plantsoenendienst
(nu
groendienst) van de Stad Gent. Ook
ons publiek is gelijkaardig.
Tien procent van de Gentse bevolking is allochtoon en dat vertaalt
zich ook in ons ledenbestand.
Als multiculturele organisatie zijn
wij een voorbeeld van integratie,
waar mensen van alle rang en stand
naast elkaar dezelfde hobby uitoefenen.
Die samenwerking verloopt niet altijd over rozen, maar onze initiatieven vormen een alternatief tegen extremisme en onverdraagzaamheid.

Hoe kunnen we leren samenleven
als we ons niet openstellen voor andere ideeën en gewoontes?
Het verenigingsleven staat vandaag
op een laag pitje. Weinig mensen
hebben nog behoefte aan samenhorigheid en gemeenschappelijke activiteiten. Mijn uitstap in mijn auto,
zodat ik kan doen wat ik wil, is de
hedendaagse mentaliteit waarin we
leven. Zou dat de tol van de weelde
zijn?
Het is algemeen geweten dat in tijden van nood en ontbering de mensen veel dichter bij elkaar staan. Zo
is het destijds begonnen met het
volkstuingebeuren, waar straatarme
gezinnen een stukje grond kregen
van de Commissie van openbare
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onderstand om patatten op te kweken.
Die akkertjes gaven tevens een doel
aan een kansarm publiek en voorkwamen dat ze hun miserie gingen
verzuipen in cafés. Toen al was het
sociale aspect een zeer belangrijke
factor.
En zeggen dat we de tuinders nu terug naar het café brengen of in ons
geval “De Chalet”!

Om te besluiten wil ik het volgende
nog kwijt: wij hebben als vereniging
een belangrijke verantwoordelijkheid naar onze jeugd. Onze kinderen
denken dat tomaten alleen in serres
groeien op glaswol en water. Ze zijn
vervreemd van de natuur. Wij kunnen onze toekomstige generaties de
band met de natuur helpen herstellen door ze een mooie hobby te
schenken die tuinieren is. Als dat
geen mooie afsluiter is.
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Verenigingen zijn net als auto’s, ze rijden niet uit zichzelf,
behalve bergaf…
Jozef Demeestere
Voorzitter
Volkstuin Tielt
Artikel eerder gepubliceerd in het
Tijdschrift DE VOLKSTUIN
78ste jaargang, nr 3/maart 2007
Een efficiënt bestuur zorgt ervoor
dat de juiste mensen op het juiste
ogenblik en op de juiste plaats over
de juiste dingen discussiëren in verband met de doelstellingen van de
vereniging. Een bestuur moet ook
een beetje een lappendeken zijn. Met
deze veelkleurigheid moet het interesse wekken bij de leden, maar ook
bij niet-leden. Want een bestuur leeft
maar bij de gratie van zijn leden.
Wie is dan die gepaste man of
vrouw? Hulpvaardigheid op vrijwillige basis, aanwezigheid op activiteiten van de vereniging, interesse voor
volkstuinaangelegenheden, speciale
kennis van aspecten van het tuinieren, van het inrichten van feesten of
reizen, zelf beschikken over een siertuin, groentetuin, kruidentuin of
fruittuin, elkaar gemakkelijk kunnen
vinden, zijn zovele positieve aanwijzingen.
Wat kan die vrouw of man die toetreedt op vrijwillige basis verwachten? Vrijwilligheid is zeker geen sy-

noniem van vrijblijvendheid. Een
vergadering die geen discussie
duldt, geeft blijk van zwakte. Uiteindelijk moet elke vergadering leiden tot gemeenschappelijke besluiten. Inbreng van mensen veronderstelt ook geloofwaardigheid en bekwaamheid. Bestuursleden moeten
niet alleen de kans krijgen mee te
denken, maar ook mee te werken
aan het goed functioneren van hun
vereniging. We moeten ervan overtuigd zijn dat mensen met een gemeenschappelijke interesse deugd
beleven aan elkaar te vinden.
Moet het een man of vrouw zijn? Als
het maar de juiste man of de juiste
vrouw op de juiste plaats is… Een
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vrouw denkt goed na voor ze zwijgt,
een man…
Is een oudere te verkiezen boven een
jongere? Elke leeftijdsgroep trekt eigen leden aan. We moeten er vooral
voor zorgen dat we niet samen oud
worden. Het streven naar vernieuwing moet levendig gehouden worden, moet een blijvende bekommernis zijn, mag geen eendagsvlieg zijn.
Het is een voortdurende opdracht
die vandaag begint. Maken we het
wellicht wat aantrekkelijker door
niet te vergaderen op voetbalavonden of in weekends. Bieden we in
ons programma meer plaats voor
kruiden, bloemschikken, tuinaanleg,
nieuwsoortige groenten. Laten we
eventueel voordrachten doorgaan bij
de teler die de voordracht geeft of
als het over compost gaat, op het
compostpark zelf. Verjonging is echter helemaal geen statistische operatie waarbij ouderen worden uitgeschakeld. DANK een ouder bestuurslid, maar dank hem nooit AF.
Geef hem of haar de pluim van erelid (met de nadruk op beide) zo hij
of zij dat wil. Zo krijgen ze vleugels
die ze kunnen uitslaan op ogenblikken dat jongeren niet kunnen worden ingezet (iedereen heeft wel eens
deugd van een pluim, want het hart
heeft redenen die de rede niet kent).
Het opvolgen van een pionier behoort tot het moeilijkste wat er bestaat binnen een organisatie. Aan die
mens zou ik willen zeggen: vermenselijk je macht en je invloed. Dele-

geer nog vóór je niet alles meer kunt
dragen zodat de vereniging overlevingskansen krijgt. Word het bronwater en niet meer de waterbron.
We hebben veel te bieden om iemand te overtuigen. Naar inhoud:
groen kunnen zien, dauw op de bladeren aanraken, bloemen ruiken in
de lente en weten waarom zich een
gouden kleur vormt in de herfst. Leren genieten van de wonderbare
schepping van een mol, waarvan we
in het nut geloven zolang hij bij de
buren zit. Leren dat de natuur
waardevol is. Dat en nog zoveel
meer kunnen we aanbieden, ondersteund door een prachtig tijdschrift:
veelzijdig, degelijk en tegelijk verstaanbaar.
Naar sociaal engagement: zin geven
aan onze eigen vrije tijd en die van
anderen, het verenigingsleven zien
als tegengewicht voor het individualisme en de verzuring, een plaats
geven aan mensen waar ze zich
goed voelen en waar ze samen kunnen denken en werken.
Toen Winston Churchill – een verwoed roker – teveel las over de nadelige gevolgen van het roken, besloot hij niet meer te lezen. Aan onze
aandachtige lezers, bestuursleden en
kandidaten echter de juiste keuze te
maken. En laten we niet altijd over
mensen klagen… er zijn geen andere.
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Met dank aan twee mensen die hun
visie op bepaalde aspecten meegaven. Graag positieve suggesties ten
bate van zoveel volkstuinverenigingen in Vlaanderen die het recht hebben bloeiend te zijn.

Mag ik jullie proficiat wensen met het
originele initiatief. Elke bevestiging van
onze mooie vereniging moet gewaardeerd en aangemoedigd worden.
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Werk van den Akker
Viering 75 jaar Volkstuinen
op Sint-Amandsberg (19322007)
__________________________
Prof. Emeritus Dr. Herman Balthazar
Ere-Gouverneur van OostVlaanderen
Als historicus heb ik meer dan eens
de kans gekregen om in artikels en
voordrachten te wijzen op het bijzondere belang van de volkstuinen
in de sociale geschiedenis van ons
land. Voor de geschiedenis ervan in
mijn eigen geboortegrond SintAmandsberg komen boven deze belangstelling van de historicus enkele
bijzondere herinneringen, zowel deze van gemeenteraadslid in de jaren
1964-1976 als deze van de zoon van
een volkstuinier in de jaren 19751985.
Laat mij er eerst even aan herinneren
dat het ontstaan van “Het werk van
den Akker” in 1932 gesitueerd moet
worden in de context van de sociaalpolitieke crisis die toen hevig woedde. Sint-Amandsberg was sinds het
einde van de Eerste Wereldoorlog
een snel groeiende voorstad van het
industriële Gent. In meerderheid
behoorden de nieuwe bewoners tot
de kleine burgerij, maar er waren
ook nog veel arbeiders, die het
meest getroffen werden door de
economische crisis. De grootste concentratie van arbeiders vond men op

de Antwerpsesteenweg, dichter naar
de Dampoort toe (centrum Halvemaanstraat), maar de volkrijkste
buurten vond men in het centrum
van de Heilig-Hartparochie. Daar
lag ook de kern van socialistische en
in 1932 voor het eerst ook communistische kiezers, die de absolute katholieke meerderheid bedreigden.
Die meerderheid werd sinds 1926
ook bedreigd door Vlaams-radicalen
en andere dissidenties. In 1932 werden dus langs katholieke zijde alle
zeilen bijgezet. Op de “peetjeslijst”
voor de gemeenteraadsverkiezingen
tekenden eerst de drie pastoors
(Sint-Amandus, Heilig-Hart en de
jongste parochie Oude Bareel). Op
de lijsten kwamen veel nieuwe namen: het was toen dat de generatie
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van prof. dr. Robert Van Pottelbergh
en dr. Jozef Denijs de fakkel overnam en vast hield tot in 1970. Er
werden toen veel nieuwe verenigingsinitiatieven genomen om deze
grote sociaal-economische en politieke crisis tegen te gaan. Zonder
twijfel past daar ook het Werk van
de Akker in, want vanaf de oorsprong op het einde van de 19de
eeuw was dit gericht om arme en
kleine inkomens in zelfhulp en sociale cohesie bij te staan. Er was nog
veel open grond in de gemeente, ook
omdat het grote aantal sierteeltbedrijven reeds in dalende lijn zat. Elders in dit boek zult u meer lezen
over de groei en het succes van de
volkstuinen in Sint-Amandsberg.
Zelf werd ik er een generatie later
mee geconfronteerd, wanneer ik
jong en als pas afgestudeerde verkozen werd op de socialistische lijst in
1964. Het “Werk van den Akker”
was één van de bestaande initiatieven die op steun en geld kon rekenen van het CVP-schepencollege dat
toen zijn laatste zes jaar van absolute
meerderheid beleefde. Het was zonder twijfel zo dat het nog steeds
bloeiende volkstuinwerk in deze politieke hoek zat, maar anderzijds
brak er een andere tijd aan en was er
een nieuwe wind aan het waaien. De
oude politieke verzuiling was aan
het openbreken en zeker in het verenigingsleven werd dit merkbaar.
Het was dus ook voor mij niet zo
moeilijk om mijn oprechte steun en
sympathie te geven aan het “Werk
van den Akker”. Die steun vertrok

trouwens van andere behoeften dan
in de stichtingsperiode. Niet de crisis en de werkloosheid waren medebepalend voor de toen reële behoefte aan groenten, die men zelf
kon kweken op een lapje grond. Nu
waren we in een maatschappij gekomen met meer vrije tijd en met
meer mensen, die vroeger op pensioen konden gaan. Het was meer de
zinvolle invulling van die vrije tijd
die voorop kwam liggen. Er kwamen meer gegadigden voor het
volkstuinierwerk in een steeds meer
verstedelijkte maatschappij zonder
eigen tuin bij het eigen huis. Daarenboven
geraakte
ook
SintAmandsberg steeds meer vol gebouwd. De gronden van de oude
stortplaats in de Sint-Baafskouter
waren dus zeer welkom. Het was
een groot terrein waarop ik als kind
heerlijk had gespeeld.
Toen volgde mijn tweede periode als
gemeenteraadslid. Het Werk van de
Akker situeerde zich nog steeds als
een prachtige en braakliggende vrijplaats tussen de terreinen van de aldaar ingeplante rijksmiddelbare
school en het mooie terrein aan de
Rozebroeken waar wij als gemeentebestuur hard aan het werk waren
om nog vóór de nakende fusie met
Gent een sportcomplex met zwembad, sporthal en tennisterreinen
klaar te krijgen.
Wanneer mijn vader in 1975 met
pensioen ging was hij zeer dankbaar
dat hij in het “Werk van de Akker”
de gebruiker kon worden van een
perceeltje. Ook ik was er zeer dank-
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baar om. Talloze keren kwam ik
hem er alleen of met mijn vrouw en
twee zoontjes bezoeken. Hij was er
druk bezig met het kweken van
prachtige groenten, die vergeleken
en/of gedeeld werden met collega’s
volkstuiniers. Het was een stimulerende en nuttige vorm van sociaal
contact waarvan men het belang als
zeer belangrijk mag inschatten. Ook
mijn moeder was er nauw bij betrokken, want het was nog de tijd
van het steriliseren van groenten en
de glazen “weckpotten” vulden
soms een groot deel van hun klein
appartement aan de Victor Braeckmanlaan. Ook wij konden er volop
van genieten, nog niet wetende en

beseffende dat wij eigenlijk groenten
van zeer giftige bodem aan het eten
waren. Maar dat is een ander verhaal dat ook wel in dit boek zal ter
sprake komen. Het is ondertussen al
dertig jaar geleden en kinderen en
kleinkinderen die de groenten aten
zijn nog in goede gezondheid. Mijn
vader is helaas overleden, maar in
mijn bureau staat nog een foto van
hem waarop ik hem met blije geestdrift werkende zie op zijn stukje
grond van het Werk van de Akker.
Het is een zeer mooie herinnering en
dit maakt mijn groet aan de jubilerende vereniging des te inniger en
oprechter.
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Ik ben altijd bijzonder getroffen door de samenhorigheid van
de volkstuinders
________________________________________________________
Frank Beke
Burgemeester van de Stad Gent
1995 - 2006
Mijn relatie met de volkstuinen dateert nog van de tijd toen ik schepen
van openbare werken en plantsoenen was (1989-1994). Als schepen
werd ik toen geconfronteerd met een
ernstig probleem van bodemverontreiniging aan de Rozebroeken. Maar
we wilden toen alles in het werk
stellen opdat de volkstuinders hun
geliefkoosde hobby zouden kunnen
verder zetten.
De volkstuinen waren heel erg vervuild door een vroeger stort en
moesten dus naar een andere locatie
worden overgebracht.
Gelukkig konden we aan de Hogeweg op stadsgronden een heel mooi
complex uitbouwen en dit in nauw
overleg met de volkstuinders zelf.
Deze site werd bovendien opgevat
als een schakel in de nog te realiseren voetgangers- en fietsverbinding
vanaf de Dampoort langs de spoorwegberm naar Oostakker toe. Het
heeft zelfs als voorbeeld gediend
voor een tweede complex van volkstuinen in Gentbrugge.

Ik ben altijd bijzonder getroffen door
de samenhorigheid van de volkstuinders. Het was hun idee om op
het terrein ook over een clubhuis te
kunnen beschikken. Zo is dat gemeenschapsgevoel nog intenser
kunnen groeien. En ik was altijd
aangenaam verrast door de zorg
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waarmee de mensen er hun tuintjes,
hagen en berghokken onderhouden.
Wat aanvankelijk een pijnlijk verhaal was, namelijk het moeten opgeven van hun hobby op de geliefde
en vertrouwde maar gecontamineerde gronden, is uiteindelijk een
mooi verhaal geworden van samenwerking tussen de volkstuin-

ders en het stadsbestuur, een vernieuwde aanpak van de volkstuinen
zelf en een meerwaarde voor de
braakliggende terreinen. Die hebben
nu een dubbele functie gekregen: ze
werden een aangenaam wandelgebied en bewijzen hun maatschappelijk nut als volkstuintje.
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Ik waardeer het werk van al
diegenen die zich inzetten
voor de volkstuinen enorm
__________________________
Yves Leterme
Vlaams Minister-President
Vlaams minister van Institutionele
Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid
Inleiding
Het basisprincipe van de volkstuinen is het ter beschikking stellen van
gronden aan geïnteresseerden om er
eigen groenten en fruit op te kweken. Deze idee is meer dan honderd
jaar oud. Vandaag is dit principe
nog steeds bestaande. Vele gemeentes stellen immers nu nog gronden
ter beschikking van tuinliefhebbers
onder de vorm van de alom gekende
volkstuintjes.
Een ander basiskenmerk van volkstuintjes is de nauwe link met vorming en opleiding. Reeds van bij het
begin werd het beschikbaar stellen
van de gronden gekoppeld aan het
verlenen van technische informatie
en aan het voorzien van een gepaste
voorlichting en opleiding voor de
deelnemende tuinliefhebbers. Dit
was immers de verre aanleiding tot
het ontstaan van het Verbond van
Volkstuinen. Het vroegere Werk van
de Akker, nu het Verbond van
Volkstuinen, is ondertussen uitgegroeid tot de grootste tuinliefhebbersvereniging van Vlaanderen.

Meer dan 35.000 leden zijn verenigd
in een 230-tal plaatselijke afdelingen
verspreid over de Vlaamse provincies. De vereniging heeft sinds haar
ontstaan een grondige wijziging ondergaan. Ze is geëvolueerd tot een
organisatie die een heel brede waaier van vormings- en ontspanningsmogelijkheden aanbiedt aan haar leden. Dit gebeurt via de plaatselijke
afdelingen.
Ondersteuning Vlaamse Overheid in
het kader van naschoolse vorming
De Vlaamse Overheid ondersteunt
de vormingsinitiatieven die door het
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Verbond van de Volkstuinen worden opgezet. Dit doet zij via de financiële impulsen in het kader van
naschoolse landbouwvorming.
Landbouwvorming is immers niet
enkel van groot belang voor de professionele landbouwers. De Vlaamse
Overheid is ervan overtuigd dat ook
de opleidingsinitiatieven die bestemd zijn voor de vorming van
hobbylandbouwers moeten kunnen
worden opgezet. De hobbylandbouwer is immers heel duidelijk ook
een producent van voeding en een
gebruiker van de open ruimte. Hij
moet immers, net als elke landbouwer, bij het uitoefenen van zijn hobby bewust en met kennis van zaken
omgaan met de vele beschikbare
hulpmiddelen, hierbij rekening houdend met enerzijds de milieuvereisten, anderzijds met de kwaliteitsvereisten van de zelfgeteelde eetwaren
die op het bord van de consument
terecht komen.
De totale jaarlijkse ondersteuning
vanuit de Vlaamse Overheid bedraagt net geen 130.000 euro.
De vormingsinitiatieven worden
door de plaatselijke afdeling opgezet
en gesubsidieerd via de provinciale
verbonden. Concreet gaat dit jaarlijks om meer dan 1700 korte vormingsactiviteiten die op ondersteuning kunnen rekenen. Het gaat hierbij vooral om voordrachten en lessenreeksen. De nadruk ligt vooral op
het onderhoud van de tuinen. Daarnaast is het accent duidelijk verschoven van de nutsfunctie van de

volkstuin, met name van de teelt
van groenten en fruit, naar de esthetische waarde van de betreffende
tuinen en dus naar diens sierfunctie.
De belangstelling voor het vormingsaanbod is erg groot. Vooral de
lessenreeksen in zake bloemschikken kunnen op grote belangstelling
rekenen en nemen dan ook in sommige provincies een groot deel van
het aanbod voor zich. Het gesubsidieerde aanbod is dan nog maar een
deel van het ruime vormingsaanbod
dat de volkstuinen aan hun leden
bieden.
Inventaris
Een beweging van de omvang van
het Verbond van Volkstuinen vervult ongetwijfeld een belangrijke
maatschappelijke rol. Ik acht het dan
ook noodzakelijk dat vanuit de
overheid een correct en overzichtelijk beeld kan gevormd worden van
deze volkstuinen. Vandaar dat ik
mijn administratie, het Departement
Landbouw en Visserij, de opdracht
heb gegeven om hieromtrent een
diepgaand onderzoek te laten voeren. De bedoeling van dit onderzoek
is dat via het opstellen van een inventaris de overheid een beter inzicht krijgt in de specifieke ruimtelijke, sociologische en economische
eigenheid van de volkstuinen. Een
correct inzicht maakt het immers
mogelijk hierop passend in te spelen
vanuit het beleid.

Vriendenboek - 96

De eerste component van deze inventaris is de ruimtelijke component. Volkstuinen zijn een vorm van
hobbylandbouw die voorkomt als
een element van de stedelijke gebieden en kernen. In de studie zal voor
elk volkstuinpark een fiche worden
opgemaakt die de relevante bepalingen in verband met de stedenbouwkundige vergunningen bevat.
Ook zullen de bijbehorende constructies en handelingen in relatie
tot de bestemmingen in de plannen
van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen worden besproken.
Daarnaast zullen via een cartografische inventaris de volkstuinparken
in Vlaanderen worden opgelijst.
Ten tweede zal via een sociologische
inventarisatie inzicht worden gegeven in de maatschappelijke rol die
de volkstuinen in een 21ste-eeuwse
samenleving kunnen spelen en zal
worden gekeken aan welke maatschappelijke behoefte deze concreet
kunnen tegemoet komen. Zo zou het
kunnen zijn dat volkstuinen en concentraties van volkstuinen en volkstuinparken meer en meer de rol van
ontmoetingsplaats aannemen en

hiermee de straten als aloude ontmoetingsfunctie van mensen vervangen. Ook zal de toekomstige
maatschappelijke behoefte aan de
volkstuinen worden berekend en
zullen de betrokken actoren en hun
onderlinge verwevenheid in kaart
worden gebracht, met name de gebruikers, de beheerders, de plaatselijke overheden en het betrokken
middenveld.
Ten derde is het van belang de economische draagkracht van de volkstuinparken te kennen. Voor deze
economische component zal een
concrete case worden onderzocht,
namelijk die van de volkstuinparken
in Gent. Deze gevalsstudie zal de
economische parameters in kaart
brengen. De studie is zopas gestart
en loopt tot juli 2007.
Ik waardeer het werk van al diegenen die zich inzetten voor de volkstuinen enorm en ik wil van de gelegenheid gebruik maken om vooral al
diegenen die er toe hebben bijgedragen dat we dit jaar 75 jaar volkstuinen in Sint-Amandsberg kunnen
vieren van harte te feliciteren.
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"De complete stad"
__________________
Fientje Moerman
Vice minister-president van de Vlaamse Regering
Steden onderscheiden zich van rurale gebieden en van dorpen en gemeenten op de meest diverse manieren. De stad als creatieve en innovatieve broeihaard van vrijheid, kunst
en cultuur staat in schril contrast
met het conservatieve gemoedelijke
hinterland.
De rustpunten in de stad zijn
schaars en privé-tuinen zijn zeldzaam. Naast de klassieke publieke
parken en openbare groenvoorziening (passief groen) is er in vele landen, en ook bij ons, het merkwaardig fenomeen van de volkstuinen
(actief groen). Weinige stedelingen
kennen het verschijnsel, uitzonderlijk kent men plaats en ligging,
"nooit" is men er geweest.
Quasi altijd gelegen in de periferie
van de stad (logisch en historisch
verklaarbaar) zijn het gesloten entiteiten met een merkwaardige sociale
cohesie.
Het idee om arbeiders zinvol en
productief in volkstuintjes te laten
werken ontstond in de 19de eeuw in
het geïndustrialiseerde Engeland.
Werden in de beginperioden en tijdens de oorlogen om evidente redenen vooral groenten en fruit gekweekt, dan zijn heden ten dage

vooral bloemen en struiken aan de
orde. De tijd dat alleen arbeiders uit
miserie de volkstuintjes bewerkten
ligt gelukkig ver achter ons. Vandaag is het een leuke ontspanning
voor liefhebbers afkomstig uit de
meest diverse socio-economische
groepen. Een sociale groep als resultaat van een gemeenschappelijke interesse!
Stedenbouw en ruimtelijke ordening
zijn een relatief recent fenomeen. De
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industrialisering en toenemende verstedelijking heeft plannen en ordenen noodzakelijk gemaakt.
Het is wenselijk dat bij stads- en
stadsuitbreidingsplannen (en er zijn
er enkele in Gent) geijverd wordt
voor zoveel mogelijk gemengde binnenstedelijke functies.
In de complete stad (waar het goed
is te leven, te wonen, te werken, te
zijn) telt iedere functie. Zonder enige

nostalgie wil ik toch pleiten voor
verdere wijkpark- en tuinuitbreiding. Recreatief tuinieren in volkstuintjes heeft in deze context zin en
toekomst.
75 jaar Volkstuinen is een mooie verjaardag. In een steeds meer hectische
samenleving zijn rustpunten zoals
deze meer dan ooit zinvol.
Op naar de volgende 75 jaar!
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75 jaar “Werk van den Akker”
in Sint-Amandsberg
Vera Bracke
directeur-manager
Groendienst stad Gent
Een goed uitgebouwde volkstuincultuur past in een duurzaam stedelijk groenbeleid en de samenwerking
tussen de stad Gent en de jubilerende Koninklijke vereniging in SintAmandsberg heeft tot een interessant proces van overleg, planning en
uitvoering met toekomstvisie geleid.
Om deze beide redenen levert de
Groendienst zeer graag een bijdrage
aan het Liber Amicorum ter gelegenheid van 75 jaar volkstuinenvereniging.
De Koninklijke Vereniging Volkstuinen – Werk van den Akker SintAmandsberg had voordien haar terreinen op de Sint-Baafskouter. Toen
de bodemgesteldheid daar niet langer geschikt bleek, bood de Stad aan
naar Slotenkouter te verhuizen. In
overleg met de vereniging ontstond
in 1989 het eerste voorontwerp. Van
meet af aan stapten de volktuinders
enthousiast mee in het denk- en
ontwikkelingsproces. Het nieuwe
complex moest niet alleen voldoen
aan de huidige behoeften van de individuele liefhebbers van volkstuinen, het moest ook geïntegreerd
worden in de moderne stedelijke
groenstructuren. Bloemen- en plantenteelt, biologische en ecologische
groententeelt gaan er samen met be-

hoeften aan recreatie, natuurverbondenheid, milieubewustzijn, ruimte
voor diversiteit en de uitbouw van
parken en groene assen in de stad.
Door een vlotte samenwerking tussen de Dienst Stedenbouw, Patrimonium en de Groendienst was in
mei 1990 de eerste fase gebruiksklaar. Na het klaarleggen van de
gronden, de wegenaanleg en de watervoorziening konden in 47 tuintjes,
van elk ongeveer 220 m², de volkstuinders aan de slag. Een jaar later
kwamen daar nog eens 38 tuintjes bij
en startte de bouw van het vergaderlokaal of clubhuis, dat in 1992 naar
aanleiding van het 60-jarig bestaan
van de vereniging plechtig in gebruik werd genomen.
Een derde fase met nog eens een 10tal tuintjes werd in 1999 afgewerkt.
Het volkstuinencomplex Slotenkouter heeft een parkkarakter gekregen
dankzij de groene paden- en bomenstructuur en de realisatie past in
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een totaal groenplan van de stad. Op
die manier zijn hier ook de recreanten en niet-tuinders welkom. De
Groendienst blijft dan ook verantwoordelijk voor het onderhoud van
de gemeenschappelijke groenstroken. Een doordacht reglement van
inwendige orde bewaakt de kwaliteit van de tuintjes.
De vereniging van Sint-Amandsberg
is zeer dynamisch en heeft een interessant activiteitenprogramma. Zij
kan daarmee makkelijk de vergelijking met veel oudere volkstuintradities in het buitenland doorstaan. De
Duitse ‘Schrebergärten” bijvoorbeeld met verenigingsmuseum in
Leipzig bestaan al 150 jaar. De Koninklijke Vereniging heeft bovendien de huidige vraag naar meer diversiteit zeer goed begrepen. Zij telt
niet alleen leden uit alle bevolkings-

groepen, maar organiseert ook tal
van evenementen voor het eigen en
voor een ruim publiek. Naast verscheidene prijzen van volkstuinwedstrijden kunnen ook de zeer verdienstelijke tweejaarlijkse tentoonstellingen en petanquetornooien tellen. Naar aanleiding van een Internationaal Congres der Volkstuinen
in 1998 werd op Slotenkouter een
buitenlandse delegatie ontvangen en
vond er een rondleiding met wel 170
deelnemers plaats.
De succesrijke geschiedenis van deze Gentse vereniging is natuurlijk te
danken aan de volgehouden inspanningen van een geëngageerd bestuur. De Groendienst werkt zeer
graag samen met deze dynamische
en creatieve partner en feliciteert de
vereniging van harte ter gelegenheid
van haar 75-jarig bestaan.
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Het Werk van de Akker te Sint-Amandsberg
_________________________________________
Roger Poelman
Heemkundige
Artikel eerder verschenen in Heemkundig Nieuws
Jg. 17, nr. 5, september-oktober 1989
Sedert enkele jaren is op de SintBaafskouter te Sint-Amandsberg
een controverse aan de gang in
verband met de er bestaande
volkstuintjes. De vraag is nu meer
dan ooit: blijven deze volkstuintjes of moeten ze definitief weg?
Volgens de eigenaars, de familie
d'Anvers, moet het ganse SintBaafskoutercomplex onverwijld
vrijgemaakt worden en moeten
de gronden hersteld worden in
hun oorspronkelijke staat. (Deze
"oorspronkelijke staat" kunnen
we beter vergeten, want dan
wordt het ganse domein opnieuw
een smerig en onwelriekend moeras!) De volkstuiniers daarentegen vragen met aandrang dat
hun tuintje mag blijven en dat ze
hun nuttige en gezonde vrijetijdsbesteding mogen behouden. Dit
stelden ze trouwens reeds in 1985
toen ze voor het eerst bedreigd
werden door de grondeigenaars.
Begin 1986 zou het Gentse stadsbestuur het dossier in behandeling nemen en beloofde burgemeester Jacques Monsaert dat hij
persoonlijk zou toezien op de

goede afwikkeling van de zaak.
Vandaag blijven echter nog steeds
een massa vraagtekens hangen
boven de Sint-Baafskouter1.
Het Volkstuinencomplex vervult
niet alleen een sociale en economische functie voor de zowat
duizend gebruikers van de tuintjes en hun gezinsleden, maar er
is ook het ecologische element.
Sint-Baafskouter en de Rozebroeken zijn te Sint-Amandsberg tot
op vandaag een groene zone gebleven.
De inplanting van een sportcomplex was voor onze gemeente een
verademing: het groen en de
open natuur werden erdoor gevrijwaard. Aansluitend bij het
sportcomplex liggen de volkstuintjes die nu sinds 57 jaar hun sociale,economische en ook ecologische rol spelen aan de rand van
de grootstad.
Om al deze redenen verdienen de
volkstuintjes het ook even in his1

We hebben het hier over de situatie in april
1989. De Volkstuinders hebben intussen hun
perceeltje grond moeten verlaten.
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torisch perspectief belicht te worden. Wij vermoeden zelfs dat
weinig lezers de achtergronden
kennen van dit "Werk van de Akker", dat niet alleen bij ons, maar
ook in het buitenland een wezenlijk onderdeel is geweest van de
sociale politiek2.
Waar in Beaumont, een gemeente
in de Franse Ardennen, reeds in
de middeleeuwen de gewoonte
bestond om gemeenschappelijke
grond te verstrekken aan arme
gezinnen, moeten we de bakermat van de eigenlijke volkstuinidee toch in Engeland gaan zoeken. Daar kaderde de volkstuintjesbeweging volledig in het "selfhelp"-ideaal. Men had vrij vroeg
ingezien dat armensteun van hogerhand geen duurzame oplossing kon zijn voor de arbeidersellende in het industriële noorden.
Een betere oplossing was het
aankweken van een andere mentaliteit: spaarzaamheid en vooruitziendheid konden aangeleerd
worden, zelfrespect ook, maar
dan moest men de arbeiders de
kans geven zelf de handen uit de
mouwen te steken door ze een
lapje grond te laten bewerken.
Wie hard werkte, goed spaarde
en een deugdelijk leven leidde,
2

Een aantal gegevens over de nationale en internationale geschiedenis van de volkstuinen
konden we putten uit een referaat dat Prof. Dr.
H. Balthazar hield op 26 september 1987 te
Wachtebeke tijdens het congres van “De Volkstuin en het Werk van de Akker in de Vlaamse
Gemeenschap”.

kon rekenen op onafhankelijkheid
en lotsverbetering, zelfs op culturele verheffing.
Reeds in 1819 werd in Engeland
een "tuintjeswet" afgekondigd die
voorzag in het reserveren van
gemeentegronden voor de behoeftigen. Naargelang de welwillendheid van de grondbezitters
kende deze maatregel in de ene
plaats meer succes dan in de andere. Eigenlijk moest men in Engeland wachten op de "Allotments Act" die het parlementslid
Jesse Collings in 1882 voor The
House of Parliaments bracht. Hij
was ervan overtuigd dat een
loonarbeider met "three acres and
a cow" (drie aren grond en een
koe) zijn bestaan merkbaar kon
verbeteren. Via een lage huurprijs
konden de arbeiders niet alleen
het "self-help"-ideaal waar maken, maar kregen ze meteen meer
"self-respect". In de jaren 18901900 werd de volkstuingedachte
in Engeland zeer populair en deze
manier van armoedebestrijding
had intussen ook op het continent
fervente voorstanders gevonden.
Zo was er in het Franse Sedan een
zekere mevrouw Félicie Hervieu,
eigenares van een lakenfabriek en
geldschieter van een arm gezin
met tien kinderen, die in 1899
vond dat het arme gezin best zelf
wat kon doen om de ellende te
bestrijden. Ze huurde een tuin
voor het gezin en na verloop van
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enkele maanden smaakte het arme gezin de vreugde om de zelfgekweekte aardappelen te kunnen eten. Mevrouw Hervieu
stichtte kort daarna "La Reconstitution de la Famille", een damescomité dat erin slaagde op 14 jaar
tijd een tuintje te laten bewerken
door 260 gezinnen.
In Saint-Etienne brak in 1890 een
crisis uit in de mijnen. E.H. Volpette, een jezuïet, besloot het
voorbeeld van Sedan te volgen en
verdeelde 4 hectaren grond kosteloos over 97 gezinnen. Zelfs de
zaden en meststoffen stelde hij
gratis ter beschikking. Acht jaar
later bewerkten reeds 400 gezinnen een volkstuintje en een aantal
mijnwerkers begon zelfs kleine
huisjes op de tuintjes te bouwen.
Ook in het industriële Franse
noorden drong de volkstuintjesidee door. Pater Lemire, verkozen
in 1893 tot deputé van het Département du Nord, was er de grote
stimulator. In Arras, Valenciennes
en elders in Noord-Frankrijk
moedigde hij het ontstaan van de
"jardins-ouvriers" sterk aan en
heel wat invloedrijke katholieke
figuren steunden hem daarin.
Zijn slogan was: "A chacun son
coin de terre, à chacun son foyer".
Op de wereldtentoonstelling te
Parijs in 1900 was trouwens een
stand voorbehouden voor de
"jardins-ouvriers".
De
Duitse

staatsambtenaar Bielefeldt kwam
in Parijs onder de indruk van de
Franse volkstuintjes en startte
kort nadien in Berlijn-Charlottenburg een gelijkaardig project.
In België werd de "Ligue du Coin
de Terre et du Foyer" opgericht in
1896, met de katholieke eerste
minister Beernaert als eerste
voorzitter. Diezelfde Beernaert
lag in 1889 aan de basis van de
nieuwe huisvestingswet en het is
dan ook logisch dat het Belgische
"Werk van den Akker en van den
Haard" op deze wet inspeelde. De
aangesloten arbeider-tuinier werd
verplicht elk jaar de via zijn tuintje gemaakte winsten op zijn
ASLK-boekje te sparen, ten einde
hem aan te moedigen tot het verwerven van een eigen woning.
Van zodra hij beschikte over 10 %
van de kostprijs van een huis kon
hij de overige 90 % aan een goedkope intrestvoet ontlenen bij de
ASLK. Dit systeem werd uitgekiend door de Brusselse drukker
Jozef Goemaere, secretaris van de
Ligue en gemeente-raadslid van
Brussel. Samen met Pater Lemire
uit het Noord-Franse Hazebroek
zorgde hij er op die manier voor
dat de slecht gehuisveste werklieden na verloop van tijd op een
eigen woning mochten hopen.
Goemaere kreeg COO-gronden
vrij en stichtte in het Brusselse
een maatschappij waarin bemiddelde en vooraanstaande personen als ereleden werden opge-
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nomen. Met het geschonken geld
huurde hij nieuwe terreinen zodat
steeds meer loonarbeiders van de
voordelen van een eigen tuintje
(en eventueel later van een eigen
huis) konden genieten.
Toen in 1914 de eerste wereldoorlog uitbrak zagen de meeste gemeentebesturen als vanzelf de
noodzaak in om lapjes grond ter
beschikking te stellen van de
minstbedeelden. Op die manier
werd "Het Werk van de Akker"
populair in het ganse land en
heeft het veel bijgedragen tot de
voedselvoorziening tijdens de
donkere oorlogsjaren.
Om de tuinbouwopbrengst te
verhogen werden monitoren opgeleid die de volkstuiniers met
raad en daad bijstonden bij het
verzorgen van hun perceeltje
grond. Een bewijs daarvan vinden we in dagblad Het Volk van
22-23 oktober 1916: "Wij ondervonden dat het noodig is aan de
menschen, die een brokske land
bewerken, voordrachten en lessen
te geven. Dezen winter zullen er
twee voordrachten gegeven worden te Gent; de eerste over het
benuttigen van 't land; de tweede
over 't kweeken van geiten, konijnen, enz. Wie zulke voordrachten
verlangt mag zijne schriftelijke
aanvraag doen bij M. Maenhaut,
Statiestraat 40, Gent, of bij M. De
Caluwé, Toekomststraat, Gent."

Op 7 april 1917 stelde Jan Rooms
aan het gemeentebestuur van
Sint-Amandsberg voor het "Werk
van den Akker", dat gedeeltelijk
te Gent en gedeeltelijk te SintAmandsberg werkzaam was, te
splitsen. Op 19 april 1917 formuleerde het college van burgemeester en schepenen te SintAmandsberg volgende uitspraak:
'Zich steunende op de voorgebrachte beweegredenen, en de
aanmaningen uiteengezet in den
omzendbrief van het burgerlijk
beheer der provintie in date 27
Januari 1917, acht deze vergadering dat er geen beletsel bestaat
om een afzonderlijk werk in te
richten voor de behoeftigen onzer
gemeente alleen."
Of hieraan ook metterdaad een
gunstig gevolg werd gegeven,
kon uit de geraadpleegde archiefstukken niet opgemaakt worden.
We nemen aan dat tijdens de oorlogsjaren zoveel mogelijk inwoners gebruik hebben gemaakt van
elk lapje grond in en buiten de eigen tuin, om er aardappelen en
andere groenten te kweken voor
eigen gebruik. Van een gestructureerde vereniging van volkstuiniers te Sint-Amandsberg was
echter in die tijd nog lang geen
sprake .
Het "Werk van de Akker" werd in
onze gemeente pas opgericht in
1932, toen de economische crisis
van de jaren dertig de inwoners
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plots weer herinnerde aan de armoede en de honger uit de tijd
van de eerste wereldoorlog. Op 3
juni 1932 sprak het schepencollege van Sint-Amandsberg zich als
volgt uit: "Overwegende dat in
dit tijdperk van werkloosheid het
onder economisch, maatschappelijk en zedelijk gebied nuttig zoude wezen de braakliggende gronden in de gemeente per hoekjes
ter uitbating aan de werklozen te
bezorgen.
Aangezien verscheidene eigenaars aan de gemeente toelaten
over zekere percelen grond tot dit
doel te laten beschikken. Aangezien een zelfde werking algemeen
in het land bestaat onder de naam
van Het Werk van den Akker.
Gezien te dien einde gevoerde
briefwisseling met de opziener
van het Nationaal verbond van
het Werk van den Akker en den
Haard van België.
Besluit:
Te Sint-Amandsberg een afdeling
van het Werk van den Akker en
den Haard in te richten;
Als voorzitter aan te stellen de
heer Gustaaf Haemers, schepen.
Als secretaris de heer ingenieur
Arnold Kochuyt.
Als leden de heren landbouwingenieurs Eugène Maeyens en Bertrand.
Een verzoek tot aansluiting zal
ingezonden worden."
Uit deze tekst blijkt duidelijk dat
op nationaal vlak sinds geruime
tijd een gelijkaardige werking be-

stond en dat te Sint-Amands-berg
nog slechts de stap moest gezet
worden om van gemeentewege
aan te sluiten. Ingenieur Arnold
Kochuyt, hoofd van wat toen als
technische dienst van de gemeente moest doorgaan en in die functie een opvolger van Jan Rooms,
lag in feite aan de basis van het
ontstaan van de volkstuintjes te
Sint-Amandsberg.
Hij werd trouwens van bij de
start aangesteld als secretarispenningmeester.
Het Werk van de Akker startte te
Sint-Amandsberg in 1932 op een
eerder bescheiden wijze.
De vereniging kon 28 kavels kosteloos in gebruik nemen en beschikte zodoende over een totale
beteelde oppervlakte van een halve hectare.
Van jaar tot jaar vermeerderde
het ter beschikking gestelde land
en uiteraard ook het aantal werkende leden.
Enkele beknopte statistieken uit
de jaren dertig illustreren dit:
1932: 28 kavels over 1/2 ha
1933: 38
3/4 ha
1936: 58
1 1/4 ha
1937: 62
2 ha
1938: 102
3 1/4 ha
1939: 126
4 1/4 ha
Elk jaar werden voor de leden
voordrachten gegeven over tuinbouw en groenteteelt en hield het
bestuur een kosteloze uitdeling
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van plantgoed aan de minvermogenden. In 1937 organiseerde de
vereniging voor het eerst een tentoonstelling waar de resultaten
van een jaar intensieve tuinbouw
door alle belangstellenden konden bewonderd worden. Het gemeentebestuur was zelfs bereid
een toelage van 2000 fr. te verlenen om de onkosten voor deze
tentoonstelling te dekken.
Uit het gemeentelijk jaarverslag
van 1939 blijkt dat 92 van de 126
gebruikers geheel of gedeeltelijk
werklozen waren of door de COO
ondersteund werden. Dit illustreert duidelijk dat het Werk van
de Akker een niet te onderschatten sociale rol vervulde in de gemeente.
De tijden waren slecht, de werkloosheid was enorm, de tweede
wereldoorlog stond voor de deur.
Het gemeentebestuur had in 1939
vastgesteld dat er te SintAmandsberg ruim 500 minvermogenden en werklozen waren.
Het Werk van de Akker kon uiteraard niet alle nood lenigen,
maar ijverde ervoor om ook op
het Koersplein gronden ter beschikking te krijgen voor behoeftige volkstuiniers. Gezien het aantal gegadigden dacht men gemakkelijk 250 tuiniers te kunnen
bereiken. Op 19 oktober 1939
drongen de oppositieleden in de
gemeenteraad aan op een bestuursuitbreiding voor het Werk

van de Akker. De heren Vergeylen en De Buck (socialisten) vonden dat in het bestuur ook leden
van de oppositie moesten zetelen
omdat - naar hun zeggen - dit
werk te partijdig was ingericht.
Tevens werd op de begroting
voor het jaar 1940 een gemeentelijke toelage gestemd van 1000 fr.
voor de lokale volkstuinen, dit tot
ongenoegen van de oppositieleden die vonden dat het Werk van
de Akker teveel de katholieke
stempel droeg.
Aan de vooravond van de tweede
wereldoorlog stond de Belgische
economie er slecht voor. In de
nijverheid (bouw, metaal, textiel)
ging het moeizaam en door de
steeds groter wordende werkloosheid daalde de koopkracht
van de bevolking. Bezuinigen en
zelf een lapje grond bewerken om
de nodige mondvoorraad op te
doen
werden
toen
levensbelangrijke opdrachten.
Tijdens de eerste oorlogsjaren
kende Het Werk van de Akker
een grote bloeiperiode. Ook de
meer gegoeden en de jonge gezinnen wensten hun karig rantsoen wat aan te vullen met groenten van eigen kweek. Toch zou
het schepencollege op 5 februari
1942 de volkstuiniers aanmanen
om geen nieuwe bezaaiingen
meer te doen op hun perceeltje
grond. De reden voor deze afremming konden we niet achter-
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halen. Na de oorlog bleef Het
Werk van de Akker niet alleen
bestaan, het breidde zelfs nog
voortdurend uit. Zo zien we dat
in 1947 te Sint-Amandsberg drie
afdelingen bestonden:
- de wijk Heilig Hart, met volkstuinen op Sint-Baafskouter en
Maurice Verbeken als voorzitter.
- de wijk Sint-Amandus, met
Henri Baert als voorzitter.
- de wijk Oude Bareel, met volkstuinen op het gewezen Koersplein
en met Oscar Pattijn als voorzitter.
Het provinciebestuur stelde subsidies in het vooruitzicht voor het
verfraaien van de volkstuinen en
te Sint-Amandsberg pikte men
hier onmiddellijk op in. Door het
aanplanten van ligusterhagen
zouden de leden op SintBaafskouter hun eigen perceel
grond kunnen afsluiten. De onkosten hiervoor konden gedragen
worden door een gemeentelijke
toelage van 3000 fr. In 1947 telde
de vereniging 145 leden die groenten kweekten voor in totaal
1320 huisgenoten.
Merkwaardig is wel dat toen ook
reeds de bewerkte tuintjes aan de
eigen woning van de leden gerangschikt werden onder de werking van het Werk van de Akker.
Op die manier telde de vereniging een totale beteelde oppervlakte van 15 ha 12 a.

In 1949 waren alle tuintjes voorzien van een afsluiting. Op de
gewestelijke "hofprijskamp" van
1949 kreeg het complex op SintBaafskouter zelfs een eerste prijs.
De volkstuinwerking op het
Koersplein was minder bloeiend:
de helft van de er bestaande hofjes bleef ongebruikt. In de Albrecht Rodenbachstraat, rechtover
de August Sniedersstraat, bleven
op dat moment nog enkele percelen grond beschikbaar voor eventuele gegadigden. Het ledenaantal was teruggevallen op 239 met
samen 956 huisgenoten, terwijl
over geheel de gemeente nog
slechts 8 ha grond werden gebruikt. De oorlogsellende was
duidelijk voorbij en de gestegen
koopkracht van de bevolking had
ervoor gezorgd dat de mensen
minder ijverig geworden waren
om zelf voor hun dagelijkse
voedselvoorraad te zorgen.
In 1949 werd het Sint-Baafskoutercomplex geleid door de
volgende bestuursploeg:
Ere-voorzitter: Maurice Verbeken
Voorzitter: August De Blaere
Ondervoorzitter: Cyriel Bracke
(Gent)
Secretaris: Marcel Van Hese (Destelbergen)
Penningmeester: J. De Brauwere
(Gent)
Wijkmeesters: Jan Van den Broecke, August Bracke en Cornelis
De Poorter
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Afgevaardigde van de gemeente:
Arnold Kochuyt.
Rond 1950 stelde men te SintAmandsberg een geleidelijke vermindering vast van de bewerkte
gronden. Steeds meer percelen
werden verlaten en alleen de
volkstuintjes op Sint-Baafskouter
(het voormalige "stort") bleven in
trek. De familie d'Anvers had
daar een stuk grond ter beschikking gesteld waar meer dan 200
tuinperceeltjes van 400 tot 600 m2
werden afgebakend voor de leden
van het Werk van de Akker. De
vereniging stelde een reglement
op voor de leden en om alles in
goede banen te houden en misbruiken te beteugelen werden in
het bestuur commissarissen aangeduid die een bestendig toezicht
over de tuintjes moesten uitoefenen.
In de loop van 1950 richtte de
vereniging een centraal paviljoentje in van 3 bij 5 m voor het opbergen van kruiwagens, spaden,
sproeiers en sproeistoffen. Dit
paviljoen werd in de maand september met de nodige luister door
alle leden ingehuldigd. Op dat
ogenblik telde de vereniging wel
heel wat leden die een tuintje aan
de eigen woning bewerkten, maar
op het Koersplein bleven nog
slechts 16 leden actief. Door het
aanplakken van affiches werden
vooral de werklozen aangespoord
om op het Koersplein een perceeltje grond in gebruik te nemen,

maar veel respons kwam daar
niet op.
Daarentegen liep de werking op
het Sint-Baafskoutercomplex zeer
goed.
De
volkstuiniers
van
SintAmandsberg kweekten naast hun
groenten ook bloemen. Dit minder bekende en minder gewaardeerde aspect mogen we niet uit
het oog verliezen. Toen in 1950 te
Gent de Floraliën plaats hadden,
brachten 204 leden van het lokale
Werk van de Akker een gezamenlijk bezoek aan deze vijfjaarlijkse
bloemenpracht.
Enkele
bestuursleden traden zelfs op als
gids om de vreemde bezoekers
aan de Floraliën rond te leiden.
In 1951 werd een gewestelijke
prijskamp gehouden voor de
mooiste bloemenversiering van
de tuintjes. In het gewest Gent
bekwamen 258 tuintjes het vereiste aantal punten.
Sint-Amandsberg ging lopen met
de eerste prijs en had 29 bekroonde leden. Op zondag 30
september 1951 werden deze
prachtige resultaten van de vereniging gevierd tijdens een plechtige feestzitting en mochten de
bekroonde leden hun prijzen in
ontvangst nemen.
In de zomer van 1951 had opnieuw een gewestelijke hofprijskamp plaats. Het Sint-Baafskoutercomplex werd glansrijk
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eerste met 65 geprimeerde tuintjes. Eveneens in 1951 begon men
op het complex de straatjes af te
bakenen zodat het geheel een nog
meer ordentelijk uitzicht kreeg.
De totale beteelde oppervlakte lag
ook toen in de buurt van 8 ha,
bewerkt door 242 leden.
In 1952 vierde de vereniging haar
20-jarig bestaan en werd een vlag
aangekocht die sindsdien tal van
plechtige en gedenkwaardige activiteiten siert. Zoals elk jaar was
één der hoogtepunten van de
werking de tentoonstelling van de
geteelde producten rond half augustus. Op dat ogenblik werden
de bestuursfuncties waargenomen door:
August De Blaere, voorzitter
Marcel Van Hese, secretaris
Albert De Pue, penningmeester
Adolf Willems, jeugdleider
Henri Baert, ere-voorzitter.
Op 1 januari 1955 telde het bestuur 425 leden en Adolf Willems
ontfermde zich over nog eens 25
jeugdleden. In 1956 stellen we
vast dat Norbert Leyman het secretariaat van de volkstuinen had
overgenomen. In 1958 waren 586
leden aangesloten: 354 in eigen
tuin en 232 op het SintBaafskoutercomplex. In dat jaar
werd ten behoeve van de leden
ook een bibliotheek gevormd met
boeken over land- en tuinbouw.
Dat de vereniging actief werkte
blijkt o.m. uit het feit dat in dat

jaar 21 ledenvergaderingen werden gehouden met gemiddeld 49
aanwezigen.
De eerste problemen op SintBaafskouter doken op in 1961
toen door onteigeningen 34 leden
hun lapje grond verloren. De ontnomen tuintjes konden niet vervangen worden op andere plaatsen in de gemeente en de vereniging sloot het werkjaar 1961 af
met 605 leden.
In 1962 dreigden nieuwe onteigeningen op Sint-Baafskouter. Het
bestuur van het Werk van de Akker verzocht het gemeentebestuur
dringend uit te kijken naar mogelijke vervangingsgronden op de
gemeente, maar deze werden niet
gevonden en talrijke gegadigden
bleven op hun honger zitten omdat de vereniging geen passende
gronden kon ter beschikking stellen.
In november 1964 had nogmaals
een bestuurswijziging plaats. Urbain Van Steenberge werd toen
voorzitter, Albert De Pue bleef
penningmeester, terwijl Carlos De
Keere werd aangesteld als secretaris van de vereniging.
Enkele cijfers uit de jaren '60 en
'70 laten ons toe de evolutie van
het ledenaantal (en dus de publieke belangstelling voor de
volkstuinen op Sint-Baafskouter)
van nabij te volgen:
31/12/1966: 430 leden
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op zijn beurt voorzitter van "De
Volkstuin" in 1983.

31/12/1967: 436 leden
31/12/1968: 399 leden
31/12/1969: 369 leden
31/12/1970: 374 leden
31/12/1971: 346 leden
31/12/1974: 348 leden.
Op 26 juni 1982 werd de vereniging door het Gentse stadsbestuur ontvangen naar aanleiding
van het vijftigjarig bestaan. De
toenmalige schepen, de heer Jacques Monsaert sprak de genodigden toe en bedacht "De Volkstuin
Sint-Amandsberg" met een mooie
herinneringsmedaille.
Nog in het kader van het jubileumjaar ging op 28 en 29 augustus
1982 in de rijksmiddelbare school
op Sint-Baafskouter een zeer geslaagde tentoonstelling door van
de eigen gekweekte producten.
Niet alleen groenten en fruit,
maar ook bloemen en kleinvee
waren er te bewonderen.
De toenmalige voorzitter Adolf
Willems had redenen om fier te
zijn op de bereikte resultaten.
Hij glunderde om zoveel belangstelling en verheugde zich tevens
over de toen gepubliceerde brochure "50 jaar Volkstuin SintAmandsberg", samengesteld door
Willy Goethals. Deze nog jonge
medewerker die - naast zijn hobby in de tuin - blijkbaar ook interesse betoonde voor de geschiedenis van zijn vereniging, werd

Na nauwelijks twee jaar voorzitterschap kreeg hij in oktober 1985
het weinig verheugende bericht
dat
de
erfgenamen-eigenaars
François, Agnès, Denise en Mariette d'Anvers het volkstuinencomplex tegen uiterlijk april of
mei 1986 wensten vrij te krijgen.
Na het oogsten van de wassende
vruchten dienden de gebruikers
hun perceeltje grond te ontruimen en de bestaande omheiningen weg te nemen.
Waarom moest plots een einde
komen aan een werking die reeds
53 jaar alle lof van het gemeentebestuur en van de bevolking had
gekregen? Om hier klaar in te
zien moeten we een inzicht hebben in de geschiedenis van de
woningbouw op het Heilig Hart.
Op 22 augustus 1930 besliste het
schepencollege dat in de laag gelegen Rozebroeken, in de buurt
van de Bijlokestraat, een stort zou
ingericht worden waar de reinigingsdiensten van Gent en SintAmandsberg terecht konden voor
het deponeren van het opgehaalde huisvuil. De percelen 1004 tot
en met 1030 van sectie C werden
hiervoor aangewezen.
Kort nadien werden de Leopold
II-straat en de Maria Hendrikastraat (ontworpen in 1906 en
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toen gaande tot aan de Prins Albertstraat) doorgetrokken.
Aan de overzijde van de Prins
Albertstraat werden in 1932 de
eerste nieuwe huizen gebouwd.
De nieuwe straten kregen volgende benamingen: Maria Hendrikastraat, Leopold II-straat,
Sint-Baafskouterstraat (alle drie in
het verlengde van de reeds bestaande straten met die naam) en
Beekstraat (voordien Kasteelstraat, nadien Criekeriestraat).
Omwille van de moerassige bodem en de onvoldoende stevigheid van de ondergrond liep de
huizenbouw niet door tot aan de
Alfons Braeckmanlaan, zodat de
Maria Hendrikastraat, de Leopold
II-straat en de Beekstraat geen
echt einde hadden, tenzij een
voetwegel naar de Bijlokestraat
toe.
Nochtans was niet alleen de bodemgesteldheid
verantwoordelijk voor het niet verder doortrekken van deze straten. Op 7 december 1934 stelde de gemeenteraad van Sint-Amandsberg vast
dat de wegenwerken op SintBaafskouter niet opschoten omdat
met de familie d' Anvers na een
jarenlange slepende erfeniskwestie nog steeds geen bevredigende
oplossing was bereikt. De familie
had voorgesteld een familieraad
samen te roepen in verband met
het in 1933 voorgestelde plan van
aanleg, omdat minderjarige kin-

deren in deze eigendommen betrokken waren.
Na tien maanden had de familie
echter nog niets van zich laten
horen en het gemeentebestuur besloot de wegenwerken hiervoor
alleen niet langer uit te stellen.
Het doortrekken van de drie genoemde straten zou dus slechts
gebeuren tot aan de gronden van
de familie d' Anvers.
Sindsdien was van verkavelen of
van het bouwrijp maken van de
moerassige gronden geen sprake
meer en werd in 1932 de gemeentelijke vuilnisbelt op deze terreinen opgericht.
Het Werk van de Akker startte
zijn activiteiten zoals hoger geschetst en het zou tot de jaren zestig duren vooraleer in het ganse
Sint-Baafskoutercomplex nog enige wijziging kwam.
Op 14 februari 1961 dienden de
gezusters d'Anvers, Scheldekant
3, Destelbergen, een schriftelijke
aanvraag in bij het gemeentebestuur om een straat te mogen
openen op hun eigendommen gelegen tussen de Prins Albertstraat
en de vroegere vuilnisbelt. Deze
vraag werd ingewilligd op 17 november 1961.
Het resultaat ervan was dat in de
onmiddellijke omgeving van de
volkstuintjes de rijksschool werd
gebouwd en dat de Koningin Fabiolalaan werd aangelegd.
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Het bouwen van deze school en
het aanleggen van de nieuwe
straat kostte Het Werk van de
Akker tientallen volkstuintjes die
van het Sint-Baafskoutercomplex
verdwenen.
In dezelfde periode werd door de
gemeenteraad het besluit genomen om in de buurt van de volkstuinen een overdekt zwembad te
bouwen.
De princiepsbeslissing hiervoor
en voor het behoud van een groene zone in de omgeving werd genomen op 25 oktober 1963, maar
het zou nog tot 5 juni 1972 duren
vooraleer de bouwwerken aan het
zwembad "Rozebroeken" een
aanvang namen. Op dat ogenblik
was de gemeentelijke vuilnisbelt
gesloten en kon de gemeente vrij
over het terrein beschikken.
Intussen had het gemeentebestuur ook al de bouw van een
gemeentelijke sporthal op het
oog. In de Rozebroeken moest
een volledig sportcomplex komen
met naast een overdekte sporthal
ook een aantal sportvelden in
openlucht. In 1973 werd het laatste stukje stort gesloten en begon
men de gronden te nivelleren.
Eindelijk kon men zeggen dat de
volledige Sint-Baafskouter een
"proper" domein was geworden,
een groene zone die bestemd was
voor actieve recreatie: volkstuiniers bewerkten er hun lapje
grond, terwijl aan de overkant

van de Rozebroekbeek de sportbeoefenaars hun hart konden ophalen op voor hen aangelegde terreinen. Het zwem-bad ging officieel open op zaterdag 24 mei 1975,
de sporthal werd ingehuldigd op
30 december 1976, twee dagen
vóór de fusie met Gent!
Op het eerste gezicht hadden de
volkstuiniers weinig of niets te
maken met de gemeentelijke
bouwwerken in hun onmiddellijke buurt, maar het zal de aandachtige lezer niet ontgaan zijn
dat het volledige Sint-Baafskoutercomplex op die manier
meer dan ooit een groene zone
voor actieve vrijetijdsbesteding
geworden was.
De volkstuintjes lagen er groen,
verzorgd en rustig bij en niemand
was zich van enig kwaad bewust
tot in 1985 bouwheren met grof
geld begonnen te zwaaien om van
de volkstuintjes een residentiële
woonwijk te maken.
Misschien is het allemaal een
storm in een glas water geweest,
want de bouwpromotoren hebben
zich (enigszins te laat) rekenschap
gegeven van het belang van de
lokale toponymie!
Wanneer een bepaald gebied de
naam "Rozebroeken" draagt, betekent dit nog steeds dat "broek"
een ander woord is voor "moeras"!
En wie gaat er nu in een moeras
aan woningbouw denken?
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Wij menen dat er slechts één verstandige oplossing mogelijk is:
zoek voor een lucratieve woningpolitiek naar beter geschikte
bouwterreinen en laat de volks-

tuiniers verder hun tuintje bewerken. En als dit laatste niet
langer kan op Sint-Baafskouter,
tracht dan andere geschikte gronden te vinden voor "Het Werk
van de Akker”!
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Het Werk van den Akker te
Sint-Amandsberg binst den
oorlog 1914-1918
__________________________
Roger Poelman
Heemkundige
Niet eerder gepubliceerd artikel
Nu we in 2007 het 75-jarig bestaan
vieren van de Volkstuinen in SintAmandsberg, staan we vooral stil bij
het feit dat onze vereniging in 1932
werd gesticht. Toch beschikken we
over een veel oudere publicatie die
aantoont dat ook reeds tijdens de
eerste wereldoorlog "Het Werk van
den Akker" actief was in SintAmandsberg.
In het boekje "De gemeente SintAmandsberg binst den oorlog 19141918", gedrukt en uitgegeven door
Ch. Snoeck-Cools, Antwerpsesteenweg 99, Sint-Amandsberg, vinden
we een verslag over de jaren 1915 tot
1918 dat ons gedetailleerd inlicht
over de lokale werking in die jaren.
De tekst is van de toenmalige secretaris Karel de la Croix, houthandelaar op het Heilig-Hart vlakbij de
Schelde. Uit de samenstelling van
het "comiteit" kunnen we afleiden
dat het gemeentebestuur de werking
van de toenmalige volkstuinen zeer
genegen was. Niemand minder dan
de gemeentelijke architect Jan
Rooms had het voorzitterschap aanvaard en zeker vanaf 1916 stelde de
gemeente ook zelf gronden ter beschikking voor de leden.

Omdat we dit werkingsverslag ervaren als een authentiek tijdsdocument
uit de eerste wereldoorlog, publiceren we hieronder de integrale tekst
in de stijl en de spelling van die tijd.
In economisch betere tijden floreren
volkstuinen als een aangename en
nuttige vrijetijdsbesteding. In oorlogsperiodes waren ze een bittere
noodzaak voor de voedselvoorziening van heel wat gezinnen. Het onderstaande verslag van 1918 is daar
een overtuigend bewijs van.
WERK VAN DEN AKKER
Comiteit St-Amandsberg
Verslag over de werkingen der
jaren 1915-16-17-18
N. B. - In de jaren 1915 en 1916 zijn
de werkzaamheden gedaan, samen
met het Comiteit Gent-Dampoort. In
de jaren 1917 en 1918 zijn de werkzaamheden door ons Comiteit afzonderlijk gedaan. Al de werkingen
zijn gansch kosteloos.
Jaar 1915. -- Genoten van het
Werk:
Welke Gent bewonen
27 gezinnen met 107 leden
Welke St-Amandsberg bewonen
83 gezinnen met 408 leden
Totaal
110 gezinnen met 515 leden
Elk gezin had kosteloos gebruik
van ongeveer 1 a. 50 c. land, 25 kilos
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plantaardappelen en een deel meststoffen_
Bebouwd land in 't geheel; 1 h. 70
a., kosteloos in gebruik gegeven
door de heeren Duyckers en Van
Bambeke, eigenaars te Gent.
De totale uitgaven beliepen tot 320
fr., gedekt door toelagen van het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit.
Jaar 1916. - Genoten van het
Werk:
Welke Gent bewonen
37 gezinnen met 147 leden
Welke St-Amandsberg bewonen
124 gezinnen met 578 leden.
Totaal
161 gezinnen met 725 leden.
Elk gezin had kosteloos gebruik
van ongeveer 1 a. 50 c. land en 25
kilos plantaardappelen
Bebouwd land in 't geheel: 2 h.
62 a.,kosteloos in gebruik gegeven
door de heeren Duyckers en Van
Bambeke, eigenaars te Gent; De
Smet, eigenaar te Itteren (Brabant),
en het Gemeentebestuur van StAmandsberg.
De totale uitgaven beliepen tot
780 fr., gedekt door toelagen van
het Nationaal Hulp en Voedingskomiteit.
Jaar 1917. -- Genoten van het
Werk:
Allen van St-Amandsberg, 115

gezinnen met 580 leden.
Elk gezin had kosteloos gebruik
van ongeveer 1 a. 60 c. land en 25 kilos plantaardappelen, daarenboven
zaad voor boonen en erwten.
Bebouwd land in 't geheel: 1 h. 84
a., kosteloos in gebruik gegeven
door de heeren Duyckers, Van
Bambeke en Naudts, eigenaars te
Gent; Pien, eigenaar te Dendermonde; De Cuypere, vrederechter te
Evergem. en door het Gemeentebestuur van St-Amandsberg.
Er werden drie voordrachten aan
de leden gegeven over het bewerken van het land en den aardappelen groentenkweek.
Elk lid ontving het werkje over
groententeelt: De Werkmansakker,
van F. De Keyser.
De totale uitgaven beliepen tot
325 fr., gedekt door toelagen van
het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit.
Jaar 1918. -- Genoten van het
Werk:
Welke Gent bewonen
53 gezinnen met 216 leden.
Welke St-Amandsberg bewonen.
233 gezinnen met 1036 leden.
Totaal .
286 gezinnen met 1252 leden.
Elk gezin had kosteloos gebruik
van 1 a 60 c. tot 2 a. 90 c. land,
alsook plantaardappelen en groen-
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selplanten.
Bebouwd land in 't geheel: 4 h.
71 a., kosteloos in gebruik gegeven
door de heeren Duyckers, Van
Bambeke en Naudts, eigenaars te
Gent; Pien, eigenaar te Dendermonde; De Cuypere, vrederechter
te Evergem, en door het Gemeentebestuur van St-Amandsberg.
Er werden zes voordrachtenlessen gegeven voor de leden over
de bewerking van het land, en over
den aardappel- en groentenkweek.
De totale uitgaven beliepen tot 655
fr., gedekt door toelagen van het
Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit.
Voor het jaar 1919 zijn er op heden
reeds 194 gezinnen ingeschreven.
Het Comiteit is als volgt samengesteld:

Voorzitter:
M. Jan Rooms, gemeentebouwmeester;
Leden:
M. Jos. Buyens, rustend
schoolbestuurder;
M. L. Van den Broucke, gemeenteraadslid;
M. Aug. De Clercq, bloemist;
Schrijver:
M. Karel De La Croix, nijveraar.
Vastgesteld en opgemaakt te StAmandsberg den 9 December 1918.
Voor het Comiteit :
De Schrijver, De Voorzitter ,
CH. DE LA CROIX
J. ROOMS
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Het Werk van de Akker op het Westveld tijdens de oorlogsjaren
1942-1944
_________________________________________________________________
Roger Poelman
Heemkundige
Artikel eerder verschenen in
Heemkundig Nieuws
Jg. 29, nr. 4, oktober – december 2001
Jaren geleden besteedden we in dit
tijdschrift uitgebreid aandacht aan
'Het Werk van de Akker' in nationaal en zelfs internationaal perspectief, maar toch met de nadruk op de
lokale werking in Sint-Amandsberg.
(1)
Daarin kwam ook eventjes de oorlogssituatie in de jaren 1940-1945
aan bod. Reeds in 1942 waren in
Sint-Amandsberg drie afdelingen
werkzaam: op Sint-Baafskouter, op
Sint-Amandus en op de Oude Bareel. Deze laatste afdeling bewerkte
perceeltjes grond op het Westveld.
De heer Dirk de Fleurquin, kleinzoon van de toenmalige secretaris
August Van Hoorde uit de Heiveldstraat, bezorgde ons een copie van
het kasboek van die afdeling uit de
jaren 1942-1944. De voorzitter was
toen Oscar Pattyn en de gebruikte
percelen bevonden zich op het oud
en het nieuw koersplein. (2)
Het kasboekfragment waarover we
hier beschikken omvat uiteraard
zowel de inkomsten als de uitgaven.
Omdat we er geen andere archiefstukken naast kunnen leggen is de
geboden informatie eerder beperkt.

Toch trachten we aan de hand van
de vermelde gegevens iets meer te
vernemen over de lokale werking op
het Westveld tijdens de oorlogsjaren.
De rubriek 'Ontvangsten’ begint op
6 decemher 1942, blijkbaar op het
ogenblik dat de lidgelden voor 1943
moesten worden betaald. Het lidgeld bedroeg 5,25 fr en tussen 6 december 1942 en 26 april 1943 betaalden 206 leden hun bijdrage. Dit lijkt
ons een bijzonder hoog cijfer, maar
we weten dat tijdens de oorlog heel
wat meer mensen bereid waren om
hun eigen groenten te kweken dan
in vredestijd. De 206 leden brachten
1.081,50 fr in de kas en met dat bedrag kon de lokale afdeling reeds
een en ander verwezenlijken.
De oorlogsjaren waren voor de bloei
van de volkstuinen de beste jaren. In
1939 waren niet meer dan 126 percelen in gebruik; in 1947 waren er 145,
en dit voor de volledige werking op
Sint-Amandsberg. In volle oorlogsperiode had de afdeling Oude Bareel
alleen reeds 206 leden. Ieder gezin
stond dus blijkbaar te springen om
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de voedselschaarste met een stuk eigen kweek aan te vullen.
In mei 1943 kwamen er nog 7 nieuwe leden bij en in september nog
eens 14. Het boekjaar 1943 werd afgesloten met 227 leden-volkstuinders die allen een perceel grond
bewerkten op het Westveld.
Tussen 1 januari en 10 maart 1944
betaalden 254 leden hun lidgeld.
Misschien mogen we dit wel een absoluut hoogtepunt noemen, want
naast de werking op de Oude Bareel-Westveld bestonden ook nog de
afdelingen Sint-Amandus (met gronden op de Zingemkouter) en HeiligHart (met gronden op de SintBaafskouter).
Na de oorlog verminderde het ledenaantal zienderogen. In 1949 bleef
de helft van de beschikbare hofjes op
het Westveld ongebruikt. Ook aan
de Albrecht Rodenbachstraat, rechtover de August Sniedersstraat, lagen
enkele percelen te wachten op eventuele volkstuinders. Blijkbaar bleven
alleen de volkstuintjes aan de SintBaafskouter echt in trek. Voor het
geheel van de gemeente waren in
1949 nog nauwelijks 239 leden bereid om een eigen perceel te bewerken. De schrik om honger te lijden
en de bereidheid om daarvoor iets te
presteren waren er na de oorlog bij
velen voor goed uit.
Niet alleen het ledenaantal kan uit
het hogergenoemde kasboekfragment worden afgeleid, ook de interne werking van de vereniging wordt
op een aantal vlakken duidelijk. Om

nog even bij de inkomsten te blijven:
de
gemeente-ingenieur
Arnold
Kochuyt, die in 1932 aan de basis lag
van de stichting en de eerste secretaris-penningmeester werd, deed tijdens de oorlogsjaren ruim zijn duit
in het zakje. Op 15 maart 1943
schonk hij 100 fr voor de aankoop
van prijzen, klaarblijkelijk voor het
organiseren van een tombola. Hij
herhaalde dit mild gebaar voor hetzelfde bedrag op 5 mei en op 3 juli
1943. Op 10 november schonk hij
nogmaals 100 fr om de onkosten van
de vergadering van 14 november te
dekken. Uit de rubriek 'Uitgaven'
blijkt dat de vereniging toen een
prijskaarting organiseerde en dat het
geschonken bedrag onder de winnende kaarters werd verdeeld.
Ook de rechterzijde van de balans,
waar de uitgaven genoteerd staan,
leert ons iets over de werking van de
plaatselijke afdeling. Zo werd op 15
maart 1943 de ronde som van 170 fr
uitgegeven voor het betalen van
omzendbrieven en postzegels, een
zuiver administratieve post waar elke vereniging mee te maken krijgt.
Regelmatig keren ook de posten
'Aankopen van zaad' en 'Meststoffen' terug. Wie zijn land wil bewerken moet zaaien en bemesten en
daarvoor bestond dus blijkbaar een
centrale aankoopdienst. Ook voor
vergaderingen en voordrachten over
landbouwactiviteiten werd regelmatig geld uitgetrokken. De leden konden niet alleen hun lapje grond bewerken, ze werden ook nog des-
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kundig begeleid. Na de oorlog bleven de landbouwlessen nog decennia lang een belangrijke hulp voor
de leden.
De grondlegger van de vereniging,
ingenieur Arnold Kochuyt, kwam
regelmatig de volkstuintjes op het
Westveld bezoeken en werd er met
de grootste gastvrijheid onthaald.
Dit blijkt uit een aantal uitgaven: 13
juli 1943: Bezoek Mr. Kochuyt, 4 fr;
idem op 5 april 1944: 5 fr. Een man
die zoveel deed voor de volkstuinders kon je toch moeilijk zelf zijn
pint laten betalen! En over pinten
gesproken: ook het vergaderlokaal
van de lokale afdeling kwamen we
via de boekhouding op het spoor.
Op meer dan één plaats is sprake
van de herberg Het Gouden Zulleken. Uit een herbergenlijst van 1953
weten we dat deze herberg zich bevond in de Lijnmolenstraat. Het was
een eerder klein café schuin tegenover de Kortedreef. Het huis bestaat
vandaag nog als privé-woning.
Om een idee te krijgen van de diverse inkomsten en uitgaven publiceren
we hierbij de jaarbalans 1943 (zie tabel). De inkomsten, netto 4.454,50 fr,
werden blijkbaar afgerond naar boven tot 4.455 fr. Wie daarvoor de
halve frank bijlegde wordt niet gezegd. De uitgaven daarentegen
kloppen tot op de centiem. Bij de
uitgaven valt op dat de belangrijkste
posten het drukwerk en de secretariaatskosten waren, naast uiteraard
de aangekochte prijzen voor tombola's die regelmatig gehouden

werden en die ongeveer de helft van
het budget uitmaakten. De post
'Vergoeding bureel 14' betekent dat
een vergoeding werd uitbetaald aan
de gemeentebediende die (buiten
zijn eigen werkuren) de rantsoenzegels voor de meststoffen afleverde.
De laatste post 'Vergoeding 2 bestuursleden' wijst erop dat twee leden van het bestuur (waarschijnlijk
de voorzitter en de secretaris) een
vergoeding kregen voor de vele
werkuren die ze presteerden ten bate van de vereniging. Een onkostenvergoeding was het alleszins niet,
want in het kasboek staan de gemaakte onkosten nauwkeurig gespecifieerd. Zelfs een tramticket om
naar een vergadering in Gent te
gaan werd vergoed.
De inkomsten werden hoofdzakelijk
gehaald uit de lidgelden en de verkoop van het pootgoed. Tevens was
er een toelage in natura van 2.000 kg
kalk die aan de leden werd verkocht
en 1.072 fr opbracht. Het jaar werd
afgesloten met een klein batig saldo
van 15,40 fr, wat gezien de oorlogsomstandigheden zeker geen slecht
resultaat was.
Na de oorlog bleef de afdeling Oude
Bareel nog een aantal jaren actief, zij
het in sterk afgeslankte versie. Rond
1950 waren de mensen steeds minder ijverig om zelf voor hun dagelijkse voedselvoorraad te zorgen.
Nog slechts 16 leden bewerkten een
lapje grond op het Westveld. Alleen
op de Sint-Baafskouter bleef 'Het
Werk van de Akker' nog heel wat
mensen aanspreken. Sedert 1990
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heeft 'Het Werk van de Akker' een
nieuwe vaste stek gevonden aan de

Hogeweg, rechtover het zeemanshuis. (3)

INKOMSTEN
227 leden aan 5,25 =
1.191,75
Toelagen M. Kochuyt
400
Winst zaden
65,75
Verkoop pootgoed
1.725
Toelagen in natura
2.000 kg kalk
1.072

UITGAVEN
Bureelbenodigdheden
188.50
Drukwerken
793
Zegels briefwisseling
23
Vergoeding bureel 14
35
Tombola's
2.026
Algemene onkosten + vergaderingen
579.10
Verzendingskosten
250
Huur magazijn
120
Vervoer kalk
125
Vergoeding 2 bestuursleden
300

4.455

4.439,60

Voetnoten
(1) Poelman R., Het Werk van de Akker te Sint-Amandsberg, in Heemkundig Nieuws, jg. 17, 1989, nr. 5, pp. 616.
(2) Oud koersplein: waar in 1954 het
reusachtige wooncomplex van Volks-

haard werd opgericht. Nieuw koersplein: waar nu de appartementsgebouwen van de Hippodroomlaan staan.
(3) Poelman R., Het Werk van de Akker veranderde van Kouter, in Heemkundig Nieuws, jg. 19, 1991, nr. 1, pp.
14-15.
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Het bestuur in 1978: men herkent van links naar rechts Etienne Heyse, Leonard Cattoir, Urbain Van Steenberghe (ere-voorzitter), Willy Goethals, Carlos De Keere,
Marcel Bombeke, André Dhooge.
De foto is genomen in de lokalen van café Sint-Elooi aan de Antwerpsesteenweg
waar we toendertijd onze bestuurs- en ledenvergaderingen hielden.
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Zo zagen de volkstuinterreinen aan de Slotenkouter eruit op 17 mei 1990, bekeken
vanaf de spoorwegberm. Eén grote, kale vlakte waarop de eerste dapperen onversaagd
aan de slag gingen.
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Nieuwe start en een eerste begin.
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Achiel Van Gendt, André Dhooge en Willy Backelion richten de eerste tuinhuisjes op
- Chaletopbouw 20 oktober 1990.
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Ook op de nieuwe volkstuinterreinen liep niet steeds alles van een leien dakje - Wateroverlast in december 1990.
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Eerste vruchten op het nieuwe Slotenkouter Volkstuinencomplex – 8 november 1990.
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Sfeerbeeld - 60 jaar volkstuinen in 1992 en plechtige opening van het nieuwe Slotenkouter Volkstuinencomplex.
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Zomaar wat genieten tijdens de zaterdagse opendeur in het chalet.
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Gelukkige deelnemers na de pompoenwedstrijd.
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Zonnebloemwedstrijd … en maar meten!
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Sfeerbeeld tijdens de jaarlijkse koffietafel.
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Jaarlijkse reis.
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Winterse beelden.
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Kompostbedeling.
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Als dat geen échte genegenheid is …!
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Barbecue.
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Gezellig samenzijn en bijpraten tijdens het jaarlijkse Kerstfeest.
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Zeg nou zelf: wat gaat er boven een versnapering in de tuin, een goed boek lezen of
zomaar wat genieten van de zon, van de natuur, van mekaar …!
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Kom gerust binnen in ons tuintje: je bent welkom en alles ligt er kraaknet en heel
verzorgd bij.
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Wil je alles netjes en overzichtelijk houden dan is manueel onkruid wieden een niet
aflatende bezigheid.
Chemische onkruidbestrijding is op onze volkstuinen uit den boze!
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Zelfs onze jeugdige tuiniers schuwen het werk in de tuin niet.
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Plantjes water geven is een noodzaak en alle beetjes helpen.
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Wie dacht dat tuinwerk een pure mannelijke aangelegenheid is en ook niet charmant
en gratieus kan verricht worden, vergist zich duidelijk.
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Na arbeid, verzet ……..
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Samen met papa tuinieren en nadien een flinke wandeling door de volkstuinen is het
heerlijkste wat er bestaat.
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Ook voor de buurtbewoners is het heerlijk wandelen in het volkstuinencomplex.
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Wie zei er ook al weer dat tuinieren een lastige bezigheid is ……
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SINT - FIACRE
patroonheilige van de hoveniers
_______________________________

Dirk Vandromme
Secretaris Koninklijke Hofbouwmaatschappij Sint-Fiacre (Kortrijk)
Bestuurslid Comité international Saint-Fiacre
Voor velen is Sint-Fiacre een onbekende heilige. Zeker in Vlaanderen
is deze groenheilige minder bekend.
Voornamelijk in Frankrijk, maar ook
op andere plaatsen wordt Sint-Fiacre
echter vereerd als tuinbouwheilige.
Sint-Fiacre is vooral de patroon- of
beschermheilige van de hoveniers.
De huidige tuinaannemer werkt
wellicht liever samen met zijn personal computer en zoekt zijn heil
niet meer bij Sint-Fiacre voor het oplossen van de dagdagelijkse problemen.
Tuinbouwheiligen
In de volkskunde en in de hagiografie zijn diverse land- en tuinbouwheiligen bekend. In Vlaanderen is
vooral Sint-Dorothea vereerd bij de
bloemisten. Zo werd in 1648 in de
Sint-Michielskerk te Gent door bisschop A. Triest de eerste Broederschap van hoveniers en plantkundigen opgericht onder het patronaat
van de heilige Dorothea. Aansluitend werd in 1651 te Brugge de Confrérie van de H. Dorothea gesticht
die zich eveneens bezig hield met
bloemen en planten. Sint-Elooi

wordt vooral in Frankrijk vereerd als
één van de belangrijkste tuinbouwheiligen. Groot-Brittannië kent ook
Sint-Phocas als patroon voor de
tuinbouw.
Lokaal werden in Vlaanderen soms
ook nog Sint-Rochus, Maria Magdalena, Sint-Serenus of Sint-Antonius
aanbeden. Zo bestond er in Mechelen in het midden van de 15de eeuw
reeds een Hoveniersambacht met als
patroon Sint-Antonius. De boom- en
rozenkwekers hadden als patrones
gekozen voor Rosa van Lima. Gekende landbouwheiligen zijn SintIsidoor van Madrid en Sint-Brigida
van Kildare.
Sint-Fiacre is voornamelijk bekend
in
Ierland,
Frankrijk,
GrootBrittannië, België, Luxemburg, Italië,
Spanje en Zuid- en West-Duitsland.
In Nederland is hij eigenlijk onbekend. In Wallonië is Saint-Fiacre redelijk goed bekend als tuinbouwheilige en geneesheilige. In Vlaanderen
is die populariteit heel wat minder,
maar toch aanwezig. In Frankrijk
worden er eind augustus op verschillende plaatsen bloemenfeesten,
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-markten en –corso’s ingericht ter
ere van Sint-Fiacre.
Het attribuut of kenteken van SintFiacre, namelijk de spade, en zijn leven waren doorslaggevend om hem
te kiezen als tuinbouwheilige of als
patroonheilige.
Diverse ambachtslieden uit de
groensector aanroepen bijgevolg
Sint-Fiacre: hoveniers, groente- of
warmoeskwekers, bloemisten, floristen, boom- en rozenkwekers. Tuinhekwerk, tuinlatwerk en tuinprieeltjes kregen zelfs de naam SintFiacre- architectuur. Dit spreekt
vooral ook de tuinarchitecten aan.
De wijnbouwers in de Belgische
Maasstreek vereerden vroeger liever
Sint-Fiacre dan Sint-Vincent. De
Brugse korenverkopers vereerden
Sint-Fiacre in de O.-L.-Vrouwekerk.
Maar Sint-Fiacre is ook de patroon
van andere ambachten die niets met
de tuinbouw te maken hebben. We
denken aan kousenmakers, kopersmeden, tingieters, pottenbakkers,
kistenmakers en steenkappers. Ook
taxichauffeurs en notarissen erkenden Sint-Fiacre als hun patroon. Onze heilige was blijkbaar heel populair.

uitgebeeld met een kroon of scepter
aan zijn voeten. Soms wordt de heilige ook afgebeeld met een boek of
met een beurs.
Hoewel Sint-Fiacre nooit monnik
was, is hij meestal voorgesteld in
een wit of bruin habijt wat moet
verwijzen naar zijn kluizenaarsleven.
Iconografisch is er wel verwarring
mogelijk met Sint-Isidoor de landman, omdat deze heilige ook een
spade heeft als attribuut. SintIsidoor is echter gekleed als een
landbouwer en niet als een kluizenaar of monnik.
Leven en legende van Sint-Fiacre
Voor de reconstructie van het leven
van Sint-Fiacre zijn er geen bronnen
voorhanden waarin tijdgenoten over
de heilige vertellen. Het levensverhaal van Sint-Fiacre is dus wel geba-

Iconografie van Sint-Fiacre
Meestal wordt Sint-Fiacre afgebeeld
met zijn basisattribuut de spade. Zo
is hij het best te herkennen. Als
tuinman heeft hij ook vanaf de 18de
eeuw in een aantal gevallen een
tuingieter of een hark bij zich of
draagt hij vruchten in een mand. In
uitzonderlijke gevallen is Sint-Fiacre
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seerd op mondelinge overlevering.
De vroegste teksten die melding
maken van onze heilige dateren uit
de 9de eeuw.
Sint-Fiacre werd volgens de overlevering rond 590 in Ierland geboren.
Een correcte geboortedatum is niet
bekend. Hij was van adellijke, volgens sommigen van koninklijke afkomst. Fiacre voelde zich aangetrokken tot het kluizenaarsleven en
vestigde zich als missionaris in
Frankrijk, namelijk in Breuil in de
streek van Meaux ten oosten van Parijs. De plaatselijke bisschop Faron
beloofde Fiacre een stuk grond, namelijk het terrein dat Fiacre in één
dag zou kunnen bewerken en omheinen. Fiacre trok volgens de mirakellegende met zijn stok of spade het
tracé van deze afsluiting en onmiddellijk werden bomen vanzelf geveld en werd een miraculeuze omheining gevormd. Van de vele mirakels die hij zou verricht hebben,
sprak dit wel het meest aan. Vanaf
dan kwamen veel nieuwsgierigen
Fiacre bezoeken en zijn volgelingen
werden aangespoord tot intens gebed en handenarbeid. Om zieken,
armen en pelgrims onderdak te verschaffen bouwde Fiacre een gasthuis
en een kapel naast zijn kluis.
In de geest van de Ierse monniken
en aansluitend bij de regel van SintColombanus werden enkel mannelijke gasten opgenomen.
Fiacre hechtte veel belang aan zijn
tuin omdat hij daar groenten, fruit
en bloemen kon kweken voor zijn
gasten. Na een leven van bezinning

en arbeid overleed Fiacre op 30 augustus 670.
Fiacre was geen geestelijke maar
leefde vroom. Wel werd het door
hem opgerichte gastenverblijf na zijn
dood door de abdij van Meaux verder bediend en op de plaats van Fiacres bedehuis richtten de monniken
van Meaux later een priorij op. In
1568 werden de stoffelijke resten van
Sint-Fiacre overgebracht naar de kathedraal van Meaux. Diverse relieken werden verspreid en werden
gebruikt voor de verering van SintFiacre. Zo bezitten de Sint-Maartenskerk te Kortrijk en het Sint-Janshospitaal te Brugge relieken van de
heilige. Ook de abdij Groenen Briel
te Gent beschikte over relieken. Deze relieken werden rond 1830 overgebracht naar de Sint-Martinuskerk
te Ekkergem (Gent).
Etymologie van het woord ‘Fiacre’
De naam ‘Fiacre’ werd door de eeuwen heen op verschillende wijzen
geschreven of uitgesproken. De
oudste Latijnse schrijfwijze is ‘Fefrus’. Dit evolueerde later naar ‘Fiacrus’ of ‘Fiacrius’, soms met eraan
toegevoegd ‘Meldensis’ of ‘afkomstig van Meaux’. In het Keltisch
wordt de heilige ‘Fiachra’ genoemd
terwijl de Ieren hem kennen als
‘Fiach’ of ‘Ferach’. De Bretoenen
noemen hem ’Frieg’ of ‘Fiakr’. De
oudste Franse schrijfwijzen waren
‘Fèfre’, ‘Fèvre’ of ‘Fèbre’. Pas eeuwen later, en vooral vanaf de 17de
eeuw, werd dit vervormd tot het
heden bekende ‘Fiacre’. In Vlaande-
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ren werd onze heilige voorgesteld
als Fiakele of Fiaker en ook wel als
‘Friael’ of als ’ Sente Fiacry’. Zo staat
in de crypte van de Gentse SintBaafskathedraal te Gent onze heilige
afgebeeld op een 15de-eeuws kapiteelfresco als ‘Fiakele’. In een publicatie uit 1661 met betrekking tot de
abdij Groenen Briel te Gent, name-

lijk ‘Aenroepinghe tot den H. Friael,
Patroon in alle Sieckten’, hebben we
een bewijs van de 17de-eeuwse
schrijfwijzen in Oost-Vlaanderen. In
een litanie in het Brugse SintJanshospitaal uit de 17de eeuw werd
de heilige voorgesteld met de gelatiniseerde schrijfwijze als abt ‘Fiacrus’. De schrijfwijze kon dus regionaal sterk verschillen. De Duitse
vorm ‘Fiakrius’ verwijst ook naar
het Latijn en de Italiaanse vorm ‘Fiacrio’ is vervormd tot ‘Fiacro’ en ‘Fiacre’. In Spanje kent men ook ‘San
Fiacre’.
In de Franse tuinbouwstreek Touraine is Sint-Fiacre ook gekend onder de naam ‘Saint-Palatre’, wat een
afleiding is van het woord ‘palle’ of
‘pelle’, een verwijzing naar zijn spade als attribuut.
Als voornaam is Fiacre zelden genoteerd. Het woord Fiacre is in de
Franstalige en Duitstalige landen
soms gebruikt voor de aanduiding
van een koets of voor een koetsier.
Fiacre als geneesheilige en patroonheilige
Volgens de legende was het door
eenvoudige aanraking dat Fiacre de
mensen, en vooral de kinderen, van
hun kwalen genas. Ook voor
kinderziekten zoals ‘oude man’
(progerie), werd hij aangeroepen.
Fiacre werd (wordt) aangeroepen ter
genezing van diverse kwalen zoals
aambeien (hemorroïden), fistels, gezwellen… Sinds de 13de eeuw verwijst ‘le mal de Saint-Fiacre’ namelijk naar aambeien en fistels. Soms
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spreekt men ook van ‘le fic de SaintFiacre’, wat een verwijzing is naar
een wrat, het speen of een gezwel.
Soms wordt Sint-Fiacre aanbeden
tegen venerische ziekten, zweren en
huidziekten. ‘Fiakerpulver’ is in
Oostenrijk een volkse naam voor een
laxeermiddel.
Onder de ontelbare gelovigen die
Sint-Fiacre vereerden als genezer
treffen we bekende namen aan uit
de religieuze wereld zoals SintVincentius a Paulo en Sint-Franciscus van Sales. Ook het Franse hof
vereerde Fiacre. Namelijk Lodewijk
XIII en zijn echtgenote Anna van
Oostenrijk, maar ook Lodewijk XIV
kende Sint-Fiacre als geneesheilige.
Pas later werd Sint-Fiacre vereerd
als patroonheilige van voornamelijk
ambachtslieden, onder wie in de
eerste plaats de hoveniers of tuinaannemers. Naast de Fiacre(tuin)architectuur en de Fiacre-ziekte
(hemorroïden) werden ook enkele
tuinplanten naar hem genoemd. Zo
zijn er de zogenaamde Sint-Fiacrekruiden, namelijk Heliotropium europaeum (Europese Zonnewende)
en Verbascum thapsus (Koningskaars). Deze kruiden hadden volgens de volksgeneeskunde een heilzame werking bij de behandeling
van ontstekingen en gezwellen. Dit
kunnen we ook terugvinden in het
Cruydeboeck (1563) van R. Dodoens
en in de Naauwkeurige beschryving
der Aardgewassen (1696) van A.
Munting.
In het begin van de 20ste eeuw kreeg
ook een aardbeienvariëteit de naam

‘Saint-Fiacre’. Dit was een kruising
tussen de aardbeiensoorten ‘Louis
Gauthier’ en ‘Sint-Antonius van Padua’. Meer recent werden ook een
roos en een dahlia naar Sint-Fiacre
genoemd.
Boomkwekers gebruikten vroeger de
zogenaamde Fiacre-zalf of Fiacrepasta, een mengsel van mest en aarde, voor de verzorging van boomwonden of als eenvoudige entwas.
Vermengd met kalk werd de pasta
ook aangewend voor het insmeren
van bijenkorven.
Beroepsverenigingen onder patronaat van Sint-Fiacre
Vanaf de 15de eeuw werden in
Frankrijk broederschappen opgericht
ter ere van de geneesheilige SintFiacre. Vooral vanaf de 17de eeuw
ontstonden
er
ook
Fiacrebroederschappen (confrerieën) die
ambachtslui, meestal tuinbouwers,
groepeerden. Dergelijke beroepsverenigingen onder het patronaat van
Sint-Fiacre werden onder andere
opgericht in Frankrijk (Dijon,
Straatsburg, Nancy...), Luxemburg
(Mühlenbach), Duitsland (Trier) en
België (Brussel, Kortrijk).
Bepaalde van deze beroepsverenigingen zijn thans nog actief, zoals de
‘Koninklijke Hofbouwmaatschappij
Sint-Fiacre’ te Kortrijk (gesticht in
1889) en de Confrérie des jardiniers
Saint-Fiacre in het Groothertogdom
Luxemburg (gesticht in 1808).
In Sint-Gillis (Brussel) werd in 1850
de ‘Union de Saint Fiacre‘ opgericht
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om de professionele groentekwekers
uit hun isolement te halen.
Sint-Fiacre in Vlaanderen
De aanwezigheid en de bekendheid
van Sint-Fiacre is in Vlaanderen gering. Toch zijn er enkele interessante
iconografische vindplaatsen. De
oudste voorstelling van Fiacre in
Vlaanderen, vermoedelijk uit de eerste helft van de 14de eeuw, is te zien
in de Sint-Maartenskerk te Ieper.
Onze heilige is daar te zien hoog in
een stenen gewelfconsole. In de
Gentse kathedraal zien we dan weer
een kleurrijk fresco dat gedateerd
werd rond 1500. Een bekende gravure van Sint-Fiacre werd rond 1600
door R. Sadeler gemaakt naar een

schets van Maarten de Vos en stelt
Sint-Fiacre voor aan het werk in zijn
tuin. Een 15de-eeuws houten beeld,
afkomstig uit de Leuvense SintJacobskerk en thans te zien in de collectie van het Leuvense museum
Vander Kelen - Mertens, toont de
heilige in een monnikenpij. De Kortrijkse Sint-Maartenskerk bezit een
schilderij (1767) met Sint-Fiacre die
kinderen geneest. Het werk is van
de hand van Jan Garemyn (1712 1799). In dezelfde kerk zien we ook
een 19de-eeuwse terracottabeeld van
de heilige. Ook in de parochiekerk
van Waterland-Oudeman (SintLaureins) en in de Sint-Martinuskerk
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te Ekkergem (Gent) zijn heden nog
devotiebeelden te zien van de heilige Fiacre. In de kunstverzameling
van het kasteel van Caloen te Loppem (Zedelgem) is een 15de-eeuws
stenen beeld te zien van Fiacre met
boek en spade.
In Wallonië zijn heel wat meer sporen te vinden van Fiacre.
Europese dimensie
De naam Sint-Fiacre heeft thans
vooral een folkloristische waarde.
Niettemin heeft Sint-Fiacre recent
een nieuwe internationale dimensie
gekregen. Over de landsgrenzen
heen bezit hij thans nog grote bekendheid als tuinbouwheilige. In
1995 werd namelijk een Internationale Saint-Fiacre-federatie opgericht:
het Comité des fêtes nationales et inBibliografie
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ternationales Saint-Fiacre. Momenteel zijn een 60-tal organisaties, afkomstig uit 6 Europese landen, lid
van deze overkoepelende SintFiacre-vereniging. Ook Vlaanderen
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Het verhogen van de weerbaarheid
van arme gemeenschappen door
groenteteelt op volkstuinen.
Studie van de Volkstuinen in de
stad Cagayan de Oro op de Filippijnen
______________________________
Prof. Dr. Axel W. Drescher, Dr. Robert J. Holmer
Gepubliceerd onder de oorspronkelijke titel:
“Empowering Urban Poor Communities through Integrated Vegetable Production in Allotment Gardens:
The Case of Cagayan de Oro City, Philippines”
Lezing gehouden op de FFTC/PCARRD Internationale Workshop omtrent
Stedelijke en Rand-Stedelijke Landbouw in de Aziatische en Pacifische regio’s,
Tagaytay Stad, Filippijnen, Mei 22-26, 2006
Abstract
Five allotment gardens have been established in Cagayan de Oro City,
Philippines, by converting idle lots to
facilitate the legal access of 55 urban
poor families to land for vegetable
production. Surveys show that 25 %
of the allotment gardeners’ produce
is consumed by themselves, 7 % is
given away to relatives and friends
while 68 % is sold to walk-in clients
from the neighborhood. The available
income of the gardeners has thus
been increased by about 20 %.
Among the non-monetary benefits of
the allotment gardens are the
strengthening of social values since
they have become places where people can meet, discuss issues and enjoy spending quality time with their

Overzicht
In 2003 werden vijf volkstuinen opgericht in de stad Cagayan de Oro op
de Filippijnen door braakliggende
stukken grond op een legale manier
toegankelijk te maken voor 55 arme
families om er groenten te verbouwen. Onderzoek heeft aangetoond
dat 25 % van de productie in deze
volkstuinen voor eigen gebruik is, 7
% wordt weggegeven aan vrienden
en verwanten terwijl 68 % verkocht
wordt aan passanten uit de buurt.
Het beschikbare inkomen van deze
tuiniers is aldus met ongeveer 20 %
gestegen.
Als niet-geldelijk voordeel van deze
volkstuinen moet vooral de versterking van het sociale netwerk genoemd worden. Volkstuinen zijn
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families and friends in a clean and
natural environment. The allotment
gardens contribute also to the reduction of solid waste by converting biodegradable household wastes into
compost. Ecological sanitation toilets
in the garden further contribute to
close the loop in the waste cycle. GISbased community mapping was done
in all areas to include the views and
opinions of the community into the
database of the city government to
enable a more participatory approach
in city planning. Presently, a city ordinance is being prepared to give tax
incentives to land owners who will
make their land available for allotment gardens.
Key words: Food security, urban horticulture, poverty alleviation, ecological sanitation

immers de plekken bij uitstek waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten,
over dingen kunnen praten en kwaliteitsvolle tijd doorbrengen in het gezelschap van vrienden en familie en
dit in een propere en natuurlijke omgeving.
Door te composteren dragen volkstuinen er ook toe bij om de afval in
de buurt te verminderen. Ecologische
toiletten ten slotte dragen er ook een
steentje toe bij om de ecologische recyclagecirkel rond te maken.
De meningen en opinies van de diverse bevolkingslagen in de desbetreffende zones werden in kaart gebracht om het stadsbestuur toe te laten een meer inspraakgericht beleid
op poten te stellen.
Hedentendage ligt een ontwerp van
decreet klaar dat voorziet in belastingvermindering voor die eigenaars
die hun gronden ter beschikking wilChallenges of Urbanization
According to the Worldbank (2003), len stellen voor volkstuinen.
the Philippines are classified among
the world’s fastest urbanizing coun- De uitdagingen van de verstedelijtries. Urban areas grew by five per- king
cent annually between 1980 and 2000. Volgens de Wereldbank behoren de
If this trend continues, an estimated Filippijnen tot de snelst verstedelij65 percent of the total population will kende gebieden ter wereld. Stedelijke
be living in urban areas by the year gebieden namen jaarlijks met 5 pro2020. Important factors that propel cent toe in de jaren 1980 – 2000. Als
urban-ward migration are poverty deze trend zich doorzet zal 65 % van
and an unstable peace and order de bevolking in steden wonen in
situation in the rural areas. Cagayan 2020. De belangrijkste factoren die
de Oro, the capital city of Northern stadsmigratie in de hand werken zijn
Mindanao in the Southern Philip- armoede en onstabiele situaties op
pines, has at present a population of het platteland. Cagayan de Oro, de
about 600,000 which grows annually hoofdstad van noordelijk Mindanao
by 4.4 % compared to 2.3 % nation- in de Zuidelijke Filippijnen, telt momenteel ongeveer 600.000 inwoners.
wide.
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It is considered Mindanao’s gateway
to the Central and Northern Philippines and serves as the regional trade
and commercial center to the eight
cities and five provinces of the region. Northern Mindanao’s economy
grew from 5.1 % in 2003 to 6.0 % in
2004 contributing 27.2 % to Mindanao’s total production with the
highest share of the island’s gross
domestic product. Besides having the
highest gross regional domestic
product (GRDP) in Mindanao, its per
capita GRDP is the third highest in
the country, indicating a growing
middle class and a general improvement in the standard of living (Banos,
2006). De Vera (2000) cites Cagayan
de Oro as the best positioned for future growth and investments among
23 leading urban regional cities of the
Philippines.
Although cities strongly contribute to
the country’s economic growth, such
growth is being achieved at a high
social and environmental cost. Slum
and squatter settlements, traffic congestion, water and air pollution, sanitation problems, and proper disposal
of an abundance of solid waste are
urban specific issues. The sheer volumes of solid and liquid wastes produced in the fast growing urban agglomerations, their hazards to the
environment and human health, as
well as the costs associated with appropriate disposal and treatment systems make innovative, participatory
and more cost effective strategies an
increasingly pressing concern.
Food security is defined by FAO as

Dit aantal groeit jaarlijks met 4,4 %
aan tegenover een groei van 2,3 % als
landsgemiddelde. De stad wordt beschouwd als de poort naar het centrum en het noorden van de Filippijnen. Hij doet dienst als commercieel
handelscentrum voor de acht steden
en vijf provincies uit de buurt. De
economie van Noord-Mindanao is
gegroeid van 5,1 % in 2003 naar 6 %
in 2004 en zodoende draagt ze voor
27,2 % bij aan de bruto productie van
het eiland. De stad heeft niet alleen
het hoogste regionale bruto product,
maar het bruto regionaal product per
inwoner is terzelfdertijd het derde
hoogste in het land. Dit wijst erop dat
niet alleen de middenklasse aan belang wint, maar ook dat de levensomstandigheden er verbeteren. Als
men 23 toonaangevende Filippijnse
steden vergelijkt, dan zijn sommigen
de mening toegedaan dat Cagayan de
Oro de beste kansen in petto heeft
voor toekomstige groei en investeringen.
Terwijl steden in belangrijke mate
bijdragen aan ‘s lands economische
groei moeten de maatschappij en de
omgeving er een hoge tol voor betalen. Sloppenwijken en kraakpanden,
eindeloze verkeersellende, water- en
luchtverontreiniging, gezondheidsproblemen en een gigantische berg
afval die vraagt om deskundig opgeruimd te worden zijn maar enkele
symptomen die dringend aangepakt
moeten worden.
Verzekering van de voedselbevoorrading wordt door de FAO (Interna-
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year-round availability, accessibility
and affordability to safe and nutritious food. The Philippine Association of Nutrition (1997) estimates that
the poorest sector of the Philippines,
which comprises almost 40 % of all
households, spends about 60 % of its
available income on food alone.
Newer data described by Dulle
(2005), citing survey data furnished
by Gladys De Veyra, AC Nielsen Executive Director for Retail Measurement Services, are in a similar range.
The urban poor are especially vulnerable to food price increases as encountered in the later part of 2005
with an increasing number of Filipinos experiencing hunger as reported
in newspapers and TV news.
The Health Report of the Department
of Education 2002 revealed that 25 %
of elementary school children are
underweight, 30 % are suffering from
iron deficiency anemia and 38 % have
deficient and low vitamin A levels.
Further, more than half of the public
school children suffer from parasitism such as lice and intestinal
worms, and more than 40 % suffer
from skin diseases such as infected
mosquito bites and scabies.
All these diseases are known as
“poverty related diseases”. Crowed
living conditions in the families,
overcrowded classrooms, lack of water and appropriate sanitation facilities at home as well as in the schools,
lack of awareness concerning the importance of hygiene as well as unhealthy and insufficient food intake
are the root causes. Public health re-

tionale Voedsel- en Landbouworganisatie) gedefinieerd als de constante
beschikbaarheid van en toegang tot
voedzame en veilige eetwaren en dit
aan een redelijke prijs. Het Filippijnse
voedselagentschap en andere onderzoekers stellen vast dat de armste
bevolkingslaag – ongeveer 40 % van
alle huishoudens – ongeveer 60 %
van haar beschikbaar inkomen alleen
aan voedsel moet besteden. De armste bevolkingslaag is uitermate
kwetsbaar ten opzichte van prijsstijgingen in de voedselsector, zoals de
ervaring geleerd heeft in de laatste
maanden van 2005.
Onderzoeken tonen aan dat 25 % van
de kinderen in basisscholen een te
laag lichaamsgewicht hebben, 30 %
lijdt aan ijzertekort en 38 % heeft
geen of onvoldoende vitamine A.
Meer dan de helft van de middelbare-schoolkinderen hebben één of andere parasitaire aandoening, bijvoorbeeld luizen en wormen. Meer dan 40
% lijdt aan huidziekten zoals schurft
of deze die veroorzaakt worden door
ontsteking van muskietenbeten.
Al deze aandoeningen zijn het rechtstreekse gevolg van armoede. Als belangrijkste oorzaken kunnen aangehaald worden:
- te enge leefruimten voor de gezinnen
- overvolle klaslokalen
- gebrek aan water en onvoldoende
hygiëne zowel thuis als op school
- niet bewust van het belang van hygiëne
- ongezonde en onvoldoende voedselinname
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sources cannot cope with the huge
treatment need since treatment is cost
intensive. New strategies based on
prevention and health promotion
within
the
WHO frameworks
“Healthy Cities” and “Health Promoting Schools” have been introduced to five urban poor communities and two elementary schools in
Cagayan de Oro to address these
challenges in an appropriate way.
This approach is based on the principle that the community and the
schools have to become healthy
places where healthy lifestyle is not
just taught, but practiced under active participation of non-health professionals such as teachers, parents,
local government officials and community members.
Characteristics and Historical Background of Allotment Gardens in
Germany
Allotment gardens are characterized
by a concentration in one place of a
few or up to several hundreds of land
parcels that are assigned to individual families. In allotment gardens,
the parcels are cultivated individually, contrary to other community
garden types where the entire area is
tended collectively by a group of
people (MACNAIR, 2002). The individual size of a parcel ranges between 200 and 400 m2, and often the
plots include a shed for tools and
shelter. The individual gardeners are
organized in an allotment association
which leases the land from the owner
who may be a public, private or ec-

De medische verzorging van al deze
ellende is ontoereikend omdat de behandelingskosten te hoog zijn. Om
aan deze uitdagingen het hoofd te
bieden zijn nieuwe benaderingstechnieken, gebaseerd op preventie en
gezondheidsbewustzijn, reeds ingevoerd bij vijf arme stadsgemeenschappen en in twee basisscholen. De
benadering steunt op het feit dat gemeenschappen en scholen gezonde
plekken moeten worden waar een
gezonde levensstijl niet alleen met
woorden beleden wordt, maar ook in
de praktijk beoefend wordt onder de
actieve begeleiding van leraars, ouders, lokale bestuurders en leden van
de gemeenschap.
Karakteristieken en historische achtergronden van de volkstuinen in
Duitsland
De concentratie van enkele tot en met
verschillende honderden percelen op
één plaats die aan individuele families toegekend worden, is karakteristiek voor het fenomeen volkstuinen.
In volkstuinen worden de percelen
individueel bewerkt. Dit in tegenstelling met gemeenschapstuinen waar
de volledige oppervlakte gemeenschappelijk bewerkt wordt door de
gebruikers.
De grootte per perceel varieert tussen
de 200 en 400 m2 en heel dikwijls is er
ook een afdak of schuur voorzien
voor opberging van gereedschappen
en om te schuilen.
De individuele tuiniers zijn verenigd
in een volkstuinvereniging die het
land huurt van een publieke of ker-
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clesiastical entity, provided that it is
only used for gardening (i.e. growing
vegetables, fruits and flowers), but
not for residential purposes. The gardeners have to pay a small membership fee to the association, and have
to abide with the corresponding constitution and by-laws. On the other
hand, the membership entitles them
to certain democratic rights (Drescher, 2001; Drescher et al., 2006).
The history of the allotment gardens
in Germany is closely connected with
the period of industrialization and
urbanization in Europe during the
19th century when a large number of
people migrated from the rural areas
to the cities to find employment and
a better life. Very often, these families were living under extremely poor
conditions suffering from inappropriate housing, malnutrition and
other forms of social neglect. To improve their overall situation and to
allow them to grow their own food,
the city administrations, the churches
or their employers provided open
spaces for garden purposes. These
were initially called the “gardens of
the poor” and were later termed as
“allotment gardens”.
The idea of organized allotment gardening reached a first peak after
1864, when the so-called “Schreber
Movement” started in the city of
Leipzig in Saxony. A public initiative
decided to lease areas within the city,
with the purpose to make it possible
for children to play in a healthy environment, and in harmony with nature. Later on, these areas included

kelijke instelling of een privé persoon. Unieke voorwaarde is dat de
gronden uitsluitend gebruikt worden
voor de teelt van groenten, fruit en
bloemen en niet voor woondoeleinden.
De tuiniers betalen een bijdrage aan
de vereniging en moeten zich houden
aan de geldende voorschriften en reglementen van orde. Anderzijds verschaft het lidmaatschap hen ook zekere democratische rechten.
De geschiedenis van de volkstuinen
in Duitsland is nauw verweven met
de periode van de industriële revolutie in Europa toen ganse horden
mensen van het platteland naar de
steden trokken in de hoop er werk en
een beter leven te vinden.
Heel dikwijls waren deze families
uitzonderlijk arm, waren ze dakloos
en ten prooi aan ondervoeding en sociale uitsluiting.
Om enig soelaas te brengen in deze
situatie werd hun de mogelijkheid
geboden om hun eigen voedsel te
verbouwen. Daartoe stelden de steden en de kerken braakliggende
gronden ter beschikking. Oorspronkelijk sprak men van “tuinen van de
armen”, maar gaandeweg vond de
benaming “volkstuinen” meer en
meer ingang.
De idee van georganiseerde volkstuinen bereikte een eerste piek in de
jaren na 1864 ten gevolge van het ontstaan van de zogenaamde “Schreber
Beweging” in de stad Leipzig in Saksen.
Een decreet maakte het immers mo-
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actual gardens for children, but soon
adults tended towards taking over
and cultivating these gardens. This
kind of gardening type rapidly
gained popularity not only in Germany, but also in many other European countries (Crouch, 2000; Sidblad, 2000).
The aspect of food security provided
by allotment gardens became particularly evident during World Wars
I and II. The socio-economic situation
was very miserable, particularly as
regards the nutritional status of urban residents. Many cities were isolated from their rural hinterlands and
agricultural products did not reach
the city markets anymore or were
sold at very high prices at the black
markets. Consequently, food production within the city, especially fruit
and vegetable production in home
gardens and allotment gardens, became essential for survival. The importance of allotment gardens for
food security was so obvious that in
1919, one year after the end of World
War I, the first legislation for allotment gardening in Germany was
passed. The so-called “Small Garden
and Small-Rent Land Law”, provided
security in land tenure and fixed
leasing fees. In 1983, this law was
amended by the “Federal Allotment
Gardens Act”. Today, there are still
about 1.4 million allotment gardens
in Germany covering an area of
47,000 ha (Gröning & WolschkeBulmahn, 1995).
Nevertheless, the importance of allotment gardening in Germany has

gelijk om gronden in de stad te verhuren en ter beschikking te stellen als
speeltuin voor kinderen. Op die manier konden kinderen spelen in een
gezonde omgeving en in harmonie
met de natuur. Later zouden er ook
tuintjes voor de kinderen ingericht
worden.
Maar spoedig kwamen de volwassenen op de proppen die de tuintjes
van de kinderen overnamen om ze te
bewerken. Dit soort tuinieren werd al
spoedig razend populair, niet alleen
in Duitsland, maar ook in vele andere
Europese landen.
Het
aspect
‘voedselvoorziening’
waarin volkstuinen voorzien werd
uitzonderlijk actueel gedurende WO
I en II. De socio-economische toestand zag er weinig rooskleurig uit
en vooral het voedseltekort speelde
de stedelingen parten. Vele steden
waren totaal geïsoleerd van hun rurale achterlanden. Als gevolg daarvan
bereikten voedselproducten de stedelijke markten niet meer of werden ze
verkocht aan woekerprijzen op de
zwarte markt. In zulke omstandigheden werd de voedselproductie in
stadstuinen en volkstuinen, vooral
van fruit en groenten, een dwingende
noodzaak voor het overleven van de
stadsbevolking. In 1919, één jaar na
het einde van WO I, was het belang
van volkstuinen in de voedselvoorziening zo vanzelfsprekend dat er in
Duitsland een volkstuinwet gestemd
werd. Meer bepaald de “Kleine Tuin
en Lage-Huur Landwet” voorzag in
zekerheid betreffende de eigendoms-
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shifted over the years. While in times
of crisis and widespread poverty
(from 1850 to 1950), allotment gardening was a part time job, and its
main importance was to enhance
food security and improve food supply, its present functions have to be
seen under a different point of view.
In times of busy working days and
the hectic urban atmosphere, allotment gardens have turned into recreational areas and locations for social gatherings. As green oases within
oceans of asphalt and cement, they
are substantially contributing to the
conservation of nature within cities.
What was previously a part time job
is nowadays considered as a hobby
where the hectic schedule of the day
becomes a distant memory, while
digging the flowerbeds and getting a
little soil under the fingernails. However, in situations of weak economy
and high unemployment rates, gardens become increasingly important
for food production again.

rechten van gronden en legde vaste
huurprijzen op. In 1983 werd deze
wet geamendeerd door de zogenaamde “Federale Volkstuin Akte”.
In 1995 waren er nog ongeveer 1,4
miljoen volkstuinen in Duitsland met
een totale oppervlakte van 47.000 ha.
Toch verandert het belang dat aan
Volkstuinen gehecht wordt in Duitsland met de jaren. In tijden van crisis
en wijdverspreide armoede (zoals
van 1850 tot 1950) was volkstuinieren
een deeltijdse bezigheid met als belangrijkste motieven de voedselvoorziening te bestendigen en te verbeteren. Hedentendage wordt echter
vanuit een ander perspectief gekeken. In tijden van drukke werkdagen
en midden een hectische stadssfeer is
men bij volkstuinen meer de nadruk
gaan leggen op ontspanning en sociale contacten. Als groene oases midden een oceaan van asfalt en cement
dragen ze er wezenlijk toe bij om een
stuk natuur te bestendigen midden in
de steden. Was het vroeger een deeltijdse bezigheid, vandaag is het een
hobby geworden. Terwijl men de
bloemenperken onderhoudt en daarbij weliswaar wat vuil onder de nagels krijgt, wordt het jachtige leven
van elke dag een verre en vage herinnering. Maar van zodra de economie begint te sputteren en werkloosheid om de hoek komt kijken, zullen
de volkstuinen terug aan belang
winnen.

The Allotment Gardens of Cagayan
de Oro
In 2003, the first allotment garden of
the Philippines was established in
Cagayan de Oro as part of a European Union funded project (Holmer
et al., 2003). Meanwhile, with the assistance of the German Embassy in
Manila and several private donors
from Germany, this number has
grown to five self-sustaining gardens
located in different urban areas of the
city, enabling a total of 55 urban poor De volkstuinen in Cagayan de Oro
families the legal access to land for In 2003 werd de eerste volkstuin van

Vriendenboek - 163

food production (Holmer & Drescher,
2005). Further four allotment gardens, two of them within the premises of public elementary schools are
presently being set up for additional
36 families.
Some of the gardeners belong to the
socially most disadvantaged group in
the city, the garbage pickers of the
city’s controlled landfill site (Gerold
et al., 2005). Aside of different vegetables, the gardeners grow also herbs
and tropical fruits. In some gardens,
small animals are kept and fish
ponds are maintained to avail the
gardeners of additional protein
sources for the daily dietary needs.
Each allotment garden has a compost
heap where biodegradable wastes
from the garden as well as from the
neighboring households are converted into organic fertilizer, thus
contributing to the integrated solid
waste management program of the
city.
Further, all gardens are equipped
with so-called urine-diverting ecological sanitation toilets similar to
practices in Danish allotment gardens
described by Bregnhøj et al. (2003).
According to the GTZ Water and
Sanitation Program, more than 90 %
of the sewage in the Philippines is
not disposed or treated in an environmental friendly manner. Ecological sanitation is an alternative to the
linear approaches to carry waste (excreta, soapy water, etc.) to rivers,
ponds, underground waters and seas
that cause serious problems of pollution and public health. It is a three-

de Filippijnen opgericht in de stad
Cagayan de Oro als onderdeel van
een door de Europese Unie gesteund
project. Ondertussen is met de steun
van de Duitse ambassade in Manilla
en verschillende privésponsors uit
Duitsland het aantal volkstuinen er
uitgegroeid tot vijf zelfbedruipende
complexen. Deze complexen bevinden zich verspreid in de stad. Ze bieden aan 55 arme, stedelijke families
een legale toegang tot grond voor het
telen van gewassen.
Momenteel worden vier bijkomende
tuinen ingericht voor nog eens 36 families. Twee van deze tuinen horen
bij basisscholen.
Enkele tuiniers behoren tot de sociaal
meest achtergestelde klasse van de
stad: het zijn de mensen die normaal
op de vuilnisbelten van de stad aangewezen zijn voor hun levensonderhoud! Naast diverse soorten groenten
worden er ook kruiden en tropische
vruchten geteeld. In sommige tuinen
worden kleine dieren gehouden of
zijn er kleine visvijvertjes die een
welkome bron zijn van bijkomende
proteïnen in de dagelijkse voeding.
Iedere volkstuin heeft een composthoop waar organisch afval uit de tuinen en van de nabije huishoudens
gecomposteerd wordt. Op die manier
wordt ook een bijdrage geleverd aan
het afvalbeheer van de stad.
Alle tuinen zijn verder ook uitgerust
met de zogenaamde ‘urine-afvoerende
ecologische
volksgezondheidstoiletten’. Dergelijke praktijken
worden ook toegepast in Deense
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step process dealing with human excreta. Urine and faeces are contained,
sanitized and recycled, thus protecting human health and the environment. The use of water is limited for
hand-washing only and by using the
sanitized urine and faeces for crop
production, the need for artificial fertilizers is reduced. Prior to the establishment of the ecosan toilets in the
allotment gardens, a survey was conducted among gardeners and their
non-gardening neighbours as regards
their perception towards this new
technology. 92 % of the gardeners responded that they would not have a
problem consuming vegetables fertilized with treated urine or faeces
since they considered them as an organic manure similar to chicken or
cow manure. However, only about 60
% of the non-gardeners were of the
same opinion (Urbina, 2005). In order
not to lessen the market opportunities of the gardeners and to minimize
possible health risks, human faeces is
not used for vegetable production
but for (fruit) tree production only.
Urine is used as fertilizer for vegetables that are not consumed raw (such
as sweet corn, okra, etc.) and is applied diluted with water (5:1) the latest one month before harvest. Foliar
fertilization of urine is not recommended. This follows the guidelines
for use of urine and faeces in crop
production published by the Stockholm Environment Institute.

volkstuinen zoals in de literatuur beschreven door BREGNHØJ en anderen.Volgens onderzoek wordt 90 %
van de menselijke uitwerpselen in de
Filippijnen niet verwerkt op een milieuvriendelijke manier. In plaats van
afval te dumpen in rivieren, meren,
ondergrondse waterlopen en de zee
wil ecologische gezondmaking een
alternatief zijn voor de vervuiling.
Het systeem van deze Ecosan toiletten is een driestappenproces voor de
verwerking van menselijke uitwerpselen. Vloeibare en vaste uitwerpselen worden verzameld, van ziektekiemen ontdaan en gerecycleerd. Bedoeling is de gezondheid van de
mensen en de omgeving te beschermen. Het gebruik van water is uitsluitend beperkt tot het wassen van
de handen. Door deze gerecycleerde
uitwerpselen te gebruiken op het
land is er minder nood aan kunstmatige meststof.
Echter vooraleer het Ecosan toiletsysteem op poten te zetten in de volkstuinen werd een rondvraag georganiseerd bij de tuiniers en bij hun niettuinierende buren. Bedoeling was om
na te gaan wat men dacht van deze
nieuwe “bemestings”technologie.
92 % van de tuiniers zagen geen problemen om groenten te eten die gevoed werden met behandelde menselijke uitwerpselen om de simpele reden dat ze deze meststoffen als gelijk
beschouwden aan kippen- of koeienmest. In tegenstelling hiermee waren slechts 60 % van de niet-tuiniers
dezelfde mening toegedaan. Omdat
men de tuiniers niets in de weg wilde
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The Asset-Based Community Development Approach
The allotment gardens were established following the so-called AssetBased Community Development
(ABCD) Approach. This methodology seeks to uncover and highlight
the strengths within communities as
a means for sustainable development. The basic tenet is that, although there are both capacities and
deficiencies in every community, a
capacities-focu-sed approach is more
likely to empower the community
and therefore mobilize citizens to
create positive and meaningful
change from within (Kretzmann &
McKnight, 1993). In short, the ABCD
approach does not focus primarily on
the problems, but on the assets of the
community.
The internal and external resources of
the pilot communities in Cagayan de
Oro were defined as follows: (1) the
skills of the people, which however
could not be fully harnessed due to
lack of access to resources such as
land, appropriate technologies and
initial capital requirements necessary
for allotment gardening; (2) privately
owned vacant lots within the community; (3) knowledge on integrated
crop management practices, composting and ecological sanitation; (4)
organic matter from household and
human wastes, however presently
misplaced resources causing environmental and health hazards; (5)
existing networks between the academe, local government units and
urban poor communities.

leggen om hun groenten op de markt
te kunnen verkopen en om mogelijke
gezondheidsrisico’s te minimaliseren,
worden menselijke uitwerpselen uitsluitend gebruikt voor het bemesten
van fruitbomen.
Urine verdund met water in een verhouding 5:1 wordt tot een maand
voor het oogsten gebruikt om groenten te bemesten die niet rauw gegeten worden.
Gemeenschapsontwikkeling
via
concentratie op de sterke punten
van de groep
Bij het oprichten van de volkstuinen
werd maximaal gefocust op de sterke
punten van de gemeenschap. De gebruikte methodologie zoekt naar de
sterke kanten van een gemeenschap
als basis voor een duurzame ontwikkeling. Hoewel iedere gemeenschap
zwakke én sterke kanten heeft, legt
men bewust de nadruk op de sterke
kanten. Zodoende vergroot men de
kansen dat de gemeenschap de nodige energie vindt in zichzelf om positieve en belangrijke veranderingen
teweeg te brengen. Kortom, deze
aanpak concentreert zich niet in de
eerste plaats op de problemen, maar
op de pluspunten van de gemeenschap.
De interne zowel als de externe middelen waarover de pilootgemeenschap in Cagayan de Oro beschikte,
kunnen als volgt gedefinieerd worden: (1) de vaardigheden van de
mensen die echter ingeperkt werden
door gebrek aan gronden, aan geschikte technologieën en aan investe-
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As a first step in establishing an allotment garden, the chairmen of the
pilot barangays (= city district) approached private landowners and
asked if poor residents could use
their vacant land for food production
only. General provisions were that
the area should suit basic agronomic
requirements (leveled, access to water and transportation), consisting of
a minimum of 3000 m2 to accommodate at least eight individual family
parcels of 300 m2 each as well as additional space for a tool shed, nursery, compost heap and the ecosan
toilet. The conditions for the land
use were then formalized into a
memorandum of agreement jointly
signed by all stakeholders: the landowner, the local government unit, the
academe and the community members.
The urban poor families committed
themselves to use the land for food
production only but will not construct residential structures. They
also agreed to form an allotment gardening association in which every
family head is represented and, as
their counterpart, to provide the labor to establish the garden. In return,
the allotment garden association received agricultural equipment, tools
and supplies necessary to start the
operation. The local government facilitated the community organizing
while Xavier University in cooperation with the GTZ Water & Sanitation
Program transferred the knowledge
on integrated crop management,
composting and ecological sanitation

ringskapitaal; (2) beschikbaarheid
van privégronden binnen de gemeenschap; (3) beschikbaarheid van
kennis omtrent tuinieren, composteren en ecologische sanitatie; (4) beschikbaarheid van huishoudelijk en
menselijk organisch afval dat oorspronkelijk een bedreiging vormde
voor de mensen en de omgeving; (5)
bestaande netwerken tussen academici, lokale gezagsdragers en de armengemeenschap.
Als een voorbereidende stap in de
oprichting van volkstuinen benadert
de voorzitter van de pilootbarangay
(een barangay is een stadsdistrict)
privé-eigenaars met de vraag of de
armen hun land mogen gebruiken en
dit uitsluitend voor voedselproductie. Een basisvereiste is wel dat de
gronden geschikt zijn voor landbouw
(vlak terrein, beschikbaarheid van
water, toegankelijkheid). Dit betekent
dat de oppervlakte ongeveer 3000 m2
moet zijn zodat minstens acht percelen van elk 300 m2 kunnen ingericht
worden samen met een materiaalhok,
kweekbakken, composthoop en het
Ecosan toilet. Eens hieraan voldaan
wordt het gebruik van het land vastgelegd in een overeenkomst tussen
de eigenaar, het lokale bestuur, de
academie en de tuiniers.
De gebruikers engageren zich om
geen hutten of verblijven op het land
op te trekken en er alleen teelten te
verbouwen. Ze verklaren zich ook
akkoord om een volkstuinvereniging
op te richten waarin ieder gezinshoofd vertegenwoordigd is op voorwaarde dat hij meehelpt om de
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through a series of workshops and
hands-on trainings. The production
practices for vegetables in allotment
gardens were generated in earlier research projects (Holmer, 2000) and
are similar to those in rural areas.
However, they differ in the choice of
cultivars which are adapted to the
climate of the tropical lowland as
well as in the reduced application of
agrochemicals due to the proximity
to populated areas (Guanzon et al.,
2003).
The Contribution of Allotment Gardens to Food Security
Prior to the establishment of the allotment gardens, a food security survey was conducted among 300 respondents in four of the pilot city districts to determine the present food
security status level of households
and, thus, compile baseline data to
evaluate the impact of the allotment
gardens at a later stage (Guanzon et
al., 2004). Since the full range of food
insecurity and hunger cannot be captured by any single indicator, the socalled “CPS Food Security Supplement was applied in the study to
measure the food security scale. Specifically, the CPS core module asks
about household conditions, events,
behaviours, and subjective reactions
such as (1) anxiety that the household
food budget or food supply may be
insufficient to meet basic needs; (2)
the experience of running out of food,
without money to obtain more; (3)
perceptions by the respondent that

volkstuin op te richten. Het is dan
uiteindelijk de volkstuinvereniging
die de nodige materialen en werktuigen krijgt om de tuin uit de grond te
stampen.
Het lokale stadsbestuur draagt er
zorg voor dat deze volkstuingemeenschap zich organiseert. De Xavier
Universiteit in samenwerking met
anderen zorgt voor de nodige kennis
in verband met wisselbouw, composteren en gezondheidszorg. Dit laatste
gebeurt door het organiseren van
workshops en trainingen ter plaatse.
De nodige expertise in verband met
het telen van groenten werd reeds
verworven in andere soortgelijke projecten. De plant- en teelttechnieken
in de stad zijn uiteraard dezelfde als
op het platteland. Het verschil zit in
de keuze van geschikte teelten, maar
ook en vooral in het schaarse gebruik
van bestrijdingsmiddelen tegen onkruid en ongedierte. Uiteindelijk zitten ze vlak in de buurt van dicht bevolkte gebieden.
De bijdrage van volkstuinen aan
voedselveiligheid en –voorzieningen
Voor het tot stand komen van de
volkstuinen werd in de desbetreffende stadsdistricten bij 300 families een
onderzoek uitgevoerd naar de situatie van hun voedselvoorzieningen.
De bedoeling was uiteraard om later
de impact van de volkstuinen op die
voedselvoorzieningen op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te
kunnen meten.
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the food eaten by household members was inadequate in quality or
quantity; (4) adjustments to normal
food use, substituting fewer and
cheaper foods than usual and (5) instances of reduced food intake by
adults and children in the household.
The results showed that on the adult
scale, only 29.3 % of the respondents
were considered food secure, while
31.3 % were food insecure without
hunger and a high 39.4 % were food
insecure with hunger (table 1).
The levels on the child scale were
somewhat different. Only 22.3 %
could be considered food secure,
while 43 % were food insecure without hunger and 17.7 % food insecure
with hunger. The latter number
shows that adults are willing to share
food with their children and rather
suffer from hunger than their children (table 2).
Two years after the implementation
of the allotment gardens (and one
year after the outside funding had
ended and the gardeners were able to
sustain their activities without financial support), a survey was conducted to assess the socioeconomic
effects of the project (Urbina et al.,
2005). The perceived benefits of the
allotment gardens in Cagayan de Oro
are multiple. 25 % of the vegetables
produced are consumed by the family, 7 % are given away to friends
and relatives while 68 % are sold to
walk-in clients, who come mostly
from the direct neighborhood. They
appreciate the freshness of the produce, the convenience of proximity as

Gezien het academische en statistische
karakter van de tekst die nu volgt hebben
we die niet vertaald. Het gaat over een
wetenschappelijke manier om voedselonzekerheid en honger te bepalen. Geïnteresseerde lezers raadplegen de originele
Engelse tekst.

Twee jaar na de ingebruikname van
de volkstuinen werd het onderzoek
verder gezet om de socio-economische impact ervan te bepalen. De
waargenomen voordelen van de
volkstuinen in Cagayan de Oro bleken meervoudig te zijn: 25 % van de
productie in de volkstuinen werd
verbruikt door de eigen familie, 7 %
wordt weggegeven aan vrienden en
verwanten terwijl 68 % verkocht
wordt aan passanten uit de directe
buurt. Deze passanten waarderen de
versheid van de producten, de beschikbaarheid ervan dichtbij huis en
ook de lagere prijs in vergelijking
met de prijzen op de publieke markten. Het beschikbaar inkomen van
deze volkstuiniers is - naast hun
normale inkomen - door hun tuinactiviteiten met ongeveer 20 % gestegen, terwijl het groenteverbruik verdubbelde voor 75 % van hen.
Dit is een merkwaardig resultaat. Het
gemiddelde groenteverbruik in Cagayan de Oro werd immers berekend
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well as the lower price compared to
the public markets. The gardening
activities, a secondary occupation for
all the association members, have
augmented the available income by
about 20 % while the vegetable consumption has doubled for 75 % of its
members. This is especially notable
since the average vegetable consumption in Cagayan de Oro is only
36 kg per capita and year, which is
one half of the recommended minimum intake as suggested by FAO
(Agbayani et al., 2001). When asked
how their vegetable consumption
level would be affected if the allotment garden will stop its operation,
only 19 % of the respondents said
that they would consume the same
amount, while 81 % replied that they
would consume less.
Aside of the monetary benefits, the
respondents particularly appreciate
that the allotment gardens have
strengthened their community values
since it is a place where they can
meet, discuss issues and enjoy spending quality time with their families
and friends in a clean and silent natural environment which they are deprived of in the densely populated
areas where they live.
Conclusion
The project has been awarded with a
best practices award of the German
Government in 2004. The German
Government also signaled further
support for up scaling the activities
in future. The city government of Cagayan de Oro is presently main-

op 36 kg per persoon per jaar wat
slechts de helft is van wat nodig beschouwd wordt door de Wereld
Voedsel Organisatie.
De vraag werd gesteld of zij evenveel
groenten zouden blijven eten indien
de volkstuinen zouden verdwijnen.
19 % antwoordde dat zij dezelfde
hoeveelheid zouden blijven verbruiken, terwijl 81 % minder zou gaan
verbruiken.
Naast de geldelijke voordelen zijn er
nog andere: alle volkstuinders zijn
het er over eens dat de volkstuinen
hun sociaal samenhorigheidsgevoel
aangezwengeld heeft. Hun volkstuinen zijn immers de plekken bij uitstek waar ze elkaar kunnen ontmoeten, over dingen kunnen praten en
kwaliteitsvolle tijd doorbrengen in
het gezelschap van vrienden en familie in een propere en natuurlijke omgeving. Zulke ’luxe’ kunnen ze zich
niet veroorloven in de overbevolkte
gebieden waar ze wonen.
Besluit
In 2004 werd het project bedacht met
een onderscheiding voor het beste
werkproject vanwege de Duitse regering. Deze stelde ook verdere hulp in
het vooruitzicht met het oog op het
uitbreiden van de activiteiten. Het
stadsbestuur van Cagayan de Oro
houdt volop rekening met het volkstuinenconcept in hun toekomstige
plannen voor stadsuitbreiding en
stadsontwikkeling. Verder worden
geschikte plaatsen gezocht om nieuwe volkstuinen op te richten.
Als extra steun voor deze verhoopte
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streaming the concept of allotment
gardening into its overall city planning and development, which will
also use participatory GIS-based approaches to identify suitable areas for
further allotment garden sites. This
will be supported by a city ordinance
that will give tax holidays and other
incentives to landowners who make
their areas available for allotment
gardens (personal communication
Cagayan de Oro City Councilor Caesar Ian Acenas, January 19, 2006). The
PUDSEA Network is one of the major
vehicles to promote allotment gardening to other urban areas in Southeast Asia. Representatives from
Cambodia, Indonesia, Thailand and
other Philippine cities have already
expressed their interest to replicate
this model. Xavier University
through its international training center SEARSOLIN also offers a corresponding one-month module within
its social leadership development
course.
In order to strengthen the allotment
garden program, additional trainings
in community building will be conducted to support the associations in
managing their day-to-day activities,
especially as regards democratic
rules, capital build-up and marketing. Further, continued agronomic
research is needed in the areas of
crop improvement, integrated pest
management, plant nutrition, water
management and post harvest handling.

ontwikkeling ligt een ontwerp van
decreet klaar dat voorziet in belastingvermindering en andere voordelen voor die eigenaars die hun gronden ter beschikking willen stellen
voor volkstuinen.
Momenteel worden verdere acties
ondernomen om de volkstuinidee te
promoten in andere stedelijke gebieden van Zuid-Oost Azië. Cambodja,
Indonesië, Thailand en andere Filippijnse steden hebben reeds hun belangstelling getoond om dit model
over te nemen.
Dit volkstuinprogramma wordt onder impuls van de Xavier Universiteit met andere modules verder uitgebouwd zoals: gemeenschapsopbouw, democratische besluitvorming, fondsenwerving en marketing.
Ook is er nood aan verder onderzoek
in verband met gewasverbetering,
bestrijding van plantenziekten, voeding voor de gewassen, waterbeheer
en bewaring van de geoogste groenten.
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Categories
Frequency (#)
Percentage (%)
Food secure
88
29.33
Food insecure without hunger
94
31.33
Food insecure with hunger
118
39.33
Total
300
100.00
Table 1: Food security status of urban poor in Cagayan de Oro on adult scale
Categories

Frequency (#)

Percentage (%)

Food secure
67
22.33
Food insecure without hunger
129
43.00
Food insecure with hunger
53
17.67
No child
51
17.00
Total
300
100.00
Table 2: Food security level of urban poor in Cagayan de Oro on child scale
April 7 to 11, 2003 Lübeck,
Germany.
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in Rome (FAO = Voedsel en Landbouworganisatie) omtrent vraagstukken die verband houden met
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Alle volkstuinders uit Cagayan de Oro bij de derde verjaardag van hun Volkstuinen
(gestuurd als wenskaart naar onze Volkstuin ter gelegenheid van Kerstmis 2006).

Ecosan toilet (links) op de Sint-Ignatius demonstratietuin, de Manresa Boerderij.
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San Isidro Volkstuin in het Kauswagan District. Verscheidenheid aan groenten en
hoge opbrengst verzekeren de voedselvoorziening en verhogen het inkomen.
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Situatieschets
van Cagayan de Oro
op Mindanao.
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Volkstuinen in Finland
_____________________
Maija Roinila
Secretaris-Generaal van de
Finse Volkstuin Federatie

In the early 1900´s the European Allotment Garden Movement arrived in
Finland from Denmark and Sweden.
Tampere, a major industrial city and
centre of labour movement was the
first community to set up an allotment
garden in 1916. In 1930 the Allotment
Garden Federation of Finland was
founded by the 3 existing associations
in Tampere and Helsinki.
In Finland like in the rest of the European countries, allotment gardening
was considered a good choice for
workers to spend their leisure in fresh
air cultivating vegetables for nutrition
of their families. It was a healthy way
of escaping the monotonous work in

Rond 1900 waaide de volkstuinidee
Finland binnen via Denemarken en
Zweden. In 1916 werd de eerste
volkstuin opgericht in Tampere,
een grote industriestad en een centrum van arbeidersbewegingen. In
1930 werd de Nationale Federatie
van Finse Volkstuinen opgericht
door de toenmalige bestaande drie
volkstuinverenigingen in Tampere
en Helsinki.
Zoals in andere Europese landen
werd ook in Finland het tuinieren
beschouwd als een heilzaam tijdverdrijf in open lucht voor de arbeiders terwijl ze groenten teelden
om hun families te onderhouden.
Het was een gezond alternatief
voor het monotone werk in de fabrieken. Door samen een stukje
grond te bewerken bevorderde het
tuinieren het samenhorigheidsgevoel in de gezinnen. Het verschafte
de arbeidersgezinnen enige verstrooiing in een wereld die anderzijds gekenmerkt werd door slechte
behuizing, ziektes en andere soort-
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factories. It promoted unity of family
members who had a common interest
in working up the land and spending
time together. It provided working
families with relief from problems
caused by poor housing conditions, illnesses and other social problems.
In the Finnish Federation there are
appr. 40 allotment gardening associations and their members cultivate
appr. 5 000 plots. Most plots are situated in the south of Finland, because
that´s where the density of population
is the biggest. The average size of a
plot is 300m2. There are 320 members
in the biggest association and 12 in the
smallest one. Each member cultivates
one plot and there is a cottage on each
plot.
Nowadays allotment gardening is
more like a way of vacationing. Small,
but convenient cottages with facilities
like cooking and sleeping devices serve
many families as a summer residence
from where they go to work only going
“home” for reading mail and doing
laundry. However, gardening is still an
important leisure and as a hobby it is
popular, and growing in popularity, in
Finland nowadays. Alongside with
better living conditions and growing
affluence, there is no more need for
anybody to grow vegetables and fruit
for economic reasons. Quite a few allotment gardeners like to grow their
own potatoes, carrots and berries and
apples, if only to know their produce
are clean and healthy. Flowers and
decorative items of gardens are in the
focus now. The growing season,

gelijke sociale problemen.
De Finse Federatie bestaat uit 40
volkstuinverenigingen. Alle leden
samen bewerken ongeveer 5000
tuintjes. De meeste volkstuintjes
bevinden zich in het zuiden van
Finland. Daar is immers de bevolkingsdichtheid het grootst. De gemiddelde grootte van een tuintje is
300 m2. De grootste volkstuinvereniging telt 320 leden en de kleinste
12. Elk lid bewerkt één tuintje en op
elk tuintje bevindt zich een kleine
hut.
Heden ten dage beschouwt men de
volkstuinen als een manier om vakantie te nemen en er de vrije tijd
door te brengen. De kleine maar gerieflijk ingerichte hutten met kooken slaapgelegenheden worden door
veel gezinnen gebruikt als zomerresidentie. Van daaruit gaan ze naar
hun werk en naar “huis” gaan ze alleen nog om de post op te halen en
de was te doen. Daarnaast is tuinieren nog steeds een belangrijk tijdverdrijf en als hobby krijgt het
steeds meer belangstelling in Finland. Door de verbeterde levensstandaard en de groeiende welvaart
is het niet meer echt nodig om
groenten en fruit te telen om te
overleven. Talloze volkstuinders
houden ervan om hun eigen aardappelen, wortels, bessen en appelen
te telen, al was het maar om er zeker van te zijn dat ze gezonde en
onbehandelde voeding eten. Bloemen en andere decoratieve elementen staan nu volop in de belangstel-
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though, is or has been very short, only ling. Het echte groeiseizoen in Fin3-4 months. The global warming may land is anderzijds heel kort, slechts
bring about a change in that. Whether 3 tot 4 maanden.
that is bad or good remains to be seen.
De globale opwarming van de aarAllotments garden associations are de zou daar wel eens verandering
nowadays important venues of social- kunnen in brengen. Of dit een gunizing. Gardeners get together to study stige of ongunstige evolutie zal tegardening, issues of sustainable de- weegbrengen valt nog af te wachvelopment and environmental protec- ten.
tion, to party, to play games, to cook,
to arrange open houses for the Volkstuinen zijn heden ten dage dé
neighbourhood. You name it, they plekken bij uitstek waar mensen elhave it! The quintessential sauna is a kaar kunnen ontmoeten. De tuipopular place for socializing and hear- niers komen samen en verenigen
zich om de kneepjes van het tuinieing the latest gossip!
ren onder de knie te krijgen, ze
worden zich bewust van duurzame
en ecologisch verantwoorde teeltwijzen, ze feesten, ze spelen gezelschapsspelen, koken samen en organiseren opendeurdagen voor de
buren. Je kan het zo gek niet bedenken of ze hebben er een antwoord voor. Ook de onmisbare
sauna is een populaire plaats om
samen te komen en er deelgenoot te
worden van de laatste roddels!
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DES JARDINS OUVRIERS AUX JARDINS
FAMILIAUX
Un siècle d’évolution
_________________________________________
Hervé BONNAVAUD
Président de la FNJFC

Van arbeiderstuinen naar volkstuinen
Een eeuw evolutie
Origine des jardins familiaux

Ontstaan van volkstuinen

«Jardins familiaux, parcelles de terre mises, par une initiative désintéressée, à la disposition de pères famille comme tels, en dehors de toute autre considération, afin qu'ils les
cultivent et en jouissent pour les
seuls besoins de leur foyer»
Article I des statuts de la Fédération
Nationale des Jardins Familiaux.

Volgens artikel 1 van de statuten
van de Nationale Franse Federatie
zijn Volkstuinen « stukjes grond die
- vanuit geen andere reden dan uit
louter onbaatzuchtigheid – ter beschikking gesteld worden van de
gezinshoofden zodat ze die kunnen
bewerken en ervan genieten ten bate van hun gezin ».

Le chef de famille, à qui l'on accorde la jouissance d'une parcelle
de terre dans un lotissement de jardins familiaux, n'a ni les moyens
d’acquérir ni de louer une parcelle
isolée en zone urbaine où les terrains sont rares.

Zij die een volkstuin toegewezen
krijgen op een volkstuinencomplex
zijn diegenen die zich de middelen
niet kunnen veroorloven om een
stukje grond te kopen of te huren in
de stad waar gronden vanzelfsprekend schaars zijn.

La fin du 19ème siècle, dans l'Europe industrielle, a été marquée par
des préoccupations sociales qui ont
abouti à des réalisations de grande
envergure telles que la reconnaissance des syndicats en 1884 et la
liberté d'association en 1901. Ap-

Op het einde van de 19de eeuw was
het industriële Europa het toneel
van ingrijpende sociale hervormingen. De meest verstrekkende gevolgen van deze evolutie waren de erkenning van vakbonden in 1884 en
het recht op vrijheid van vereniging
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paraît à cette époque un mouvement catholique libéral (ou démocrate chrétien) fort préoccupé de
questions sociales.

in 1901. In die tijd verscheen er ook
een liberaal-katholieke (christendemocratische) beweging ten tonele
die een voortdurende bezorgdheid
aan de dag legde ten overstaan van
L'abbé Jules Lemire - 1853/1928 - de prangende sociale kwesties.
appartient à ce mouvement. Elu
député d'Hazebrouck (Nord) en De geestelijke Jules Lemire (1853 –
1893, il est préoccupé notamment 1928) behoorde tot deze beweging.
par la condition très précaire des Als verkozen gedeputeerde van
petits exploitants agricoles de sa Hazebrouck (1893) werd hij ten
circonscription. Il est intéressé par zeerste getroffen door de uiterst beles thèses des terrianistes, en France labberde situatie waarin vele kleine
et à l'étranger, qui souhaitent boeren van zijn district verkeerden.
résoudre le problème du prolétariat Hij geraakte geïnteresseerd in de
rural en dotant les chefs de famille denkbeelden van de terrianisten
d'un bien foncier insaisissable et (het ideaal van deze strekking is
inaliénable - lopin de terre et mai- hogerop geraken door te tuinieren)
in Frankrijk en in het buitenland.
sonnette.
Deze wilden het probleem van het
En 1894, le député Lemire dépose landelijk proletariaat oplossen door
en vain une proposition de loi sur le aan gezinshoofden een onaantastbien de famille insaisissable dans le baar en onvervreemdbaar goed ter
but d'attacher l'homme au sol pour beschikking te stellen, namelijk een
lui éviter d'aller travailler en usine; lapje grond met een huisje erop.
il s'agissait d'enrayer l'exode rural,
plutôt que d'améliorer la condition In 1894 probeerde Lemire hieromouvrière. En 1896, il crée la "Ligue trent tevergeefs een wetsvoorstel
Française du Coin de Terre et du gestemd te krijgen. Zijn uiteindelijFoyer" qui, en 1921 devient Fédéra- ke bedoeling was een band tot
tion Nationale des Jardins Ouvriers, stand te brengen tussen de mens en
puis en 1952, Fédération Nationale de grond die hij bewerkt als alternades Jardins Familiaux. Le chef de tief voor het werken in de fabriefamille a la jouissance à part entière ken. Zijn uiteindelijke bedoeling
d'un jardin sur lequel la tonnelle ou was eerder om paal en perk te stella gloriette remplace la maisonnette, len aan de plattelandsvlucht dan
mais le jardinier et sa famille y sont om de arbeidsomstandigheden te
verbeteren. In 1896 richt hij de
chez eux.
Franse Liga van den Akker en den
Entre 1914 à 1918 et 1939 à 1945, les Haard op. In 1921 werd deze Liga
jardins ouvriers prennent une im- omgevormd tot de Nationale Fede-
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portance vitale dans la France en
guerre. Ils se développent partout
en France. Mais les périodes d’après
guerre imposent un retour à des
conditions de vie normale et entraînent une désaffection des jardins
ouvriers; ce phénomène naturel est
accentué par les besoins de terrains
qui naissent du développement industriel et commercial et d'une ur- ratie van Arbeiderstuinen. In 1952
banisation rapide; les nouveaux werd hieruit de Nationale Federatie
van Volkstuinen geboren. Gezinnen
loisirs ont aussi leurs adeptes...
hadden nu het volle vruchtgebruik
Aujourd’hui, la Fédération dénom- van een tuin waar weliswaar allerbre quelques 120 000 jardins asso- hande sierprieeltjes het woonhuisje
ciatifs sur 750 implantations, dont vervangen hadden, maar waar de
45 % ont été réalisées depuis 1970 et tuinier en zijn familie zich toch
thuis konden voelen.
30 % depuis 1980.
Les sites de jardins varient de 10 à In de periode tussen 1914 en 1918
500 parcelles, allant de 20 à 300 m2. en opnieuw in de jaren 1939 – 1945
speelden de arbeiderstuinen een vitale rol in het door oorlog geteisterde Frankrijk. Overal in Frankrijk
schoten ze als paddenstoelen uit de
grond. De naoorlogse periode met
haar terugkeer naar meer normale
leefomstandigheden gaf ook aanleiding tot een terugval van het fenomeen arbeiderstuinen.
Dit natuurlijke proces werd nog in
de hand gewerkt door de nood aan
Les abris, dans lesquels il est inter- terreinen voor industriële en comdit de passer la nuit ont une surface merciële ontwikkeling die met de
de 4 à 8 m2.
toenemende verstedelijking geLes jardins sont attribués sur paard gingen. Nieuwe ontwikkelincritères sociaux et sont gérés sous gen hebben ook hun aanhangers…
forme associative.
Les produits du jardin ne peuvent Heden ten dage telt de Federatie
être vendus, ils sont réservés à la een goede 120.000 tuinen op 750 siconsommation de la famille.
tes. 45 % daarvan werd gerealiseerd
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Les jardins familiaux dans le
monde d'aujourd'hui
Ces espaces naturels répondent à
une multitude de besoins sociaux et
culturels au-delà de leur fonction
strictement alimentaire: retrouver
un lien, un contact physique avec la
nature; "posséder" un bout de terrain bien à soi; développer des relations sociales avec les autres jardiniers; manger des légumes sains;
avoir une activité physique…
Les jardins familiaux jouent un rôle
d'insertion, ils contribuent à la convivialité et à la vie du quartier lorsqu’ils sont insérés au coeur même
des quartiers denses.
Des parcelles pédagogiques sont
ouvertes aux enfants des écoles maternelles et élémentaires et quelquefois des collèges du quartier. Ce
sont
d’extraordinaires
terrains
d’expérience pour les enfants des
villes.

sedert 1970 en 30 % sedert 1980.
Een tuinsite kan 10 tot 500 percelen
omvatten.
Percelen variëren in
grootte van 20 tot 300 m2. Schuil- en
materiaalhokken hebben een oppervlakte van 4 tot 8 m2 en het is
niet toegestaan er de nacht in door
te brengen. Het toekennen van tuinen aan geïnteresseerden gebeurt
aan de hand van sociale selectiecriteria. De tuinsites worden beheerd
door verenigingen. De opbrengst
van de tuinen moet integraal ten
goede komen aan de gezinnen. Het
verkopen van de geteelde producten is verboden.
Volkstuinen vandaag
Naast hun voorziening in groenten
en fruit komen volkstuinen ook nog
tegemoet aan een hele rits sociaal-

Des parcelles adaptées aux personnes handicapées sont souvent aménagées.

culturele behoeften: ze vormen een
band met de natuur; ze voorzien de
tuinier van een stukje grond dat hij
echt als het zijne kan beschouwen;
ze zijn een leerschool in sociale attitudes; ze produceren gezonde
groenten; ze zetten aan tot fysieke
activiteiten…
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Des jardins familiaux adaptés à
leur environnement urbain
Le paysage environnant, la spécificité du public des jardiniers, les
contraintes géographiques ou urbaines sont autant de critères pris
en compte lors de la conception
pour éviter l'aspect "standardisé" de
certains groupes, qui ne répondent

Volkstuinen spelen een rol in het
inburgeringsproces en ze dragen bij
tot een leefbaar samenlevingsmodel
in dichtbevolkte volkswijken en dan
vooral daar waar ze in het hart zelf
van de wijk ingeplant zijn.
Pedagogische percelen worden ter
beschikking gesteld van kleuterscholen, basisscholen en soms ook
van middelbare scholen. Zulke percelen zijn van een onschatbare
waarde in het opvoedingsproces
van stadskinderen.
Dikwijls worden er ook percelen ingericht voor andersvalide mensen.

plus à la demande des habitants.
On parle de plus en plus de jardins
en pied d’immeuble dans les zones
denses.

Volkstuinen aangepast aan de stedelijke omgeving
Bij het ontwerp van tuinsites komt
er heel wat om de hoek kijken, wil
men niet vervallen in een standaard
concept dat niet meer tegemoet
komt aan de verwachtingen van de
mensen. Zo zijn er ondermeer het
landschap, het tuinierspubliek en
de gesteldheid van het plaatselijke
terrein. Meer en meer immers worden volkstuinen opgezet in de onmiddellijke buurt van woonzones
en dit vooral in dichtbebouwde agglomeraties.

Les jardins en limite de quartiers
peuvent être le support d'aménagements paysagers de qualité et
intégrer la trame verte d'une agglomération. Une zone de jardins
peut assurer une bonne transition
entre des tissus urbains de natures
différentes (habitat/activités), si elle
est conçue de façon suffisamment
perméable tant au niveau visuel Tuincomplexen in de grootstedelijque physique (allées piétonnes ke rand kunnen ongetwijfeld fungetraversantes par exemple).
ren als waardevol landschapselement en als onderdeel van een
Au cours de ce siècle les jardins fa- groene gordel rondom de agglomemiliaux ont beaucoup évolué, pas- ratie. Ze kunnen bijdragen tot een
sant du jardin potager de subsis- naadloos ineenvloeien van diverse
tance au jardin de loisirs, même si
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toutes les formes cohabitent. Cette
évolution se poursuit pour répondre aux demandes nouvelles de
publics nouveaux: femmes, jeunes
couples,
enfants,
handicapés,
malades, catégories sociales plus
diverses... et tout en prenant en
compte l’environnement urbain et
en s’inscrivant dans une démarche
conforme au développement durable.

stedelijke omgevingen en dit zowel
op woon- als op activiteitenniveau.
Vereiste daarvoor is uiteraard dat
deze volkstuinen toegankelijk en
opvallend aanwezig zijn. Verbindingsvoetpaden kunnen daar een
belangrijke rol in spelen.
In de loop van de voorbije eeuw
hebben volkstuinen een belangrijke
evolutie ondergaan. Ze zijn geëvolueerd van een levensnoodzakelijk
iets naar een vrijetijdsbesteding.
Toch blijven allerlei vormen naast
elkaar bestaan. Deze evolutie gaat
nog steeds verder om het hoofd te
kunnen blijven bieden aan nieuwe
uitdagingen die door nieuwe mensen gesteld worden: vrouwen, jonge
koppels, kinderen, andersvaliden,
zorgbehoevenden, mensen uit alle
sociale geledingen…
Zulke ontwikkeling kan alleen maar
duurzaam zijn in de mate dat stedelijke ontwikkelings- en uitbreidingsplannen rekening houden met
het fenomeen volkstuinen.
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Regroupement des fédérations européennes des jardins familiaux
association sans but lucratif

our great international allotment
gardeners’ family.
They all deserve great recognition
for the work they have done.
The decision to celebrate this anniversary and to issue a “Liber amicorum” underlines your readiness
not only to continue in the spirit of
the founders of our movement, but
also to take up the challenge of the
future.
In order to maintain and to optimise the allotment and leisure garden movement in your town in the
future, you have to follow three
criteria similarly to your leisure
garden colleagues throughout Belgium and Europe.
Dear allotment gardeners of SintAmandsberg,
You celebrate your 75th anniversary
this year. These ceremonies aim
first of all to underline the merits of
your predecessors, who have contributed to construct and fortify
your association, which is a strong
element of your regional and national movement and a member of

First of all you have to think globally. Today one can no more try to
solve problems, and this is true as
well for leisure garden problems,
by separating towns, regions or
countries from the rest of the community. The problems you find in
Sint-Amandsberg and in Belgium
are the same or resemble to those
in Stockholm, Luxembourg, Vienna
or London. Together we have to
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tackle these problems and together
we have to find solutions.
Secondly you have then to have a
far-reaching vision for the future
from which all the members will
take strength and motivation in order to transform their ideals into
significant deeds. The sustainable
development and an active participation in the local agenda 21 programmes are adequate means to
comply with this criteria.
Your association additionally has
to increase its contributions for the
benefit of its members and the society and to sensitise people for its
aims. In a period where there is an
increasing struggle to get the use of
the rare empty land, the authorities
and the citizens have to know what
you do and have to appreciate your
activities.
In your mission and task you will
be supported by the “Office International du Coin de Terre et des
Jardins Familiaux a.s.b.l.”, which
was founded in Luxembourg on
October 3rd 1926.
It unifies today 15 national federations with 3.000.000 member families i.e. more than 12.000.000 individual allotment gardeners cultivating plots covering a surface of
approximately 200.000 hectares.
These figures document already in
themselves the importance of our
European movement.

The aim of the International Office
consists on one hand to help the
national movements to reach their
goals more easily and on the other
hand to defend the common interests of all the allotment gardeners.
By paraphrasing Willi BRANDT’s
sentence I can say: “There is nothing in the world that could not be
better”. So our work together has
to consist in creating and modelling an attractive, always up-todate allotment garden movement
for tomorrow.
In this optic the International Office
gives the national allotment gardeners the opportunity to meet
their colleagues and to exchange
with them ideas and experiences
with them. This enables them to
see how the same problems they
face at home, are sometimes solved
in different ways elsewhere. They
can question their own methods
and on basis of what they saw they
can construct a new method or improve their way of acting.
Both the Danish and Slovakian allotment gardeners f. ex. confronted
their authorities with the German
allotment garden law while preparing the adoption of an own national legislation.
When, on the occasion of our international congress in Lausanne in
2000, the Polish allotment gardeners informed us that in Parliament
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a draft law, the result of which was
the disappearance of the whole
Polish allotment garden movement, was going to be discussed,
the Office immediately offered its
help, and together we successfully
managed that this draft law was
defeated. A similar struggle is going on at present times and the Office gives all the support that is required to the Polish federation to
win this battle once more.
In the International Office issues of
common concern are discussed as
for example: the problems on ecological gardening and sustainable
development, the insertion of the
allotment sites in the town planning schemes and their legal protection.
We also organise common activities. The campaign for soil analyses
or the recent campaign consisting
in sensitising children for nature
can be highlighted in this context.
The aim of these discussions and
activities is to give the national allotment gardeners first of all the
necessary information, then to
stimulate them to increase their efforts in a specific area and finally to
reward them for their efforts and
the achieved aims.
So the International Office has created a specific diploma as far as an
ecological gardening is concerned.
Since its creation in 1996, 20 asso-

ciations in Austria, England,
France, Germany, Norway, the
Netherlands, Poland, Slovakia and
Sweden have received this Office
Diploma for the efforts they have
done in this area.
This diploma is additionally a precious publicity instrument.
In fact one of the allotment gardeners’ main enemies is the lack of
knowledge people and the authorities have about what they really do
and how they serve the whole society. People and the authorities still
think too often that the allotment
gardens are only a reminiscence of
the past and are not aware of how
essential they are for the future.
They are not or not sufficiently
aware that the allotment gardens:
- are healthy for men and nature;
- are an essential element for the
quality of life in the cities;
- are essential for a peaceful life
together;
- safeguard biodiversity and
make so an important contribution to a sustainable development.
The International Office has the
participative status with the Council of Europe and has succeeded f.
ex. that the allotment gardens have
been officially included in the
“European Urban Charter”, an in-
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ternational text adopted by the
Council of Europe.
The International Office has in the
past got several times subsidies
from the European Union.
This is not sufficient on its own,
but on the contrary we have on national and international level, to
convince steadily all the authorities
and the public that the allotment
gardens are an essential, unavoidable element of humane towns.
In order to sensitise the authorities
for the protection of the allotment
gardens as an important element of
our European cultures, the Office
has decided to work out a memorandum and to start with the national federations a sensitisation
campaign all over Europe.
“No future without legally protected allotment gardens in Europe
and beyond”, must be our slogan.
If all the allotment gardeners are
convinced of this slogan, if they are
not like snakes, that creep back in
their shelter when danger approaches, but if they are a united
team and play an offensive game
“to speak in the terms of football”,
they are going to mark goals for the
benefit of their members and the
whole society, they are going to

help to break isolation and exclusion, to reduce the disappearance
of species and to improve the quality of life in our towns. Then they
are going to defeat the opposition
composed of unawareness and lack
of consideration.
So I would like not only to transmit
you the very hearty congratulations of your European leisure garden friends for the 75th anniversary
of your association, but wish you
much success for the coming 75
years and further on. We all hope
that you can set the right accents in
accordance with the criteria mentioned at the beginning and that
you can reach the aims you have
and will fix to your association. We
all, in Belgium and throughout
Europe, are ready to help and support you when necessary.
Let us be united and work together. Then the 12.000.000 allotment gardeners all over Europe together with our allotment garden
friends in Japan, beneficiaries of a
cooperation agreement, can make
their contribution to more humane
towns and a more peaceful society.
Then nobody will even think anymore of closing down our sites and
everybody will realize that the allotments are not a reminiscence of
the past but a “must” in an adequate town planning.
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Malou WEIRICH, Secretary general of the Office International du Coin de Terre et
des Jardins Familiaux a.s.b.l.
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Beste volkstuinders van Sint-Amandsberg,
Jullie vieren dit jaar de 75ste verjaardag van de vereniging. Zulke vieringen zijn er eerst en vooral op gericht om de verdiensten
van uw voorgangers in het daglicht te plaatsen. Zij hebben ertoe bijgedragen
om uw vereniging op te richten en uit te bouwen. Uw vereniging is een
waardevol onderdeel van de regionale en nationale bewegingen en tevens
een lid van onze grote internationale volkstuinfamilie.
Iedereen verdient grote erkentelijkheid voor al het werk
dat gepresteerd werd.
Uw besluit om deze verjaardag te vieren en een “Liber
Amicorum” uit te geven geeft niet alleen blijk van uw vastberadenheid om
in de geest van de stichters van onze vereniging verder te werken, maar ook
van uw bereidheid om de uitdagingen van de toekomst niet uit de weg te
gaan.
Om de volkstuingedachte te behouden en te optimaliseren
zijn er niet alleen in uw stad, maar ook bij alle andere Belgische en Europese
collega’s drie belangrijke criteria in het oog te houden.
Vooreerst moeten we mondiaal denken. Heden ten dage
kunnen problemen niet meer afdoende opgelost worden door steden, regio’s
of landen afgezonderd te beschouwen van de rest van de mensengemeenschap. De problemen in Sint-Amandsberg en in België zijn dezelfde of lijken
sterk op die van Stockholm, Luxemburg, Wenen of Londen. Het aanpakken
van deze problemen en het vinden van oplossingen ervoor is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
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Volkstuinen in Slovakije

Verder moet u een profetische blik op de toekomst kunnen
werpen. Zodoende zullen alle leden hieruit de sterkte en de motivatie putten
om hun idealen in betekenisvolle daden om te zetten. Duurzame ontwikkeling en actieve participatie in de lokale activiteitenprogramma’s zijn afdoende middelen om aan deze criteria tegemoet te komen.

Volkstuinen in Denemarken

Tenslotte moet uw vereniging zijn inspanningen opvoeren
ten bate van uw leden in het bijzonder en de maatschappij in het algemeen.
Ze moet mensen warm maken voor haar doelstellingen. Vooral in deze tijden
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waar er een verhoogde druk bestaat om nog vrij beschikbaar land in te palmen voor allerlei doeleinden moeten wij de autoriteiten en de burgers laten
weten wie we zijn en wat we doen.
In deze opdrachten zult u ondersteund worden door de
“Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux a.s.b.l.”. Deze
werd opgericht in Luxemburg op 3 oktober 1926.
Wij verenigen vandaag 15 nationale federaties met
3.000.000 aangesloten leden-families. Deze vertegenwoordigen 12.000.000 individuele volkstuiniers die met z’n allen zo’n 200.000 ha volkstuinen bewerken. Deze cijfers alleen al onderstrepen het belang van onze Europese beweging.

E. KONDRACKI, voorzitter van het Internationaal Verbond
(derde van rechts) M. WEIRICH, secretaris generaal (tweede van rechts) W.
WOHATSCHEK, voorzitter van het dagelijks bestuur (eerste van rechts).
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Onze voornaamste taken bestaan er enerzijds in om de nationale federaties bij te staan in de realisatie van hun doelstellingen en anderzijds de verdediging op ons te nemen van de gemeenschappelijke belangen van alle volkstuinders.
In navolging van Willy Brandt kan ik stellen dat “alles altijd beter kan”. Bijgevolg moeten onze gemeenschappelijke inspanningen erop gericht zijn om steeds een aantrekkelijke en hedendaagse volkstuinbeweging te blijven scheppen en modelleren.
Met het oog daarop organiseert het Internationaal Verbond regelmatig bijeenkomsten van de nationale federaties, zodat men in een
collegiale sfeer ideeën en ervaringen kan uitwisselen. Daar wordt duidelijk
dat de problemen thuis, elders op een andere manier opgelost werden. Het
laat hen toe aan zelfreflectie te doen en op basis van wat ze bijgeleerd hebben
nieuwe methoden te ontwerpen of hun werkwijzen bij te schaven.
Ten titel van voorbeeld: in volle voorbereiding voor een
eigen nationale wetgeving vestigden de Deense en Slovaakse volkstuinbewegingen de aandacht van hun overheden op de Duitse tuintjeswet.
Tijdens het internationaal congres in Lausanne in 2000 vestigden de Poolse volkstuinders er onze aandacht op dat er een ontwerp van
wet in de maak was die het hele Poolse volkstuinwezen dreigde te vernietigen. Wij boden onmiddellijk onze hulp aan en samen slaagden we erin het
ontwerp van wet te doen afvoeren. Echter, op de dag van vandaag heeft het
probleem opnieuw de kop opgestoken. Wij geven terug
alle mogelijke steun aan de Poolse federatie om deze
strijd ten tweeden male in ons voordeel te beslechten.

W. WOHATSCHEK en E. KONDRACKI tekenen een petitie
die zal overhandigd worden aan het Poolse parlement.
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Het Internationaal Bureau bespreekt aangelegenheden van
gemeenschappelijke aard, zoals: ecologisch tuinieren, duurzame ontwikkeling, het opnemen van volkstuinsites in stadsuitbreidingsplannen en de juridisch-legale bescherming ervan.
Wij organiseren echter ook alledaagse dingen. In dit verband zijn de campagnes voor grondanalyse en natuursensibilisatie voor kinderen noemenswaardig.
Uiteindelijke bedoeling van al deze gedachtewisselingen
en activiteiten is in de eerste plaats informatieverstrekking aan de nationale
volkstuinbewegingen gevolgd door stimulering van specifieke activiteiten en
uiteindelijk beloning voor de behaalde resultaten.
Met betrekking tot ecologisch tuinieren heeft het internationaal verbond een specifiek diploma in het leven geroepen. Sedert de oprichting in 1996 werden reeds 20 verenigingen uit Oostenrijk, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Nederland, Polen, Slovenië en Zweden bekroond wegens hun inspanningen op dit gebied.
Bijkomend dient vermeld dat zo’n diploma een niet te versmaden publiciteitsinstrument is.

Het diploma voor ecologisch tuinieren wordt
overhandigd aan vertegenwoordigers van de
Franse, Duitse en Oostenrijkse volkstuinen.
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Een belangrijk nadeel voor de volkstuinders is dat nog teveel mensen en beleidsmakers niet precies weten wat ze doen en hoe ze in feite de gehele maatschappij ten dienste staan. Al te dikwijls worden volkstuinen beschouwd als
een verre herinnering aan het verleden. Men is zich onvoldoende bewust van
het belang van volkstuinen voor de toekomst.
Ondermeer realiseert men zich niet of onvoldoende dat volkstuinen:
- bevorderend zijn voor mens en natuur
- een essentieel onderdeel zijn van een kwaliteitsvol leven in
grootstedelijke gebieden
- noodzakelijk zijn voor een vreedzaam verstaan van elkaar
- biodiversiteit veilig stellen en zodoende een belangrijke bijdrage leveren tot duurzame ontwikkeling

Kinderen op een Franse volkstuin midden in de stad.

Het internationaal verbond heeft inspraak in de Europese
Raad en is er bijvoorbeeld in geslaagd om volkstuinen officieel op te laten
nemen in het “Charter van Europese Steden”, een document dat door de
Raad van Europa aangenomen werd.
In het verleden werden meer dan eens subsidies toegekend aan het internationaal verbond door het Verenigd Europa.
Alle acties mogen dan al nodig zijn, ze zijn niet voldoende.
Op nationaal en internationaal niveau moeten we ons blijven inspannen om
het publiek en de overheden ervan te overtuigen dat volkstuinen een essentiële en onmisbare schakel zijn in de opbouw van menswaardige leefomgevingen.
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Volkstuinen zijn een belangrijk onderdeel van onze Europese cultuur en verdienen het om beschermd te worden. Om de overheden
daar blijvend aan te herinneren heeft het internationaal verbond besloten een
memorandum uit te werken en samen met de nationale federaties een Europese sensibilisatiecampagne op het getouw te zetten.
“Geen toekomst zonder wettelijk beschermde volkstuinen
in Europa en daarbuiten” zal onze slogan zijn.
Wanneer we ons allen verenigd achter deze slogan plaatsen en de koppen niet in het zand steken, zullen we zeker resultaten boeken
ten voordele van onze leden en de gemeenschap. Samen zullen we vereenzaming en uitsluiting doorbreken, zullen we het verdwijnen van diverse levensvormen doen verminderen. Verenigd zullen we de levenskwaliteit in
onze steden verbeteren. Zodoende zullen we een halt kunnen toeroepen aan
onze grootste tegenstanders: onwetendheid en gebrek aan overleg.
In naam van alle Europese volkstuinvrienden wil ik jullie
niet alleen feliciteren met het 75-jarig jubileum, maar wens ik jullie ook alle
succes toe voor de komende 75 jaar en ver daarna. We durven de wens uit te
drukken dat jullie de juiste akkoorden zullen vinden op de tonen van de criteria zoals hierboven uiteengezet. Wij wensen jullie succes in het realiseren
van uw huidige en toekomstige doelstellingen. Wij allen, in België en Europa, zijn er klaar voor om jullie een helpende hand toe te steken wanneer het
nodig mocht zijn.
Laat ons hand in hand verder werken. Alleen op die manier kunnen de 12.000.000 Europese volkstuinders samen met onze tuinvrienden in Japan – met wie we geallieerd zijn - er in slagen om een waardevolle bijdrage te leveren aan het tot stand komen van menswaardiger steden
en een vredevoller maatschappij. Niemand zal er dan nog maar durven aan
denken om onze complexen te sluiten. Integendeel, iedereen zal zich ten volle realiseren dat volkstuinen geen herinneringen uit een ver verleden zijn,
maar een noodzaak voor een bevredigende stadsplanning.
Malou WEIRICH
Secretary general of the Office International du Coin de Terre et des Jardins
Familiaux a.s.b.l.
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Please accept our heart-felt
congratulations on recording
your 75th Anniversary.

Yoshiharu Meguriya
Voorzitter Japanse Volkstuinvereniging
(Nihon Shimin Noen Rengo)

Congratulations on the 75th Anniversary of the Family Garden in
Sint-Amandsberg.
I visited this garden in 1998, during
the International Congress in Brussels, and I can still recall what a
beautiful place it is.
The first allotment garden in Japan
was founded back in 1924, and although allotments went into decline
following the Second World War,
they have experienced a revival
since the early 1970s that has continued right up to the present. At
the start of this revival allotments
were typically founded on direct
cooperation between farmers (as the
owners of agricultural land) and
ordinary citizens, but from around
1975 the Japanese Ministry of Agriculture and Forestry started to give
official recognition to allotment
gardens, leading to direct participation by local authorities and agricultural cooperatives as well in estab-

Gelukgewenst met de 75ste verjaardag van de volkstuinen op SintAmandsberg.
Naar aanleiding van het Internationaal Volkstuincongres in 1998 in
Brussel heb ik jullie tuinen bezocht
en ik herinner me nog goed welke
mooie plek het wel is.
De eerste Japanse volkstuin verscheen in 1924. Na de tweede wereldoorlog nam de belangstelling
voor volkstuinen af. Echter sinds de
jaren 70 zijn de volkstuinen terug in
opmars en deze trend zet zich hedentendage nog steeds verder.
In den beginne waren de volkstuinen een typisch product van directe
samenwerking tussen boeren (de
eigenaars van de gronden) en gewone burgers.
Echter rond de jaren 1975 volgde de
formele erkenning van de volkstuinen door het Japans Ministerie van
Land- en Bosbouw.
Als gevolg daarvan begonnen loka-
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lishing new gardens. A specific Law
for the Promotion of Allotment
Garden Facilities was passed in
1990, which at last established a
clear legal framework for allotment
gardens in Japan.
According to statistics published by
the Japanese Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, by the
end of FY2005 there were a total of
3,124 allotment gardens in Japan,
but the users of these gardens have
yet to organise themselves fully into
associations, and the task of networking associations together is
still in its infancy. The Association
of Japanese Allotment Gardens is
dedicated to furthering such networking within Japan, while also
building collaborative links with
the national allotment organisations
in each of the countries of Europe,
in the hope that many more allotment gardens as fine as the Family
Garden in Sint-Amandsberg will
take root across Japan.

le autoriteiten en landbouwcoöperatieven niet alleen te participeren in
bestaande volkstuinen, maar ook in
de oprichting van nieuwe tuinen.
In 1990 werd een specifieke wet gestemd die verdere promotie toeliet
van de volkstuinen.
Zodoende ontstond er een duidelijk
legaal kader voor de Japanse volkstuinen.
Volgens statistieken gepubliceerd
door het Japans Ministerie van
Landbouw, Bosbouw en Visserij
waren er eind 2005 zo’n 3124 volkstuinen in Japan. De gebruikers van
deze tuinen moeten zich echter nog
volop organiseren in verenigingen.
Vandaar dat een overkoepelend
netwerk van volkstuinverenigingen
ook nog in de kinderschoenen staat.
De Japanse Nationale Volkstuinvereniging echter heeft zich opgeworpen als promotor van zo’n overkoepelend netwerk.
Terzelfdertijd streeft men ernaar
samenwerkingsverbanden tot stand
te brengen met de nationale volksPlease accept our heart-felt con- tuinverenigingen in Europa.
gratulations on recording your 75th Zodoende hopen we dat vele volkstuinen – even aantrekkelijk als de
Anniversary.
volkstuin in Sint-Amandsberg –
wortel zullen schieten in de Japanse
bodem.
Gelieve onze hartverwarmende gelukwensen in ontvangst te willen
nemen ter gelegenheid van de 75ste
verjaardag.
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Oorspronkelijke Japanse tekst over de volkstuinen in Kanazawa

Zicht op de volkstuinen
in Kanazawa.
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De volkstuinen in Kanazawa
(Japan)

TAMOTSU YAMADE.
Burgemeester van Kanazawa

De volkstuinen in Japan zijn kleine
stukjes grond waarop groenten en
bloemen worden gekweekt. Het zijn
mensen die op zich geen landbouwgrond bezitten, zoals de families van
gewone bedienden of iedereen die in
de stad woont, die deze stukken
grond bewerken. Ze doen dit om
heel uiteenlopende redenen: ter ontspanning, om de groenten die ze
eten ook zelf te kweken, als tijdverdrijf voor de oudere mensen, voor
de persoonlijke ontwikkeling van de
kinderen.
Het systeem van de volkstuinen in
Europa bestond oorspronkelijk uit
het toekennen van een stuk grond
als een soort van tegemoetkomingsproject naar werkloze en armere
mensen toe. Tegenwoordig ziet men
ook andere motieven zoals de verbetering van de gezondheid van de
stadsbevolking, recreatie, stadsbebossing. Vaak worden er kleine
huisjes opgetrokken op de stukken
grond waar men wat kan uitrusten
of zelfs een tijdje kan verblijven.
Ook in Japan hebben de volkstuinen
zich verspreid, maar de achterlig-

gende gedachte is ietwat verschillend. Na de Tweede Wereldoorlog
volgde in Japan een periode van
snelle economische groei. De economie verlegde zich van de landbouw naar de industrie, in de eerste
plaats de auto-industrie. Vele jongeren uit de Japanse landbouwgemeenschappen verhuisden naar de
steden, met als resultaat dat in de
landbouwgemeenschappen
alleen
maar oudere mensen achterbleven.
Op die manier kwam men met landbouwgebied te zitten dat men niet
kon beheren. Door de toegenomen
industrialisering kreeg de Japanse
maatschappij te kampen met allerlei
milieuproblemen zoals pollutie en
de mensen die werkten binnen de
industrie werden geconfronteerd
met de slechte invloeden ervan, in
de eerste plaats overwerk en stress.
Toen men zich bewust werd van de
omgeving waarin men was komen te
leven, de dingen die men was beginnen te eten en de gemoedstoestand waarin men verkeerde, heeft
de waarde van het kweken van ei-
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gen groenten en planten een nieuwe
impuls gekregen.
De veroudering van de Japanse
maatschappij komt er met zeer rasse
schreden aan. Vele Japanners lopen
tegen hun pensioen aan en de volkstuin zou een waardevolle keuze
kunnen zijn om hun vrije tijd door te
brengen. Bovendien is in Japan het
werk in de steden afgenomen, wat te
wijten is aan de langdurige recessie
na het uiteenspatten van de zogenaamde bubbeleconomie. Verder
zijn er ook mensen die de landbouw
als waardevol werk beschouwen
omdat ze bezorgd zijn om de milieuproblematiek. Daarnaast bieden
de volkstuinen de kans om aan den
lijve het kweken van groenten en
planten te ervaren, wat eveneens belangrijk is.

Binnen de stad Kanazawa zijn er in
totaal 22 volkstuinen, goed voor
26.750 vierkante meter. Deze tuinen
worden ter beschikking gesteld van
de bevolking door ondernemers die
verbonden zijn aan de stad Kanazawa of nauw betrokken zijn bij samenwerkingsverbanden op gebied
van landbouw. Op deze manier wil
men de bevolking de kans geven om
het belang van de natuur en het milieu te leren kennen en wil men hen
betrekken in het actief houden van
gebieden door middel van de landbouw.
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Vertaling uit het Japans:
Sophie Bocklandt
Belgische Coördinator voor de
Internationale Relaties
Stadhuis van Kanazawa (Japan)

Situering van Kanazawa in Japan

Vriendenboek - 205

Kleingärtner blicken über den Gartenzaun
_______________________________________
Jean Kieffer
Voorzitter van het Luxemburgs Verbond
Ligue Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer
„Kleingärtner blicken über den Gartenzaun“
Im folgenden Beitrag soll ihnen die
„Luxemburger Liga Kleingarten und
Eigenheim“, in französisch Ligue Luxembourgeoise du Coin de Terre et
du Foyer und in luxemburgisch kurz
„Gaart an Heem“ und im Allgemeinen
luxemburgischen
Sprachgebrauch oft, liebevoll und nicht verächtlich „de Porretteclub“ (Lauchverein) genannt, näher gebracht werden.
Die Entstehung der Kleingartenbewegung in Luxemburg
Kern und Ursprung der Kleingärtnerorganisation waren und sind noch
heute, genauso wie in vielen europäischen Ländern, welche im Office International des Jardins Familiaux
zusammengeschlossen sind, die lokalen Kleingartenbauvereine. In ihnen
fanden die ersten Kleingärtnerfreunde sich zusammen um gemeinsam
ihre sozialen und wohlverstanden
auch materiellen Interessen besser
fördern zu können.
Die Kleingartenbewegung entstand
in Luxemburg Ende des 19 Jhd. Es
gibt aber auch ein Bild mit der Fahne

„Volkstuinblikken over de tuinomheining“
In onderstaande bijdrage zullen jullie
meer kunnen lezen over de „Liga van
Luxemburgse volkstuinen en de eigen Haard“. In het Frans noemt men
de vereniging „Ligue Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer“
terwijl in het Letzeburgs men onverkort spreekt van „Gaart an Heem“. In
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eines Blumen- und Gartenvereins mit
der Jahreszahl 1879. Urkundlich
nachweisbar wurde der erste Kleingartenverein in Luxemburg 1886 gegründet.
In Erkenntnis der Tatsache, dass eine

gemeinsame
Interessenvertretung
um so leichter zu bewerkstelligen
und um so wirksamer ist, je größer
der Interessenkreis sich gestaltet,
schlossen diese ersten Kleingartenbauvereine sich erst gruppenweise
zusammen, um sich dann in Verbänden zu organisieren.
Ein weiterer Schritt führte dann 1928,
also vor genau 75 Jahren nach langwierigen Verhandlungen, in deren
Verlauf es erneut zu einer Zersplitterung kam und eine weitere Vereinigung gegründet wurde, zum Zusammenschluss der 3 Vereinigungen
"Coin de Terre et du Foyer", "Cercle
Horticole" und "Amis de la Fleur" in
einem einzigen Landesverband, der
„Ligue Luxembourgeoise du Coin de
Terre et du Foyer".
Dies nicht zuletzt auf Druck der Regierung.
Maßgeblich an der Gründung war
auch der französische Arbeiterpriester abbé Lemire beteiligt.

het dagelijkse spraakgebruik spreekt
men ook wel van „de Poretteclub“
(de lookvereniging). Dit is een
vriendschappelijke benaming die
niets verachtelijks in zich houdt.
Het ontstaan van de volkstuinbeweging in Luxemburg
De volkstuinorganisatie vond en
vindt nog steeds haar oorsprong en
bestaansreden in de lokale volkstuinverenigingen. Een gelijkaardige evolutie speelde zich ook af in vele andere Europese landen die bij het Internationaal Verbond van Volkstuinen
aangesloten zijn.
In deze lokale verenigingen sloten de
eerste volkstuinvrienden zich bij elkaar aan om zodoende gezamenlijk
hun sociale en ook hun materiële eisen kracht bij te zetten.
Op het einde van de 19de eeuw ontstond de volkstuinbeweging in
Luxemburg. Er bestaat een foto uit
1879 waarop een vlag afgebeeld staat
van een bloemen- en tuinvereniging.
Volgens historisch correcte archiefstukken werd de eerste Luxemburgse
volkstuinvereniging opgericht in
1886.
De eerste volkstuinverenigingen sloten zich eerst groepsgewijs bij elkaar
aan om zich nadien verder in verbonden te organiseren. Het uitgangspunt daarbij was steeds de overweging dat belangenverdediging des te
effectiever is naarmate meer geïnteresseerden zich bij elkaar aansluiten.
Na langdurige onderhandelingen
werd in 1928, niet in het minst onder
druk van de regering, een volgende
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Dieses sich Zusammenfinden unter
einer Dachorganisation bedeutet jedoch keineswegs die Aufgabe des
selbstständigen Wirkens und der autonomen Selbstverwaltung der einzelnen Sektion. Die Vertretung der
gemeinsamen Interessen durch den
Verband bedeutet nicht ein Aufgehen
der lokalen Vereine in demselben,
sondern eine Zusammenarbeit unter
genau festgelegten Bedingungen, die
in den „Verbandsstatuten" festgelegt
sind.
Wohl hat der Verband die Aufgabe
das Wirken der ihm angegliederten
Sektionen zu fördern, er hat jedoch
kein Einmischungsrecht in die autonome Verwaltung der Sektionen.
Da der Verband eine Dachorganisation der „Sektionen" ist, sind diese
nicht nur die Gründer, sondern auch
die alleinigen im Endeffekt maßgebenden Teilhaber des Verbandes.
Die Ausübung ihrer Befugnisse geschieht durch die Delegierten der
Sektionen in der Generalversammlung. Diese Befugnisse gelten jedoch
nicht einzeln für jede Sektion, noch
gruppen- oder regionalweise, sondern sind unteilbar und gemeinsam
mit allen Sektionen, die den Verband
bilden.
Die Gesellschaftsform des Verbandes
ist eine landwirtschaftliche Genossenschaft.
Die Liga CTF ist durch Ministerialbeschluss vom 28. Februar 1993 eine
staatlich anerkannte Naturschutzvereinigung.
Zurzeit besteht die Liga aus 139 Lokalsektionen und zählt über 32000

belangrijke stap gezet om verdere
versplintering tegen te gaan: de drie
toen bestaande verenigingen, de
"Coin de Terre et du Foyer", de "Cercle Horticole" en de "Amis de la
Fleur" verenigden zich in een landsbond die zich voortaan de „Ligue
Luxembourgeoise du Coin de Terre
et du Foyer" noemde. De Franse
priester-arbeider Abbé Lemire heeft
een toonaangevende rol gespeeld bij
het totstandkomen van deze Liga.
De aansluiting bij deze koepelorganisatie
hield
voor
de
ledenverenigingen geenszins een beknotting in van hun zelfstandige werking
en hun zelfbestuur. De gemeenschappelijke
belangenverdediging
door het Verbond betekende genendele een afzien van lokale autonomie.
Het was veeleer een bundeling van
krachten volgens strikte procedures
die vastgelegd werden in de statuten
van het Verbond.
Hoewel het Verbond zich tot doel
stelt toezicht te houden op de werking van de aangesloten verenigingen heeft het niet de minste inspraak
in het autonome zelfbestuur van die
verenigingen.
Gezien het Verbond een koepelorganisatie is van diverse „secties“ zijn
deze laatste dus niet alleen de stichters van het Verbond, maar uiteindelijk ook en terzelfdertijd de enige
stemgerechtigde leden.
De Algemene Vergadering die samengesteld is uit de diverse vertegenwoordigers van de secties heeft
totale beslissingsbevoegdheid. Deze
bevoegdheid bindt niet alleen iedere
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Mitgliedsfamilien und ist somit die
größte Gartenbau-, Familien- und
Umweltschutzvereinigung
in
Luxemburg.
Durch ministerielle Ernennung ist die
Liga Mitglied vom Conseil supérieur
du Bénévolat, welcher geschaffen
wurde um das Ehrenamt zu fördern.
Die Luxemburger Kleingärtner arbeiten mit Gleichgesinnten in- und ausländischen Organisationen zwecks
gegenseitiger Unterstützung und Beratung zusammen.
So ist die Liga CTF Mitglied der
Luxemburger Dachorganisation der
Naturschutzverbände NATURA und
Mitglied vom Office International des
Jardins Familiaux.
Die Liga CTF wahrt in ihrer Arbeit
strikte parteipolitische und konfessionelle Neutralität.
Die Aufgaben der Luxemburger Liga Garten und Heim
Zweck des Verbandes ist in erster
Hinsicht die Förderung von Gemüseund Obstbau, Blumenkultur und
Ziergartenanlagen als Freizeitbeschäftigung und die Förderung des
Erwerbs von Eigenheim und Eigengarten.
Des Weiteren die Förderung des Erwerbs von Dauerland durch die Sektionen zwecks Gründung von Gemeinschaftsgärten, sowie die Förderung der rechtlichen Absicherung aller
Kleingartenanlagen.
Gefördert werden der Umweltschutzgedanken und die Idee der
Schaffung von Schulgärten.
Was Familie und Freizeitgestaltung

sectie afzonderlijk, iedere aangesloten groep of regio, maar ook alle secties die het Verbond uitmaken. De juridische verenigingsstructuur van het
Verbond is een landbouwcoöperatie.
De Luxemburgse Liga voor Volkstuinen is bij ministerieel besluit van 28
februari 1993 een officieel erkende
natuurbeschermingsorganisatie.
Heden ten dage bestaat de Liga uit
139 lokale secties en telt ze meer dan

32000 leden-gezinnen. Zodoende is
ze in Luxemburg de grootste tuinbouw-, gezins- en milieubeschermingsorganisatie.
Door ministerieel besluit is de Liga
lid van de Hoge Raad voor het Vrijwilligerswerk die in het leven geroepen werd om het onbezoldigde vrijwilligerswerk te promoten.
De Luxemburgse volkstuinliga werkt
samen met soortgelijke organisaties
in binnen- en buitenland met het oog
op wederzijdse ondersteuning en
consultatie. Zo is zij lid van de overkoepelende natuurbeschermingsorganisatie NATURA en van het Internationaal Verbond van Volkstuinen.
De liga respecteert een strikt partijpolitieke en confessionele neutraliteit.
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betrifft ist es unser Ziel im Gartenund Obstbau den Familien die
Grundlage für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zur Bereicherung
des Familienlebens und zur Verschönerung der Familienwohnung zu
vermitteln.
Unsere Sorge gilt aber auch der Erhaltung einer natürlichen und gesunden Umwelt und das Kennen lernen
der Natur und ihrer Zusammenhänge.
Unsere Ortsvereine leisten mit ihren
Mitgliedern einen wertvollen Beitrag
zur Verschönerung der Ortschaften
und die Erhaltung ihrer Substanz
und wollen die Schaffung und Erhaltung von Grünflächen in Wohngebieten zur Verbesserung der Lebensqualität
Der Verband möchte die Einbeziehung der Kleingartenanlagen als integriertes Grün in die der Bevölkerung als Erholungsgebiete zur Verfügung stehenden öffentlichen Grünflächen in unmittelbarer Nähe zu den
Wohnungen.
Auf sozialem Plan ist die Gemeinschaftsbildung eine Selbstverständlichkeit um die Möglichkeit zwischenmenschlichen Kontakte zu pflegen.
Dazu gehört die Förderung des Vereins- und Kulturlebens, ebenso wie
die Förderung des gemeinschaftsbewussten Denkens und der Bereitschaft, gesellschaftspolitische Aufgaben zu erfüllen sowie die Förderung
der Integration der ausländischen
Mitbürger.
Das Arbeitsprogramm des Verbandes

Opdrachten voor de Luxemburgse
Liga van de Tuin en de Haard
Het Verbond heeft zich als voornaamste taken gesteld: de promotie
van vrijetijdsbesteding door het kweken van groenten, fruit en bloemen
en het aanleggen van siertuinen, de
promotie van het genereren van bestaansmiddelen voortspruitende uit
de eigen woonst en de eigen tuin.
Verder bekommert het Verbond zich
ook om gemeenschapstuinen in cultuur te brengen op speciaal daartoe
ter beschikking gestelde gronden.
Ook het verwerven van rechtszekerheid voor alle aangesloten volkstuincomplexen staat op de agenda.
Respect voor de natuur en het opzetten en inrichten van schooltuinen
worden ook hoog in het vaandel gevoerd.
Met het oog op gezinsontwikkeling
en vrijetijdsbesteding is het Verbond
van mening dat dit het beste kan geschieden door in familiale kring fruiten tuinbouw te beoefenen. Zodoende
wordt tevens het gezinsleven verrijkt
en komen er middelen ter beschikking voor verfraaiing van de gezinswoning.
Veel zorg wordt ook besteed aan het
behoud van een natuurlijke en gezonde leefomgeving en aan het leren
kennen van de natuur en zijn samenhang.
De lokale verenigingen en hun leden
leveren waardevolle bijdragen in het
tot stand komen en consolideren van
fraaie woonomgevingen. Met het oog
op verbetering van de levenskwaliteit
ijveren ze onverdroten voor het op-
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erstreckt sich auf Beratung und Aufklärung.
Beraten werden alle Gartenbesitzer in
der Anlage, Pflege und Bewirtschaftung ihrer Gärten.
Durch Fachvorträge, Filmvorführungen und praktische Unterweisung in
Lehrgängen soll die Grundlage für
eine fachgerechte Gartenarbeit, unter
besonderer Berücksichtigung der
Gesunderhaltung des Bodens, der
Luft und des Wassers und der
Schonung der Artenvielfalt geschaf-

fen werden.
In unserer monatlich erscheinenden
Verbandszeitschrift
„Gaart
an
Heem“, im jährlich erscheinenden,
gratis an die Mitglieder verteilten Taschenbuch und auf der WebSeite
www.ctf.lu erhalten die Haus- und
Kleingärtner wertvolle Anregungen
und Informationen zu den Themenbereichen Garten, Heim und Umwelt.
Dadurch leistet der Verband einen
wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz durch Pflege und Erhaltung
der Familien- und Kleingärten, besonders durch das Propagieren von
ökologischem Anbau im Familienund Kleingarten.
Zu unserm Auftrag gehören auch die

richten en instandhouden van groene
zones in woongebieden.
Het Verbond ijvert er voor om in de
onmiddellijke omgeving van woongebieden de volkstuinen te integreren
in openbare groenzones en parken.
Op sociaal gebied is die gemeenschapsopbouw van doorslaggevende
betekenis voor het creëren van menselijke contacten.
Staan verder nog op de agenda van
het Verbond: promotie van het verenigings- en het cultuurleven, denken
in functie van het belang van de gemeenschap, het verrichten van taken
ten bate van de vereniging, integratie
van buitenlandse medeburgers.
De werking van het Verbond wordt
geschraagd door consultatie en voorlichting.
Alle tuiniers worden bijgestaan met
raad en daad omtrent aanleg, onderhoud en opbrengst van hun tuinen.
Via voordrachten, filmvoorstellingen
en praktische lessen wordt de grondslag gelegd voor vakbekwaam tuinieren. Hierbij wordt vooral de nadruk
gelegd op ecologisch verantwoorde
omgang met grond, lucht en water en
op het belang van een verscheidenheid aan teelten.
Via het maandelijks verschijnend
verbondstijdschrift „Gaart an Heem“,
via gratis verdeelde handboekjes en
langs de website www.ctf.lu worden
aan de tuiniers waardevolle hints en
informatie verstrekt met betrekking
tot huis, tuin en leefmilieu.
Het verbond levert zodoende een
wezenlijke bijdrage tot het in stand
houden van het leefmilieu via de
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Förderung des Genossenschaftswesens zwecks gemeinsamen Einkaufs von Sämereien, Pflanzen usw.
und die Anschaffung von genossenschaftlich genutzten Geräten.
Durch Öffentlichkeitsarbeit wird das
Thema "Kleingarten, Grün für Alle"
in breiten Kreisen der Bevölkerung
propagiert.
Unterstützt werden Wettbewerbe,
Ausstellungen und Lehrgänge, um
die Ziele des Verbandes und die Idee
des Kleingartenwesens in der Öffentlichkeit darzustellen.
Der Verband verhandelt mit den Behörden und den politischen Kräften
und unterstützt die Sektionen, um
Kleingartenanlagen neu zu errichten
sowie bestehende zu erhalten und
rechtlich abzusichern. In Luxemburg
gibt es kein Kleingartengesetz, aber
seit der Novellierung des Gesetzes
von 1937 über die Bebauung der
Städten und Gemeinden in 2004 besteht die Möglichkeit, dass Kommunen auf Grund der neuen gesetzlichen Bestimmungen über den Städtebau, Kleingartenbauzonen auszuweisen können.
Der Luxemburger Verband unterstützt aber weiter die Bemühungen
des Office International zur Schaffung von Gesetzen zur Förderung
des Kleingartenwesens, sowohl auf
nationaler als auch auf europäischer
Ebene.
Es sind für uns Familien- und Kleingärtner selbstverständliche Erkenntnisse, die es aber einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln gilt, nämlich,
dass der Garten und die Gartenarbeit

zorg die aan gezins- en volkstuinen
besteed wordt. Daarbij wordt onophoudelijk gewezen op het belang van
ecologisch verantwoorde teelttechnieken.
Tot de opdracht van het verbond behoort ook de gemeenschappelijke
aankoop van zaden, plantgoed en
gemeenschappelijk tuinmateriaal.
Door publiciteit wordt de idee
„Volkstuinen,
gemeenschappelijk
groen“ onder het grote publiek verspreid.
Door rechtstreekse steunverlening
aan prijsvragen, tentoonstellingen en
lessenreeksen worden de doelstellingen van het verbond en het volkstuinfenomeen in de openbaarheid
gebracht.
Het verbond onderhandelt met de
overheid en met politieke mandatarissen. Het ondersteunt lokale verenigingen in hun inspanningen om bestaande volkstuinen te bestendigen
en nieuwe op te richten. Het helpt bij
het verwerven van rechtszekerheid.
In Luxemburg bestaat er geen volkstuinwet. Toch kunnen - sedert de
wetsherziening in 2004 van de wet
uit 1937 aangaande ruimtelijke ordening – volkstuinen opgenomen worden in stedelijke en gemeentelijke
uitbreidingsplannen.
Het Luxemburgse Verbond ondersteunt de inspanningen van het Internationaal Verbond met betrekking
tot het doen aanvaarden van wetten
die het volkstuinwezen bevorderen
en dit zowel op nationaal als op internationaal vlak.
Voor ons, volkstuinders, bestaan een
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die Möglichkeiten bietet wie Ruhe
und Entspannung sowie Erholung in
der frischen Luft fern vom Stress des
Alltags, körperliche Betätigung fern

von den Zwängen der Leistungsgesellschaft; Umgang mit Gleichgesinnten in der besinnlichen Atmosphäre
des Familien- und Kleingartens fern
vom hektischen Getriebe des Verkehrs und der Massenmedien und
Erleben der Natur und ihres jährlichen Kreislaufs, was dem modernen
Menschen vielfach abhanden gekommen ist.
Was wäre ein Verband ohne Verbandsführung?
Die Verwaltungsorgane sind: die Generalversammlung, der Zentralvorstand, der Comité directeur der
Ehrenrat und der Rat der Kassenrevisore.
Dem Zentralvorstand stehen ferner
beratende Kommissionen sowie ein
“Conseil Consultatif“ zur Seite.
Die Leitung des Verbandes obliegt
der Generalversammlung der Delegierten der angeschlossenen Sektionen, welche unter den in den Verbandsstatuten festgelegten Bedingungen zusammentritt und beschließt und ist somit für die

aantal vanzelfsprekendheden waarvan vele moderne mensen zich niet
meer bewust zijn, zoals:
* tuin en tuinarbeid verschaffen rust,
ontspanning en recreatie in de vrije
natuur, ver van de dagelijkse stress
* tuinieren zorgt voor lichaamsbeweging die ver verwijderd is van de
meedogenloze eisen van de prestatiemaatschappij
* tuinieren bevordert de omgang met
vrienden-tuiniers in de stemmige atmosfeer van de tuin, ver van het hectische verkeer en het mediageweld
* in de tuin ervaart men de natuur en
de seizoenen
Wij stellen ons tot doel dit alles ook
kenbaar te maken bij een breder publiek.
Wat zou een verbond zijn zonder
verbondsleiding?
De bestuursorganen zijn de algemene
vergadering, het centraal comité, het
comité van directeuren en de raad
van revisoren.
Het centraal comité laat zich bijstaan
door commissarissen en een „raadgevend orgaan“.
De leiding van het verbond ressorteert onder de algemene vergadering
van vertegenwoordigers van de aangesloten secties. Deze algemene vergadering handelt en beslist conform
de bepalingen van de verbondsstatuten. Zij alleen is bepalend voor de
koers van het verbond en ze draagt er
de volle verantwoordelijkheid voor.
De verbondsleiding ziet er op toe dat
alle bepalingen van de verbondsstatuten nageleefd worden.

Vriendenboek - 213

Führung des Verbandes allein maßgebend und verantwortlich.
Diese Verbandsführung hat zu geschehen unter Einhaltung aller Bestimmungen der Verbandsstatuten.
In Anbetracht der Tatsache dass eine
Beratung in einer ausführlichen Diskussion unter einigen Hunderten von
Delegierten, die die 139 Sektionen
vertreten im Laufe einer naturgemäß
beschränkten Zeit nicht denkbar ist,
werden sämtliche Unterlagen rechtzeitig an alle Sektionen versandt mit
der Bitte die Stellungnahme der Sektion vor der Generalversammlung gelegentlich von Regionaldelegiertenversammlungen
Nur so ist, in Anbetracht der erreichten Ausdehnung des Verbandes, die
Möglichkeit einer sachlichen Abstimmung zwecks Beschlussfassung
gegeben.
Die Generalversammlung bezeichnet
in freier Wahl eine Anzahl von Vertrauensleuten, den Zentralvorstand,
die in ihrem Namen und Auftrag die
moralische und materielle Geschäftsführung zu gewährleisten haben.
Jedes Mitglied einer Sektion darf seine Kandidatur anmelden.
Der Zentralvorstand ist der Generalversammlung der Delegierten Rechenschaft schuldig.
Der Zentralvorstand schlägt der Generalversammlung den Verbandsvorsitzenden zur Bestätigung vor.
Der durch die Generalversammlung
bestätigte Präsident ist zugleich Verbandspräsident und hat somit auch
die Aufgabe die Generalversammlungen des Verbandes zu leiten.

Om langdurige discussies en tijdverlies te vermijden tijdens besprekingen met gedelegeerden van de 139
aangesloten secties worden de gedelegeerden verzocht hun standpunten
op voorhand te bepalen. Deze standpunten worden dan kenbaar gemaakt
in de algemene vergadering via de
vertegenwoordiger van de sectie of
via een regioverantwoordelijke.
In zo’n uitgebreide vergadering staat
enkel deze manier van werken garant
voor serene besluitvorming en zakelijke overeenkomsten.
De algemene vergadering kiest onder
haar leden een aantal vertrouwenspersonen die zullen zetelen in het
centraal comité en die in haar naam
de morele en zakelijke leiding van
het verbond zullen waarnemen. Ieder lid van de algemene vergadering
kan zich hiervoor kandidaat stellen.
Het centraal comité is verantwoording verschuldigd aan de algemene
vergadering.
Op voorstel van het centraal comité
benoemt de algemene vergadering
een verbondspresident die het verbond en de algemene vergaderingen
voorzit.
Het dagelijks bestuur wordt in opdracht van het centraal comité waargenomen door het comité van directeuren waarin naast de verbondsvoorzitter ook vier vice-voorzitters,
een secretaris-generaal, een penningmeester en een verslaggever zetelen.
Dit comité van directeuren staat het
centraal comité bij in het verwezen-
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Ein unter Vorsitz vom Verbandspräsidenten tagender „Comité directeur“, bestehend aus dem Verbandspräsidenten, 4 Vizepräsidenten, dem
Generalsekretär, dem Generalkassierer und dem Redakteur erledigt im
Auftrag vom Zentralvorstand die
laufenden Geschäfte.
Der Ehrenrat hat die Aufgabe den
Zentralvorstand in seiner ideellen
Mission zu unterstützen, die Würde
offizieller Feiern durch ihre Präsenz
zu heben und entstehende Differenzen zu schlichten, falls dies durch
den Zentralvorstand nicht erreicht
wurde.
Der Verbandspräsident führt den
Vorsitz.
Den Kassenrevisoren obliegt die
Aufgabe die finanzielle Abwicklung
der Verbandsgeschäfte zu überprüfen
und die Buchführung zu kontrollieren, den Kassenbestand festzustellen
und über das Resultat dieser Kontrolle der Generalversammlung der Delegierten Rechenschaft abzulegen.
Die Kassenrevisoren, welche ebenfalls durch die Generalversammlung
bezeichnet werden, unterstehen nur
der Generalversammlung und sind
nur ihr Rechenschaft schuldig.
Ebenso erfolgt alljährlich eine Kontrolle des Inventarbestandes mit Rechenschaftsablage an die Generalversammlung durch einen Inventaraufseher.
Dem Zentralvorstand stehen beratend die 4 Regionalkommissionen
zur Seite, welche die Aufgabe haben
den Zentralvorstand in der Erfüllung
seiner Mission zu unterstützen und

lijken van haar doelstellingen, het
vertegenwoordigt het verbond bij officiële plechtigheden en het beslecht
meningsverschillen in de schoot van
het centraal comité. De verbondspresident is voorzitter van het comité.
De raad van revisoren ziet toe op de
verbondsfinanciën, controleert de
boekhouding en brengt verslag uit op
de algemene vergadering van de kastoestand.
De raad van revisoren ressorteert onder de algemene vergadering en is
enkel aan haar verantwoording verschuldigd.
Jaarlijks wordt ook een inventariscontrole uitgevoerd door een daartoe
aangestelde controleur. Deze legt
hieromtrent rekenschap af aan de algemene vergadering.

Het centraal comité laat zich bij de
vervulling van zijn opdrachten ook
bijstaan door vier regionale commissarissen. Deze laatsten zijn ondergeschikt aan het centraal comité dat hen
hun opdrachten geeft en aan wie ze
verantwoording verschuldigd zijn.
Evenzo als een regio geen verbond in
het verbond kan zijn, kunnen regionale commissarissen geen eigengereide beslissingen noch verantwoor-
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sind als ein Organ anzusehen, das
dem Zentralvorstand untersteht, von
ihm seine Direktiven erhält und ihm
über seine Tätigkeit Rechenschaft abzulegen hat.
So wie die Regionale nicht als Verband im Verband angesehen werden
kann, kann auch der Regionalkommission keinerlei selbstständige Mission noch Verantwortung in der
Führung des Verbandes zugestanden
werden.
Seine eventuelle Vermittlungsarbeit
zwischen dem Zentralvorstand und
den Sektionen kann nur im Auftrag
des Zentralvorstandes geschehen.
Eine gegenteilige Auffassung würde
bedeuten, dass dem Regionalvorstande Befugnisse eingeräumt würden, für deren Auswirkung der Zentralvorstand, und er allein, der Generalversammlung gegenüber verantwortlich wäre.
Weitere beratende Kommissionen
sind die Finanzkommission, Die Medienkommission, die Umweltkommission, die Filmkommission und
verschiedene Arbeitsgruppen die sich
mit spezifischen Problemen befassen.
Ein „Conseil consultatif“, bestehend
aus vom Landwirtschaft-, Wohnungsbau-, Familien-, Umwelt-, Kultur und Erziehungsministerien ernannten Fachleuten berät den Zentralvorstand bei speziellen fachlichen
Problemen.

delijkheden nemen.
Hun eventuele bemiddeling tussen
het centraal comité en de plaatselijke
secties kan enkel en alleen gebeuren
in opdracht van het centraal comité.
Zoniet zouden de regionale commissarissen bevoegdheden kunnen uitoefenen waarvoor alleen het centraal
comité verantwoording verschuldigd
is aan de algemene vergadering.
Andere raadgevende organen zijn de
commissie financiën, de mediacommissie, de ecologische commissie, de
filmcommissie en verscheidene andere werkgroepen die zich met specifieke problemen bezighouden.
Het „raadgevend orgaan“, samengesteld uit vaklui en specialisten uit de
ministeriële departementen landbouw, woningbouw, gezin, milieu,
cultuur en onderwijs, ondersteunt het
centraal comité bij speciale onderzoeken.

Volkstuinen in Luxemburg
Het zal u misschien reeds opgevallen
zijn dat de Luxemburgse liga voor
volkstuinen op één punt wezenlijk
verschilt van andere verbonden die
deel uitmaken van het Internationaal
Verbond: een niet onaanzienlijk deel
van onze leden zijn mensen die een
eigen tuin bewerken.
Dit verschijnsel is te verklaren door
het feit dat er tot in de jaren vijftig
zeer weinig volkstuincomplexen bestonden in Luxemburg.
Pas wanneer de hoofdzakelijk landeKleingärten in Luxemburg
Sicherlich werden sie aus diesen Aus- lijke woonkernen zich begonnen uit
führungen festgestellt haben, dass te breiden en te verdichten ontstond
sich die Luxemburger Liga der de nood aan volkstuinen voor pu-
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Kleingärtner sich in einem Punkt wesentlich von anderen im Office International
zusammengeschlossenen
Verbänden unterscheidet und zwar
dadurch, dass ein wesentlicher Teil
der Mitglieder aus Hausgärtner besteht.
Dies erklärt sich aus der Tatsache,
dass es bis zu den 50er Jahren sehr
wenige
Kleingartenanlagen
in
Luxemburg gab. Erst mit beginnender städtischer Entwicklung entstanden aus unseren, bis dahin typischen
eher ländlich geprägten Kleinstädten,
Einwohnerballungsgebiete, wo es
nun galt Kleingärten zum Nutzen der
Allgemeinheit zu schaffen.
Nach wie vor stellt die Beschaffung
und Bereitstellungen von geeignetem
Gelände angesichts der hohen
Grundstückpreisen
unser größtes
Problem dar.
Die
meisten
Kleingartenanlagen
wurden auf Gelände angelegt, welches von Gönnern über einen Pachtvertrag für unbestimmte Zeit zur
Verfügung gestellt wurde. Sie können jederzeit aufgekündigt werden.
Aus diesem Grunde investieren die
Kleingärtner sehr wenig in Lauben.
Einige Sektionen konnten sich eigenes Land anschaffen oder ihnen wurde seitens der Gemeindeverwaltungen ein geeignetes Gelände zur Verfügung gestellt, was sehr lobenswert
ist.
Heute zählt Luxemburg etwa 2 000
Parzellen in 30 Kleingartenanlagen
mit einer Gesamtfläche von ca. 40 ha.
Unsere Bemühungen über einen Gesetzentwurf, welcher u. a. auch unter

bliek nut.
De aanschaf en inrichting van geschikte gronden vormt uiteraard een
groot probleem, niet in het minst wegens de hoge grondprijzen.
De meeste volkstuincomplexen worden opgetrokken op gronden die men
voor onbepaalde tijd pacht van een
sympathiserende eigenaar. Echter
kan de pacht op elk ogenblik opgezegd worden.
Dat is de reden waarom de volkstuinders weinig investeren in aanplant.
Sommige afdelingen slaagden erin
zelf grond aan te kopen of via de gemeente geschikt land ter beschikking
te krijgen. Zulke initiatieven verdienen alle respect. Vandaag telt
Luxemburg ongeveer 2000 percelen
verspreid over 30 tuincomplexen,
met een gezamenlijke oppervlakte
van ca 40 ha.
Onze inspanningen om met medewerking van het Internationaal Verbond een wetsontwerp op te maken
betreffende juridische bestaanszekerheid voor volkstuinen zijn tot op de
dag van vandaag spaak gelopen op
de staatsrechterlijke bescherming van
privé eigendom.
Gelukwensen naar aanleiding van
het jubileumfeest
De Liga CTF vertrouwt erop dat bovenstaande gedachtenwisseling jullie
een blik gegund heeft over de tuinomheining van de buren en dat ze
een beetje heeft bijgedragen tot wederzijds begrip en vriendelijke omgang met elkaar.
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Mithilfe des Office International erstellt wurde, die rechtliche Absicherung zu erreichen, sind bis dato an
der verfassungsrechtlichen Frage bezüglich des Schutzes von Privateigentum gescheitert.
Glückwunsch zum Geburtstag
Die Liga CTF hofft mit diesem Gedankenaustausch ihnen einen Blick
über den Gartenzaun des Nachbars
gewährt zu haben.
Dieser Blick sollte vordergründig
dem Verstehen und dem freundschaftlichen Umgang miteinander
dienen.
Gutnachbarschaftlichen Beziehungen
sollte für jeden Haus- und Kleingärtner eine Selbstverständlichkeit sein.
Sie soll genau so zwischen den Vereinen und den Landesverbänden gepflegt werden.
Besonders wo wir in Europa immer
näher zusammenrücken. Schengener
Abkommen, die gemeinsame Währung und Autobahnen haben uns
wohl geographisch und hoffentlich
auch menschlich näher gebracht.
„Zusammen zu leben setzt aber
voraus, einander zu verstehen, bestehende Gegensätze wertzuschätzen
und miteinander zu reden. Das europäische Einigungswerk ist vor allem
eine Geschichte des Dialogs zwischen
Kulturen“ schreibt Eu-Kommissarin
Frau Viviane Reding.
Die Aussagen die für Politik und
Wirtschaft gelten, sollten wir uns
Kleingärtner auch zu Eigen machen.
Europaweit haben die Obst- und Gartenfreunde ein gemeinsames großes

Goede burenrelaties zouden niet alleen tussen huis- en complextuiniers
een vanzelfsprekendheid moeten
zijn, maar ook tussen de verenigingen onderling en de landsbonden.
In het Europa van na de Schengen
akkoorden hebben gemeenschappelijke belangen en autostrades ons geografisch dichter bij elkaar gebracht.
Laat ons hopen dat ze ons ook menselijk dichter bijeen brengen.
Zoals EU-Commissaris Viviane Reding het uitdrukt: samenleven veronderstelt dat we elkaar begrijpen,
dat we begrip opbrengen voor bestaande verschillen en dat er gedialogeerd wordt. De Europese éénmaking moet vooral een proces zijn van
dialoog tussen de verschillende culturen.
Politieke en economische uitspraken
moeten ook door ons, volkstuinders,
ter harte genomen worden.
Alle Europese groenten- en tuinliefhebbers moeten steeds één groot gemeenschappelijk doel voor ogen
houden: het behoud van de familieen volkstuinen als oorden van ontspanning en recreatie, als een stukje
natuur dicht bij huis.
Als volkstuinders zijn wij er ons van
bewust dat we op een verantwoorde
wijze moeten omgaan met de natuur,
dat we er zorg moeten voor dragen
en haar zo min mogelijk schade toebrengen.
De hedendaagse uitdaging bestaat erin dat ook nog in de toekomst de terbeschikkingstelling van tuingronden
zou gewaarborgd blijven.
Wij moeten immers bezorgd vaststel-
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Ziel: den Erhalt des Familien- und
Kleingartens als Ort der Entspannung
und der Erholung, als ein Stück Natur beim Haus.
Alle Kleingärtner sind sich ihrer Verantwortung im Umgang mit der Natur bewusst, und tragen Sorge um so
wenig wie möglich Schaden an der
Natur anzurichten.
Unsere heutige Herausforderung
wird sein Sorge zu tragen dass auch
weiterhin den Bürgern Gartenland
zur Verfügung steht, denn in Sorge
stellen wir fest, dass sich der Druck
auf die Inanspruchnahme von Kleingartenland für Bau- und Industriezwecken verstärkt hat. Der Bestand
der Kleingartenanlagen und somit
das jahrelange Werk der Kleingärtner
wird gefährdet.
Möge europäische Zusammenarbeit
dazu beitragen, dass unsere Kleingartenbewegung neue Impulse bekommt um auch weiterhin Aktivitäten im Interesse der Allgemeinheit
verwirklichen zu können und dass
wir es schaffen auch kommende Generationen für Garten- und Obstbau
als sinnvolle, gesunde, erholsame
und wertvolle Freizeitbeschäftigung
zu überzeugen und zu begeistern.
Mit diesem Gedanken wünscht die
Luxemburger Liga CTF alles Gute
zum 75ten Geburtstag und „ad multos annos“.

len dat de druk toeneemt om geschikte tuingronden ter beschikking
te stellen van bouwpromotoren en
industrieontwikkelaars. De overlevingskansen van de volkstuinen en
daarmee ook de jarenlange inspanningen van de tuiniers worden daardoor rechtstreeks bedreigd.
Wij drukken de wens uit dat Europese samenwerking ertoe mag bijdragen dat de volkstuinbeweging nieuwe impulsen krijgt om ook in de toekomst activiteiten te blijven ontwikkelen ten bate van het algemeen belang.
Wij durven verhopen dat we er zullen in slagen om ook de komende generaties te overtuigen van en te begeesteren voor het volkstuinieren als
zinvolle, gezonde, ontspannende en
waardevolle vrijetijdsbesteding.
Met deze overwegingen wenst de
Luxemburgse Liga voor volkstuinen
jullie alle succes toe bij de viering van
75 jaar volkstuinen en wenst u nog
vele jaren toe.
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Peter Salbert
Voorzitter van „Dauer-Kleingärtnerverein
Eicken-Bruche e.V. „
Stad Melle – Duitsland
Allgemeines über die Entstehung Het ontstaan van volks- en Schrebertuinen
der Klein- und Schrebergärten
Die Anlage von Armengärten auf Initiative von wohlmeinenden Landsherren, Fabrikbesitzern, Stadtverwaltungen und Wohlfahrtsorganisationen war eine von vielen Maßnahmen,
um Anfang des 19. Jahrhunderts des
Armenproblems Herr zu werden. Es
hatte seine Ursache im sprunghaften
Anwachsen der Bevölkerung. Das
Hauptziel war es, dem Hunger und
der Verarmung entgegenzuwirken.
In den nun eingerichteten Gärten

konnten die Menschen Obst und
Gemüse anbauen.
1864 gründete der Leipziger Pädagoge und Schuldirektor Dr. phil.
Ernst Innozenz Hauschild einen
Schreberverein, den er nach seinemverstorbenen Kollegen und Mitstrei-

In het begin van de negentiende
eeuw werden initiatieven genomen
om de alomheersende armoede de
baas te worden: het inrichten van
armentuinen onder impuls van
grondbezitters,
fabriekseigenaars,
stadsbesturen en welvaartsorganisaties waren er enkele van. De armoede
sproot grotendeels voort uit de
sprongsgewijze aangroei van de bevolking. Deze initiatieven hadden tot
doel de verpaupering en de armoede
tegen te gaan. In de opgerichte en ter
beschikking gestelde tuinen konden
de mensen immers hun eigen groenten en fruit verbouwen.
In 1864 stichtte Dr. phil. Ernst Innozenz Hauschild, pedagoog en
schooldirecteur uit Leipzig, een
Schrebervereniging. Hij noemde die
vereniging zo ter nagedachtenis van
en eerbetoon aan zijn collega en medestander Dr. Daniel Gottlob Moritz
Schreber. Hauschild pachtte een
speelweide en liet er kleine bloemenperken op aanleggen met de bedoeling dat deze door de schoolkinderen
verder zouden beplant en verzorgd
worden. Alras echter namen de ouders van de kinderen de tuinen onder
hun hoede en in 1869, toen het initiatief reeds uitgegroeid was tot rond de
100 percelen, werden verenigingsre-
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ter Dr. Daniel Gottlob Moritz Schreber benannte. Hauschild pachtete eine Spielwiese und legte dort kleinere
Blumengärten an, die von Schulkindern bepflanzt und gepflegt werden
sollten. Bald gingen diese Gärtchen
in die Obhut der Eltern über und
1869, als die Initiative bereits rund
100 Parzellen umfasste, gab sie sich
eine Vereinsatzung. Geräteschuppen,
Lauben und Zäune wurden errichtet,
und 1891 waren bereits 14 weitere
Schrebervereine in Leipzig gegründet
worden. Die historische Kleingartenanlage „Dr. Schreber“ steht heute unter Denkmalschutz und beherbergt
seit 1996 das Deutsche Kleingärtnermuseum.
In der heutigen Zeit sind Klein- oder
Schrebergärten Anlagen, in denen
immer noch Obst und Gemüse angebaut werden. Jedoch dienen sie auch
zum großen Teil als Erholungsraum.
Die Situation in der Stadt Melle
Da Melle ländlich strukturiert ist,
und viele Bürgerinnen und Bürger
einen eigenen Garten besitzen, ist der
Bedarf an Kleingartenanlagen geringer als in städtisch geprägten Gebieten. Jedoch bestand auch in Melle Interesse an einer Kleingartenanlage.
Seit Anfang der 1980er Jahre gibt es
in Melle den Dauer-Kleingärtnerverein Eicken-Bruche e.V.
Die Stadt Melle pachtete eine 25.000
qm große Fläche eines Landwirtes
und stellte sie dem Verein zur Verfügung. Auf dem Gelände richtete der
Verein 41 Parzellen ein, die an Kleingärtner gegen einen Jahresbeitrag un-

gels opgesteld.
Gereedschappen, tuinhuisjes en omheiningen werden voorzien. In 1891
waren zodoende reeds 14 andere
Schreberverenigingen gesticht in
Leipzig. De historische volkstuin „Dr
Schreber“ is momenteel een beschermd monument en sedert 1996
biedt hij ook onderdak aan het Duitse
Volkstuinmuseum.
Heden ten dage zijn volkstuinen nog
steeds oorden waar groenten en fruit
verbouwd worden. Echter spelen ze
ook steeds meer een rol als ruimte
voor vrijetijdsbesteding.
De situatie in de stad Melle
Gezien Melle een landelijke gemeente is en vele inwoners er over een eigen tuin beschikken is de nood aan
volkstuinen geringer in vergelijking
met stedelijke gebieden. Toch is er
ook in Melle vraag naar en interesse
voor volkstuinen. Sedert de vroege
jaren 1980 bestaat er ook in Melle een
volkstuinvereniging, de genaamde
„Dauer- Kleingärtnerverein EickenBruche e.V.“
De stad Melle pachtte een 25.000 m2
groot stuk land van een landbouwer
en stelde deze gronden ter beschikking van de volkstuinvereniging. De
volkstuinvereniging richtte er 41 percelen op en verhuurde deze voor een
jaarlijkse bijdrage aan geïnteresseerde tuiniers. Heden ten dage worden
35 percelen bewerkt door tuiniers.
Naast het telen van groenten en fruit
wordt de tuin ook gebruikt als ontspanningsruimte. Vandaar dat er ook
tuinhuisjes en vijvertjes op de perce-

Vriendenboek - 221

terverpachtet wurden. Zurzeit werden 35 Parzellen von Gartenfreunden
bewirtschaftet.
Neben Obst- und Gemüseanbau
dient der Garten auch als Erholungsraum. So sind auch kleine Hütten
oder auch Teiche auf dem Gelände
anzufinden. Die Gestaltung der Parzellen ist der Gartenordnung des
Vereins sowie dem Bundeskleingartengesetz unterworfen.
Eine Eigenheit ist, dass die Anlage
keine Verbindung an das Strom- und
Wassernetz hat. Dies bedeutet, dass
einige Arbeiten nur mit höherem
Aufwand erledigt werden können.
Jedoch strahlt diese Situation auch
einen gewissen Reiz aus, da in der
heutigen Zeit eine Abhängigkeit von
der Elektrizität und der Wasserversorgung besteht.
Neben der Pflege des Kleingartens,
sind zusätzlich Gemeinschaftsarbeiten zu erbringen, um die Anlage in
einem entsprechenden guten Zustand zu erhalten. Daran sind alle
Vereinsmitglieder beteiligt.
Ein besonderes Anliegen ist es dem
Verein, dass alle Gärtner harmonisch
zusammenleben. Folglich hat auch
das gesellige Beisammensein einen
hohen Stellenwert.
Um der Meller Bevölkerung die
Kleingartenanlage vorzustellen und
um evtl. neue Mitglieder zu finden
veranstaltet der Dauer-Kleingärtnerverein regelmäßig einen „Tag der offenen Tür“. Grundsätzlich kann die
Anlage jedoch jederzeit von Interesierten besucht werdensierten besucht werden.

len te vinden zijn. De inrichting van
de percelen is onderworpen aan het
reglement van orde van de volkstuinvereniging en aan de voorschriften van de federale tuintjeswet.
Een eigenaardigheid is dat het volkstuinencomplex geen aansluiting heeft
op de openbare elektriciteits- en watervoorzieningen. Dit houdt in dat
sommige taken alleen kunnen volbracht worden mits een meer dan
normale inzet. Zulke situatie heeft
anderzijds ook wel haar charme.
Vooral in een tijd waar wij bijna niet
meer verder kunnen zonder stromend water en elektriciteit.
Naast het verzorgen van de eigen
tuin wordt er ook een beroep gedaan
op de leden om gezamenlijke arbeid
te verrichten ten einde het complex in
een optimale toestand te houden. Alle leden moeten daaraan meewerken.
Voor de volkstuinvereniging is het
van het allergrootste belang dat alle
tuiniers harmonisch met elkaar samenleven. Het gezellig samenzijn
van alle leden wordt dan ook hoog in
het vaandel gevoerd.
Om de volkstuinidee in Melle te
promoten en ook om nieuwe leden te
werven worden regelmatig opendeurdagen georganiseerd hoewel in
principe de volkstuinen steeds voor
iedereen toegankelijk zijn.
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Julio Calzada, Directeur van "El Abrojo"

En veinte escuelas se cultiva- In twintig scholen worden er
rán huertas comunitarias
“modelvolkstuinen” bewerkt
demostrativas
Tres mil quinientos niños y sus
respectivas familias se beneficiarán
en forma directa de «un programa de
habilidades para la vida», que contará con la participación de treinta y
seis escuelas del departamento, las
que establecerán veinte “huertas
comunitarias demostrativas”.
El programa, que se establece en Paysandú como experiencia piloto, para
luego desarrollarse en otras partes
del país, cuenta con el impulso de la
organización no gubernamental «El
abrojo» y de la Junta Nacional de
Droga.
A ellas se asocian a nivel departamental la Inspección Departamental
de Escuelas, la Intendencia Municipal
y de la Jefatura de Policía, donde se
realizó la presentación del programa.
A nivel internacional, se cuenta con
el apoyo del Ayuntamiento de Elche
en España.

Drieduizend vijfhonderd kinderen en
hun respectieve families zullen zodoende rechtstreeks kunnen genieten
van een “training in levensattitudes”.
Dit trainingsprogramma kan rekenen
op de deelname van zesendertig departementale scholen. Deze scholen
zullen gezamenlijk twintig modelvolkstuinen oprichten.
Dit programma dat in Paysandú als
pilootproject is opgezet om zich later
over andere delen van het land te
verspreiden kan rekenen op de steun
van de niet-gouvernementele organisatie “El abrojo” en van het Nationaal Ministerie van Drugsbestrijding.
Op departementaal vlak waar het
project uiteindelijk moet gerealiseerd
worden, komt daar nog de steun van
de schoolinspectie, de politie en het
lokale bestuur bij.
Op internationaal vlak kan men reke-
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El programa de educación, vinculado
a la salud en general contará con la
colaboración de varias instituciones y
se constituirá en una linda experiencia, que se hace posible gracias a la
colaboración internacional, y que podrá repicarse más adelante en otros
departamentos.
La elección de este departamento no
es una cuestión casual porque encontramos que para extender y dinamizar un programa que desarrollamos desde hace tres años, Paysandú
nos daba las mejores condiciones.
Se pretende que los niños puedan
sensibilizar a las familias con el
cultivo de hortalizas y productos de
granja, llevando la idea a través de
materiales didácticos.
Tiene que indicar que los lugares
seleccionados fueron aquellos donde
no se está trabajando con huertas,
pues es allí donde queremos potenciar el programa de prevención en
salud por una alimentación saludable
y trabajar con las huertas comunitarias, con la intención de que luego
generen huertas familiares.
Feliz cumpleaños.

nen op de steun van het gemeentebestuur van Elche in Spanje.
Dit opvoedingsprogramma dat ook
nauw verbonden is met gezondheidszorg zal ook volop kunnen rekenen
op de medewerking van verschillende instellingen en zal uiteindelijk
een waardevolle ervaring opbrengen
waarop men terecht fier zal kunnen
zijn. Dit alles is slechts mogelijk
dankzij internationale samenwerking.
Het uitkiezen van het departement
Paysandú is niet toevallig. Wij zijn
immers de mening toegedaan dat we
de beste kansen om dit programma –
dat al drie jaar ontwikkeld wordt –
verder uit te bouwen en te dynamiseren daar kunnen vinden.
Het ligt binnen de verwachting dat
via deze didactische aanpak de kinderen hun families zullen sensibiliseren voor de teelt van groenten en
graangewassen.
Het moet gezegd dat de gekozen
plekken diegene zijn waar nog geen
tuinen zijn. Hier liggen immers de
beste kansen om een gezondheidsbeleid uit te bouwen dat gebaseerd is
op werken in de volkstuinen en op
het verbruik van gezond voedsel. Het
is uiteindelijk de bedoeling dat de
mensen nadien een eigen familietuintje beginnen opzetten.
Gelukgewenst met de verjaardag.
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Paola Chorna, Melo, Uruguay

Las huertas comunitarias re- Volkstuinen verminderen de risico’s in Uruguay
ducen el riesgo en el Uruguay
Sóñora es conocida localmente como
“la isla”, ya que cada vez que el arroyo Conventos - que separa a esta
comunidad de la ciudad de Melo -, se
desborda o hay inundaciones, la
comunidad queda completamente aislada.
Es un mito creer que Uruguay es un
país ajeno a los desastres. En aquel
pequeño país sudamericano, las inundaciones son una constante amenaza,
que además traen aparejadas una
serie de epidemias y enfermedades.
Las aguas del arroyo Conventos,
donde la mayoría de los habitantes de
Sóñora pescan y se bañan, distan de
ser limpias y puras.
En esta comunidad que alberga a
Sóñora más de 600 familias no existen
sistemas de agua y saneamiento, y
como consecuencia de ello, este año se
registraron varios casos de desnutrición y más de cien casos de hepatitis A.
Sóñora, ubicada en el norte del Uruguay, casi en la frontera con Brasil,
pertenece al Departamento de Cerro
Largo.
Dicho lugar, fue uno de los elegidos
por el Programa Camalote que cuenta
con el apoyo de la Federación Interna-

Sóñora is lokaal gekend als “het eiland”. Immers telkens als de Conventosbeek – die deze gemeenschap
scheidt van de stad Melo – buiten
haar oevers treedt of als er zich overstromingen voordoen, is deze plek
volledig van de buitenwereld afgesloten.
Het is een mythe om te geloven dat er
zich in Uruguay geen rampen zouden
voordoen. In dit kleine Zuid-Amerikaanse land zijn overstromingen een
constante dreiging die meestal epidemieën en ziekten in hun spoor teweegbrengen.
De wateren van de Conventosbeek die
door de meerderheid van de bewoners van Sóñora gebruikt worden om
te vissen en te baden zijn verre van
proper en zuiver. Voor de 600 families
die onderdak vinden in Sóñora bestaan geen water- noch sanitaire voorzieningen. Daardoor werden dit jaar
verscheidene gevallen van ondervoeding en meer dan honderd gevallen
van hepatitis A geregistreerd.
Sóñora, gelegen in het noorden van
Uruguay quasi aan de grens met Brazilië, behoort tot het departement van
Cerro Largo. Deze plaats was één van
de uitverkoren plekken voor het Ca-
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malote project dat kan rekenen op de
steun van de Internationale Federatie
van het Rode Kruis. Het Rode Kruis
van Argentinië, Paraguay en Uruguay
werken er met de meest kwetsbare
groepen in een poging om hun levenskwaliteit te verbeteren.

cional y, a través del cual, la Cruz
Roja Argentina, Paraguaya y Uruguaya, trabajan con las comunidades
más vulnerables para mejorar su calidad de vida, especialmente evaluando
sus mayores necesidades y fortaleciendo sus habilidades para prevenir y
mitigar los efectos de los desastres.
La reducción de riesgo debe estar presente no sólo en el trabajo de respuesta ante los desastres como puede
ser una inundación, sino también en
relación a otros riesgos que son consecuencia de la vulnerabilidad de la
misma pobreza.
El programa Camalote se encuentra
desarrollando dos micro-proyectos en
Sóñora: huertas comunitarias y apicultura. Estamos felices ya que la gente
de la comunidad de Sóñora está respondiendo muy bien, asistiendo a
cada una de las clases sobre huertas
orgánicas, y hasta han firmado un
acuerdo entre los mismos vecinos
para crear un “banco comunitario de
herramientas” para el trabajo del
suelo y los cultivos. Esta es una señal
evidente de solidaridad.
Estos micro-proyectos pueden parecer

Daarvoor sporen ze eerst de grootste
noden op en proberen ze de weerbaarheid van de mensen te versterken
zodat ze beter het hoofd kunnen bieden aan de desastreuze gevolgen van
rampen aldaar.
Risicovermindering streeft men niet
alleen na in de responsbekwaamheid
tegen natuurrampen (bijvoorbeeld een
overstroming), maar ook met betrekking tot andere risicofactoren die het
gevolg zijn van hun kwetsbaarheid
door de armoedige omstandigheden
waarin ze leven.
Het Camalote programma ontwikkelt
twee micro-projecten in Sóñora: enerzijds volkstuinen en anderzijds bijenteelt. Wij zijn heel verheugd dat de
Sóñora gemeenschap zeer gunstig reageert en regelmatig bijeenkomt in de
instructievergaderingen over biologisch tuinieren. De buren aldaar hebben bijna een akkoord rond over de
oprichting van een “gemeenschapsbank voor werktuigen”, werktuigen
die ze nodig hebben om de grond te
bewerken en teelten te cultiveren. Dit
is een hoopgevend signaal van solidariteit.
Hoewel deze micro-projecten bescheiden lijken, behalen ze meer dan
noemenswaardige resultaten. Deze
lagekosten-projecten hebben een posi-
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pequeños vistos a escala, pero los
mismos están teniendo resultados
más que significativos. Estos programas de bajo costo para las comunidades han tenido un impacto muy
beneficioso a través del grado de participación e involucramiento de sus
miembros, y además logrando los objetivos del programa, ello sería el mejoramiento de la calidad de vida de
las personas más vulnerables en
aquellos lugares donde el mismo esta
siendo implementado.
La Cruz Roja provee a las familias, no
sólo la capacitación sino también las
semillas que ellos plantan. Luego reciben también clases de cocina y los
secretos de la conservación de los alimentos una vez cosechados.
Ello también es un aporte para que la
gente de la comunidad logre tener
una dieta balanceada, y puedan conseguir una “autogestión alimentaria”.
Es otra aproximación al concepto de
reducción de riesgo. El resultado
serán personas bien alimentadas con
la posibilidad de poder realizar
además un micro-emprendimiento
como forma de hacer frente al alto
grado de desocupación que afecta al
Uruguay.
Cabe destacar la importancia de poder
brindarle a la comunidad todos estos
talleres. Existe un número creciente y
alarmante de casos de desnutrición y
de menores con bajo peso y talla en
Melo, es por ello que la Cruz Roja
Uruguaya refuerza las clases también
con charlas acerca de prevención de
enfermedades, cólera, dengue, hepatitis, así como también sobre género,

tieve invloed op de participatiegraad
en de betrokkenheid van hun leden.
Terzelfdertijd slagen ze er ook in de
levenskwaliteit van de meest kwetsbaren te verbeteren.
Het Rode Kruis voorziet de families
niet alleen van scholing maar ook van
plantgoed. Nadien krijgen ze ook nog
kooklessen en leren ze de geheimen
van het bewaren van de geoogste
voedingswaren.
Ze zijn ook een onmisbare steun opdat de mensen van het dorp zouden
leren om gevarieerd te eten. Ook begeleiden ze de mensen naar een soort
van “alimentair zelfbestuur”. Het is
inderdaad een alternatieve manier om
aan risicovermindering te doen. Als
gevolg daarvan zijn de mensen beter
gevoed en hebben ze niet alleen de
mogelijkheid hun micro-onderneming
te onderhouden, maar terzelfdertijd
ook het hoofd te bieden aan de massale werkloosheid in Uruguay.
We kunnen niet genoeg benadrukken
hoe belangrijk het is dat een gemeenschap de mogelijkheid geboden wordt
tot het beoefenen van al deze praktische vaardigheden.
Immers, er is anderzijds een alarmerend aantal mensen met ondervoeding en volwassenen met te laag gewicht en lichaamslengte in Melo. Als
gevolg daarvan heeft het Rode Kruis
van Uruguay de opleidingen opgevoerd: opleidingen over preventie van
ziektes zoals cholera, tropische koorts
en hepatitis, maar ook bijvoorbeeld in
verband met sexualiteit en huiselijk
geweld.
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violencia doméstica, entre otras.
La meta principal es romper la mentalidad y paradigma del asistencialismo y caridad. Sabemos que tenemos
que apoyar a la comunidad y acompañarlos, pero al final del camino, ellos estará capacitados para hacer
frente a las necesidades por ellos
mismos. El Sr. Peralta vive en la
comunidad de Sóñora. Posee una casita humilde, pero una huerta orgánica bien prolija y organizada. “Mis
cultivos son para consumo personal y
para la familia. Tengo cuatro hijas y
diez nietos, todas las semanas les entrego vegetales para que se alimenten
bien. Esa es mi forma de ayudarlos.
También distribuyo maíz, zanahorias,
tomates, porotos y brócoli entre mis
vecinos”. Cuando consigue una buena
cosecha, Peralta lleva algunos frutos y
vegetales al comedor comunitario de
Sóñora, es decir, comparte lo que obtiene con aquellos menos afortunados
que él. “Desde que tengo mi propia
huerta, se puede decir que tengo algo,

Het uiteindelijke doel is om te breken
met een mentaliteit en een traditie van
afhankelijkheid en liefdadigheid. We
moeten hen ondersteunen en begeleiden zodat ze leren hun lot in eigen
handen te nemen.

Mijnheer Peralta leeft in Sóñora. Hij
woont in een klein huisje, maar heeft
een nette en goed georganiseerde
tuin. Hij zegt: “Mijn gewassen zijn
voor persoonlijk verbruik en voor de
familie. Ik heb vier dochters en tien
kleinkinderen en elke week geef ik ze
groenten zodat ze zich kunnen voeden. Dit is mijn manier om hen te helpen. Aan mijn buren geef ik ook maïs,
wortels, tomaten, bonen en broccoli.”
Als hij een goede oogst heeft gaat Peralta met sommige vruchten en groenten naar het gemeenschappelijke eethuis van Sóñora. Met andere woorden: hij deelt wat hij heeft met diegenen die minder fortuinlijk zijn. “Sinds
ik een eigen tuin heb, mag ik zeggen
dat ik iets heb, maar toch zijn er nog
altijd mensen die helemaal niets hebben om te eten”.
“Nu zie ik ongeduldig uit naar de cursus over het bewaren van eetwaren.
Het Rode Kruis helpt ons enorm en
geeft ons de moed om nieuwe uitdagingen aan te gaan”.
Ondanks de aanhoudende droogte
gedurende de laatste twee jaren zijn
er ook in Paraguay dergelijke projecten door Camalote op het getouw gezet.
pero todavía hay gente que no tiene Geen inspanningen worden geschuwd
nada para comer”. “Ahora espero an- om de volkstuinen te onderhouden.
sioso el curso de conservación de ali- De vrouwen dragen van heel ver
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mentos. La Cruz Roja nos ayuda un
montón y nos brinda el coraje para
poder aceptar nuevos desafíos”.
Proyectos similares impulsados por
Camalote tienen lugar en Paraguay, a
pesar de la sequía que afecta a dicho
país hace mas de dos años. Las personas mantienen sus huertas comunitarias en base a un gran esfuerzo. Las
mujeres cargan con pesados baldes
con agua sobre sus cabezas desde lugares lejanos para poder regar los cultivos. Gracias al apoyo de la Cruz
Roja, la gente ha tomado conciencia
de la importancia de tener una huerta
orgánica familiar de donde obtener su
propio alimento. Felicitaciones a las
huertas de Sint-Amandsberg por su
septuagésimo quinto cumpleaños.

loodzware emmers water aan op hun
hoofd ten einde de gewassen van water te kunnen voorzien.
Dankzij de steun van het Rode Kruis
zijn de mensen zich bewust geworden
van het nut van biologische familietuinen. Daar kunnen ze hun eigen
voedsel verbouwen.
Gelukwensen aan de volkstuinen van
Sint-Amandsberg ter gelegenheid van
hun 75ste verjaardag.
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Paysandu

Sóñora/ Melo

Kaart van Uruguay in Zuid-Amerika
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Sehr geehrte Damen und Her- Geachte Dames en Heren,
ren, liebe Kleingärtnerinnen, Beste tuiniersters en tuiniers,
liebe Kleingärtner,
Der Vorstand des Stadt- und Kreisverbandes Wiesbaden der Kleingärtner e.V. sowie alle Kleingärtnerinnen
und Kleingärtner des Verbandes gratuliert den Kleingärtnerinnen und
Kleingärtnern unserer Partnerstadt
Gent recht herzlich zu Ihrem 75 jährigen Bestehen.
Kleingärten erfüllen unverzichtbare
soziale Aufgaben. Wohnungsnahe
Erholung in freier Natur, Begegnungsstätte und Betätigungsfeld für
Bürger aller Altersgruppen, Spielraum, verbunden mit Naturerleben
für die Kinder.
Für Berufstätige ist die Arbeit im
Kleingarten die natürliche Entspan-

Het bestuur en de leden van de
volkstuinen uit Wiesbaden wensen
de tuiniers van de volkstuinen uit
hun partnerstad Gent van harte proficiat met hun 75-jarig bestaan.
Volkstuinen spelen een onontbeerlijke sociale rol. Ze zorgen voor ontspanning dichtbij huis in de vrije natuur, ze zijn ontmoetingsplaatsen en
bezigheidscentra voor mensen uit alle leeftijdscategorieën, het zijn speelruimtes en centra van natuurbeleving
voor de kinderen.
Voor de werkende bevolking is tuinieren een gezonde ontspanning en
voor de stadsmens vormt het een
brug met de natuur.
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nung, für den Stadtmenschen die
Brücke zur Natur.
Ein weiterer Aspekt ist die Verbesserung des Stadtklima durch Kleingärten.

Verder dragen volkstuinen ertoe bij
dat de atmosfeer in de steden verbetert.

Voor de toekomst wensen wij jullie
alle mogelijke goeds en voor het beWir wünschen Ihnen für Ihre zukünf- stuur een geluksfee om alle probletige Arbeit alles erdenklich Gute und men op een passende wijze op te losIhrem Vorstand immer eine glückli- sen.
che Hand, um alle anstehenden ProOnze volkstuinvereniging zal in 2008
bleme richtig zu lösen.
zijn 75-jarig bestaan vieren en inmidAuch unser Verband feiert im Jahre dels kunnen we op een bewogen ge2008 sein 75jähriges bestehen und schiedenis terugblikken.
kann auf eine bewegte Geschichte In 1933 stichtten de toen bestaande 4
tuinverenigingen de overkoepelende
zurück blicken.
Im Jahre 1933 gründeten die Wies- volkstuinvereniging van de stad
baden Kleingartenvereine, die da- Wiesbaden.
mals aus 4 Vereinen bestanden die In 1959 werd deze omgevormd tot
„Stadtgruppe Wiesbaden der Klein- een officieel geregistreerde vereniging, om tenslotte in 1974 haar huigärtner “.
Im Jahre 1959 wurde die Bezeich- dige naam aan te nemen „Stadt- und
nung in „Stadtgruppe Wiesbaden der Kreisverband Wiesbaden der KleinKleingärtner e.V.” eingeführt und gärtner e.V.“
dann im Jahre 1974 auf die heutige Met het oog op eenvoud van bestuur
hadden de vroede vaderen van
Bezeichnung geändert.
Nach dem Willen der Stadtväter soll- Wiesbaden ervoor beslist om één
te es für die Wiesbadener Kleingar- aanspreekpunt te vormen voor alle
tenvereine nur ein Ansprechpartner volkstuinen uit de stad.
geben, um damit die VerwaltungsarNa de verwarring die de tweede webeit zu erleichtern.
reldoorlog met zich gebracht had,
Nach den Wirren des 2. Weltkrieges werden de werkzaamheden van ons
wurde die Arbeit des Verbandes volkstuinverbond weer geactiveerd.
wieder aktiv weitergeführt. Zu den De verenigingen uit de voorstad en
Vereinen des Stadtgebietes kamen de wijde omgeving traden toe tot de
die Vereine der angrenzenden Voror- stedelijke vereniging.
te und des Umlandes hinzu. Einzelne
Anlagen die zu einem großen Verein Mede door de aansluiting van andere
gehörten machten sich selbstständig, zelfstandige verenigingen groeide
sodass im Laufe der Jahre der Ver- ons verbond in de loop der jaren uit
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band auf 48 Kleingartenvereine mit
ca. 3.700 Kleingärtnerinnen und
Kleingärtner anwuchs.
Die Gärten sind im Durchschnitt ca.
300 – 400 m² groß und werden nach
den Bestimmungen des
Bundeskleingartengesetzes bewirtschaftet.

tot 48 volkstuinen met ca 3700 tuiniers.
De tuintjes zijn gemiddeld ca. 300 à
400 m2 groot en ze worden bestuurd
volgens de voorschriften van de federale tuintjeswet.
Het spreekt voor zich dat het verbond ook een opleiding voor deskundige tuinadviseurs op poten gezet heeft. Iedere vereniging vaardigt
1 à 2 vaklui af naar dit instituut. Hun
taak bestaat er naderhand in dat ze
de tuiniers met raad en daad bijstaan.

Selbstverständlich hat der Verband
auch eine Fachberaterausbildung
aufgebaut. Ziel dieser Institution ist
es, dass jedem Verein im Laufe der
Zeit 1 bis 2 Fachwartinnen/Fachwarte zur Verfügung stehen, denen
dann die fachliche Beratung der Vereinsmitglieder obliegt.
De tuiniersters en tuiniers van de
stedelijke volkstuinvereniging van
Der Stadtverband Wiesbaden mit Wiesbaden hebben zodoende ca.
seinen Vereinsanlagen pflegt damit 1.303.147 m2 openbaar groen onder
ca. 1 303 147 m² öffentliches Grün, hun hoede en al deze groenzones zijn
dass von den Kleingärtnerinnen und publiek toegankelijk.
Kleingärtner gehegt und gepflegt
wird und der Öffentlichkeit zugängig Inmiddels zijn we ook volop bezig
met het ontwerpen en opzetten van
ist.
een website. Deze website zal in 2007
Mittlerweile haben wir eine Internet- on-line gaan.
seite in Angriff genommen, die in Onder de link www.kleingarten2007 fertig gestellt werden soll. Unter wiesbaden.de kunnen de eerste resulwww.kleingarten-wiesbaden.de kön- taten reeds bewonderd worden.
nen sie schon die ersten Schritte be- Zodra de website volledig operatiowundern. Sobald die Webseite fertig neel is kunnen we links uitwisselen.
gestellt ist, ist selbstverständlich auch
eine Verlinkung möglich.
Aan alle tuiniers uit onze partnerstad
Den Kleingärtnerinnen und Klein- wensen we een geslaagd jubileumgärtnern unserer Partnerstadt wün- jaar en bovenal een goed tuinjaar toe.
schen wir einen guten Verlauf für die
Feierlichkeiten sowie ein gutes Gartenjahr.
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Werkloze vrouwen zetten groentetuinen op
in Khayelitsha
“Wanneer ze over grond beschikken, zullen mensen voor zichzelf een bezigheid creëren”
Johannesburg, Zuid Afrika
Gepubliceerd onder de oorspronkelijke titel:
Unemployed Women Create Vegetable Gardens in Khayelitsha "By having land people
will create jobs for themselves".

Sindiswa Mahuza

My name is Sindiswa Mahuza. I'm
working for an organization called
Abalimi Bezekhaya in Khayelitsha.
We are working with unemployed
women and some men. These unemployed women are women who used
to sit on the side. We approach and
request from them if they would like
to have vegetable gardens so they
can feed their families.
We give them training courses so
they can have clear ideas on how to
plant in Capetown. We give them
three days training and then after the
training, on the fourth day, we give
them resources -- cabbage, spinach,
seed like beetroot, carrot, turnips and
so forth.
After they plant, we do a follow-up

Ik heet Sindiswa Mahuza. Ik werk
voor een organisatie in Khayelitsha
die Abalimi Bezekhaya heet. We
werken daar met werkloze vrouwen
en enkele mannen. Deze werkloze
vrouwen deden vroeger niets. We
benaderen hen en we vragen of ze interesse hebben in een groentetuin zodat ze zelf hun families kunnen voeden.
We leiden ze op zodat ze weten hoe
ze moeten tuinieren in Kaapstad. Ze
krijgen een driedaagse opleiding en
dan op de vierde dag geven we ze
plantgoed - kolen, spinazie, zaad
voor beetwortel, wortels, knollen, enzovoort.
Nadat ze het plantgoed geplant hebben, gaan we even kijken op hun per-

Vriendenboek - 234

training on their sites to see that they
don't have any problems. We help
them to resolve their problems.
We also help them to organize themselves into groups and encourage
them to manage their finances.
After three or five years we will leave
them so they can sustain themselves.
When their harvest is ready they sell
it to the community and then to the
market. At the moment, we are looking for more marketplaces where all
kinds of vegetables can be sold.
How many people do you work
with?
Sindiswa Mahuza: We've got a lot of
groups in all areas in Khayelitsha.
We have plus/minus fifty-four
groups.
As an example, we've got a group
called Siyazama Community Allotment Garden. This garden is at
Khayelitsha in Makaza. We've got 10
women at that garden and five men.
In this garden they have a market site
and a site which they plant for their
homes to feed their families. Fifteen
families, (which work out to be approximately 90 people) are directly
dependent on the produce.

ceel om te zien of ze geen problemen
hebben. Als ze problemen hebben,
helpen we hen om deze op te lossen.
We helpen ze ook om zich te organiseren in groepen en we moedigen
hen aan om zelf hun financiën te beheren.
Na drie tot vijf jaar laten we hen op
eigen benen staan. Hun opbrengst
verkopen ze in de gemeenschap of op
de markt. Momenteel zoeken we
meer marktplaatsen waar we alle
soorten groenten aan de man kunnen
brengen.
Met hoeveel mensen werk je?
Sindiswa Mahuza: We hebben heel
wat groepen in alle districten van
Khayelitsha. We hebben circa 54
groepen. We hebben een groep die
zich Siyazama Volkstuinen noemt.
Deze Volkstuin bevindt zich in Khayelitsha in Makaza. Er werken daar 10
vrouwen en 5 mannen. In deze volkstuin kweken ze enerzijds groenten
voor de markt en anderzijds voor eigen verbruik. 15 families (ongeveer
90 mensen) zijn direct afhankelijk
van de voedselproductie in deze tuin.

Wanneer ben je met het project begonnen?
When did you start the project?
Sindiswa Mahuza: ABALIMI began
Sindiswa Mahuza: ABALIMI werd
in 1982, Siyazama started in 1997.
opgestart in 1982 en Siyazama in
1997.
It's in the city or in the rural areas?
Sindiswa Mahuza: It's in the city.
Can you tell why you thought it was Bevinden die tuinen zich in de stad
important to come to this Small-Scale of op het platteland?
Farmers Convergence?
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Sindiswa Mahuza: In de stad.
Do you think your project is success- Denk je dat dit project succesvol is?
ful?
Sindiswa Mahuza: It is successful. It's Sindiswa Mahuza: Het heeft succes.
where people can give more skills to Het is een plaats waar mensen vaarother people. They can be more suc- digheden aan elkaar kunnen doorgecessful. At the end of the year, the ven zodat ze meer succes hebben. Op
money, which they collect from the het einde van het jaar wordt het geld
vegetables they sell, they share in be- gedeeld dat ze verdienden met de
tween. Each person gets a hundred verkoop van de groenten. Iedereen
Rand. Before, when they didn't teach krijgt 100 Rand. Vooraleer de tuinen
about the gardens, they didn't get er waren hadden ze niets. Maar nu ze
nothing. But now, by having a gar- een tuin hebben kunnen ze brandstof
den they can buy paraffin, and bread, en brood kopen, schoolrekeningen
pay school fees for their children, buy betalen en kerstmiskledij kopen voor
hun kinderen.
Christmas clothes for their children.
By having a garden, they can get Omdat ze een tuin bewerken, hebben
money to sustain themselves. Also, ze geld om zich overeind te houden.
with the garden they can make their Ook kweken ze hun eigen plantgoed
own seedlings and sell the seedlings dat ze verkopen in de gemeenschap
to the community to generate money en op die manier krijgen ze weer een
beetje geld.
for themselves.
Is there anything else you'd like to
say?
Sindiswa Mahuza: Other projects
which we do involve communities
asking for land in the school yards so
that the communities have vegetable
gardens in the schools. The purpose
in having a garden at a school is to
work with the parents and children
who are at that school who have
nothing to eat. When those parents
who are unemployed have a garden
at the school they can give a donation
to the school to cope with those children who are really in need for something to eat.
Also we do greening at the schools -planting
trees,
shrubs,
herbs,

Wil je nog iets zeggen tot slot?
Sindiswa Mahuza: Andere gemeenschappen waar we mee bezig zijn
vragen of ze gronden van scholen
kunnen gebruiken om er groentetuinen in te richten. Het doel van deze
schooltuinen is te werken met ouders
en kinderen van de school die niets te
eten hebben. Werkloze ouders die
een schooltuin bewerken kunnen ook
een gift aan de school doen ten bate
van die kinderen die werkelijk niets
hebben om te eten.
We houden ons ook bezig met
groenvoorzieningen in scholen – we
planten bomen, struiken, kruiden,
grondbedekkers, enzovoort.
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groundcover, and so forth.
With all our best wishes for a good
and healthy 75th anniversary for the
vegetable gardens in Belgium –
Europe – Sint-Amandsberg.

Hartelijke gelukwensen voor een
goede en gezonde 75ste verjaardag
van de groentetuinen in België – Europa – Sint-Amandsberg.
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Kunnen de Duitse Volkstuinen model
staan voor armoedebestrijding en
voedselvoorziening in ZuidAfrikaanse steden?
Prof. Dr. A.W. Drescher

Gepubliceerd in de “Proceedings of the Sub-Regional Expert Meeting on Urban Horticulture, Stellenbosch, South Africa, January 15 - 19, 2001,
FAO/University of Stellenbosch, 2001”
Oorspronkelijke titel : “The German Allotment Gardens - a Model For Poverty Alleviation and Food Security in Southern African Cities?”
Summary

Samenvatting

This paper asks whether the German
experience with urban allotment gardens (Kleingaerten, Schrebergaerten)
in this century can be a model for
Southern Africa. Potential exists for
urban gardens to help Southern African cities reduce poverty and improve
food security and living conditions.
Conditions of hunger and poverty
were widespread in Germany and
other European countries nearly 200
years ago when the first "gardens for
the poor" emerged. Rapid industrialisation, accompanied by urbanisation
and migration, forced large numbers
of people into dismal living conditions. Urban gardens were one official
response.
Allotment gardens consist of a piece
of land between 200 and 400 square

In dit artikel gaan we na in hoeverre
de Duitse ervaring met stadsvolkstuinen in deze eeuw model kan staan
voor Zuid-Afrika. Er is namelijk een
potentieel
terzake
om
ZuidAfrikaanse steden te helpen in hun
strijd om de armoede terug te dringen, de voedselvoorzieningen en de
leefomstandigheden te verbeteren.
Toen de eerste “tuinen der armen”
verschenen waren honger en armoede
wijdverspreid in het Duitsland en het
Europa van 200 jaar terug. Snelle industrialisatie, urbanisatie en migratie
dwongen ontelbare mensen in mensonwaardige leefomstandigheden te
overleven. Stadstuinen waren één
antwoord daarop van officiële zijde.
Volkstuinen zijn stukken land met een
oppervlakte van 200 a 400 m2 met
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meters, most of them with a little shed
for storing gardening tools. Allotment
gardens formed a buffer for food security, especially in times of crisis.
Shortly after WW II, Berlin contained
200.000 allotment gardens. Today
there are still about 80.000.
The basis for a successful and permanent establishment of allotment gardens was laid through the establishment of associations of small scale
gardeners in the cities (Kleingartenvereine, Schrebergartenvereine). The
council provides the land, establishes
a water system and eventually fences
the area. The gardeners pay a small
rent for the plot and have to attend to
certain duties within the association.
The organisation of farmers in garden
associations has proved to be a good
means for learning democratic rules as
well. New development in most German cities heavily promotes organic
farming and the complete abolishment of pesticide use in public owned
urban allotment gardens.
The paper concludes that in principle
the adoption of the German system to
some Southern African Cities might
be possible.
Main problems are seen in the institutional context of urban planning and
municipal governments.
Because of the highly diverse cultural
and climatic situation local solutions
are needed, e.g. with respect to water
management and harvesting, irrigation techniques, fencing facilities,
small scale animal husbandry, and
housing regulations.
The establishment of allotment gar-

meestal een opbergruimte voor tuingereedschappen. Vooral in tijden van
crisis fungeren volkstuinen als buffers
voor het tekort aan voedsel. Kort na
WO II telde Berlijn 200.000 volkstuinen. Vandaag zijn er nog ongeveer
80.000.
De basis voor het succesvolle volkstuinverhaal in de steden werd gelegd
door de oprichting van verenigingen
die zich op kleine schaal bezighielden
met tuinieren. Het stadsbestuur voorzag de gronden en de watertoevoer en
in sommige gevallen een afsluiting.
De tuiniers betaalden een kleine huur
en moesten zich houden aan bepaalde
regels. Ervaring heeft geleerd dat het
organiseren van tuiniers in verenigingen ook een goede leerschool is voor
sommige democratische samenlevingsbeginselen. Nieuwe ontwikkelingen in de meeste Duitse steden leggen sterk de nadruk op biologisch tuinieren en het volledig bannen van
pesticiden in publieke volkstuinen.
Dit artikel komt tot de bevinding dat
toepassing van het Duitse model in
sommige Zuid-Afrikaanse steden mogelijk moet zijn. De grootste problemen situeren zich op het vlak van de
lokale visie op stadsplanning en bij de
lokale gemeentelijke besturen. Gezien
de onmiskenbare culturele en klimatologische verschillen dienen lokale oplossingen uitgewerkt te worden voor
bijvoorbeeld de waterhuishouding,
het oogsten, irrigatie, afsluitingen,
kweek van kleinvee op kleine schaal
en reglementen van inwendige orde.
Het oprichten van volkstuinen kan
zeker bijdragen tot het terugdringen
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dens is one measure to reduce poverty
and site selection has to take immobility of citizens into consideration.
Transport is expensive in Southern
Africa and for many poor urban
dwellers not affordable.
Animal husbandry is still very common in Southern African Cities and
closely related to cultural values and
habits.
Because at present the major function
of the Southern African gardens is
food production, quality control of
water and soils is pre-requisite for this
type of land-use. The establishment of
a well-trained extension service that
understands the conditions of farming
in the urban setting is highly recommended. Urban extension programs in
Southern Africa need to be specifically
targeted to women farmers ensuring
fair proportional access to women,
particularly poor, women-headed
households. Situation analysis, availability and demand for garden areas
in Southern African Cities are required initially. Aiming for sustainable production systems, the integration of organic waste recycling in gardening programmes is most desirable.
First step could be to encourage the
formation of small, local urban farmers associations and community partnership programmes accompanied by
the establishment of trust funds to secure open spaces for food production.
To facilitate financing of such programmes public private partnerships
could be aimed to and the help of development agencies might additionally contribute.

van de armoede aldaar. Terzelfdertijd
moet bijzondere zorg besteed worden
aan de keuze van de plek waar men
een volkstuin wil oprichten en moet
rekening gehouden worden met de
tamelijk grote immobiliteit van de
stadsbewoners.
Vervoer is duur in Zuid-Afrika en de
meeste arme stadsmensen kunnen het
zich niet veroorloven. Het houden van
kleinvee is nog steeds zeer populair in
Zuid-Afrika en is er nauw verbonden
met de culturele waarden en gewoonten.
De hoofdfunctie van de Zuid-Afrikaanse tuin is de productie van voedsel. Als we dus gronden willen klaarmaken als volkstuinen, dan moet bijzondere aandacht besteed worden aan
de kwaliteit van de grond en het aanwezige water.
De beschikbaarheid van ervaren deskundigen in land- en tuinbouw is ten
zeerste aanbevolen. Dergelijke projecten moeten zich vooral richten op
vrouwen, vooral diegenen die alleenstaand gezinshoofd zijn in arme huishoudens.
Een voorafgaand onderzoek naar
vraag en aanbod van tuingronden is
aanbevolen.
Met het oog op een leefbaar en onderhoudbaar systeem is composteren een
noodzaak. Best zouden van bij de aanvang lokale tuiniersverenigingen en
gemeenschapsraden opgericht worden
tesamen met het opzetten van de nodige fondsenwerving.
Financiering van deze projecten zou
kunnen gebeuren mits enerzijds publiek private samenwerking en ander-
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zijds de hulp van ontwikkelingsorganisaties.
De geschiedenis van het Duitse
Volkstuinsysteem

The History of the German Allot- Duitse volkstuinen zijn stukjes grond
van 200 tot 400 m2 die hoofdzakelijk
ment System
gebruikt worden voor tuinbouw en
The German allotment gardens are bloementeelt. Meestal beschikken ze
plots between 200 and 400 m2 of size over een opslagplaats voor tuinmatemainly used for horticulture and riaal. Ze zijn meestal gegroepeerd in
flower production for home consump- een bepaald stadsdeel. Er zijn kleine
tion. Most of them contain a little shed volkstuinen van slechts enkele tuinen,
for storing gardening tools. They are maar ook grotere complexen met
typically clustered within a certain meerdere honderden tuinen. Het
area of the city. Small allotments con- houden van kleinvee en het optrekken
sist of few plots only while big allot- van vaste verblijfplaatsen op de comments agglomerate of several hun- plexen is niet toegestaan in Duitsland.
dreds of plots. Animal husbandry and Oorspronkelijk was het Duitse volkshousing are not allowed in German al- tuinensysteem een sociaal maatschappelijke inrichting. Honger en armoede
lotment gardens.
Originally the German allotment gar- heersten alom toen 200 jaar geleden de
dens are a social public utility. The eerste “tuinen der armen” verschenen
fight of hunger and poverty stood in in Europa.
the foreground when nearly 200 years Als direct gevolg van de industrialisaago the first - at that time called "gar- tie, de verstedelijking en de ermee gedens for the poor" - units emerged in paard gaande volksverhuizingen leefEurope. As a consequence of industri- den ontelbare mensen in erbarmelijke
alisation, urbanisation and migration omstandigheden. Het was zo erg dat
numerous persons lived in extraordi- de overheden zich verplicht zagen om
narily bad conditions so that even the zelf in te grijpen en maatregelen te
ruling authorities saw themselves treffen. Sommige gemeentebesturen
compelled to seize countermeasure gaven in het begin van de 19de eeuw
stukjes grond aan de armsten zodat ze
(Leutenegger 2000).
In the beginning of the 19th century die konden bewerken en er zelfstansome municipalities gave the poorest dig groenten op kweken. Een eerste
a piece of land for vegetable produc- poging dienaangaande werd ondertion which they could manage inde- nomen in de stad Kiel in het noorden
van Duitsland. Deze tuinen werden
pendently.
First attempt was made in northern beschouwd als een drastisch middel
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Germany in the city of Kiel.
These gardens were seen as an eradicative measure against poverty and
riot.
The initiative for the creation of allotments originally came from social engaged personalities and political parties.
The medical doctor Daniel Gottlob
Moritz Schreber (1808-1861), is still associated with the idea of allotment
gardens in Germany - sometimes they
are called "Schrebergardens".
He had no idea about gardening but
wanted to create possibilities for children in cities to get them away from
the streets, bring them on the
fresh air and give them a useful occupation.
It was the School Director Ernst Innocenz Hauschild, who founded the first
gardening association.
He took on lease four fields where
garden plots were established.
Especially during the first and second
world war allotments became extremely important for food security
and survival in the cities.
Shortly after WW II existed in Berlin
nearly 200 000 gardens, today still
80.000 remained.
In Germany today still more than 1.4
million organised allotment gardens
exist.
All together they occupy an area of
nearly 47.000 ha (BVGF 2000).
Additionally we find millions of private home gardens.
Allotments play an important role for
the production of fresh fruits and
vegetables but also for recreation and

om armoede en opstandigheid uit te
roeien.
Het initiatief tot de oprichting van
volkstuinen kwam oorspronkelijk van
sociaal geëngageerde personen en politieke partijen. De geneesheer Daniel
Gottlieb Schreber (1808 – 1861) wordt
nog altijd geassocieerd met het volkstuinidee in Duitsland. Vandaar dat
volkstuinen er soms nog ‘Schrebertuinen’ genoemd worden. Hij had niet de
minste notie van tuinieren, maar het
was er hem om te doen de kinderen
weg te houden van de straat, hen frisse lucht te doen inademen en hun een
nuttige bezigheid te geven.
De schooldirecteur Ernst Innocenz
Hauschild stichtte de eerste tuiniersvereniging. Hij huurde vier terreinen
waar volkstuinen op ingericht werden.
Vooral tijdens WO I en II speelden de
volkstuinen een cruciale rol in de
voedselvoorziening en de overlevingskansen van de stadsbevolking.
Kort na WO II waren er in Berlijn ongeveer 200.000 volkstuinen waarvan
er hedentendage nog ongeveer 80.000
overblijven.
In Duitsland bestaan er vandaag nog
steeds meer dan 1,4 miljoen georganiseerde volkstuinen. Alle samen beslaan zij een oppervlakte van meer
dan 47.000 ha. Daarnaast bestaan miljoenen huistuinen. Volkstuinen spelen
een cruciale rol in de productie van
vers fruit en groenten, maar ook in de
ontspanning van de gebruikers alsook
om een stukje natuur te vrijwaren in
de steden. Deze laatste redenen zijn
hedentendage de grootste pleitbezor-
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conservation of nature in cities.
The latter became the most important
reason today for the conservation of
those gardens in cities.
Many of the members of the associations are pensioners.
Recent development in Germany
shows also a shift in ownership of
gardens from German owners to migrants from other countries - like e.g.
Russia and other Eastern European
Countries.
Observations prove differences in the
use of allotment gardens between migrants and Germans.
Migrants tend to grow much more
vegetables and fruits, while Germans
generally grow more flowers and use
the gardens for recreation.

gers om volkstuinen te behouden in
de steden.
Vele volkstuinders zijn gepensioneerden. Recente ontwikkelingen in Duitsland tonen aan dat de eigendomstitels
van de volkstuingronden opschuiven
van Duitse eigenaars naar migranten
uit andere landen zoals bijvoorbeeld
Rusland of andere Oost-Europese staten. Onderzoek toont ook aan dat
Duitsers en migranten op een andere
wijze gebruik maken van hun volkstuin. Migranten telen meer groenten
en fruit, terwijl de Duitsers er meer
bloemen kweken en ontspanning zoeken.
Het institutionele raamwerk van de
Duitse Volkstuinbeweging

The Institutional Framework of the Alle tuiniers zijn aangesloten bij een
vereniging of een tuinclub onder het
German Allotment Movement
overkoepelende
patronaat van de
All gardeners are organised in associa- Duitse Federatie van Hobbytuiniers
tions or garden clubs under the um- die op haar beurt de belangen van de
brella of the German Leisure Garden tuiniers behartigt bij het nationaal
Federation which is the parent organi- verbond van volkstuinen in Duitssation and interest representation of land. Er zijn circa 1,5 miljoen leden.
the allotment and leisure gardeners' De Duitse Federatie van Hobbytuiassociations of Germany (Bundesver- niers bestaat uit 19 regionale organisaband der Gartenfreunde) with about ties en 15.200 lokale verenigingen.
1.5 million members. The German Leisure garden federation represents the In de meeste Duitse steden vind je
interests of allotment and leisure gar- verschillende volkstuinen op diverse
deners organised in 19 regional or- locaties. In het verleden waren de uitganizations and 15.200 associations. verkoren gronden deze die gelegen
waren langs spoorlijnen, moerassige
(BVGF 2000).
In most German cities we shall find gronden en andere braakliggende
several allotments in different loca- gronden die niet geschikt waren voor
tions. In the past preferred sites were bebouwing. Iedere perceelbewerker
along railway lines, on marshy areas sluit zich aan als lid van een vereni-
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and other ground not used for housing. Each allotment is a self organised
unit and members form an association. Each gardener has to be a member of the association, which in the
frame of a leasing contract takes over
the administration of the so called
"garden-colony". If any problem arises
this has to be solved within the single
associations, according to democratic
rules and rules of justice. The single
units form a greater unit on the city
scale - called the association of allotment gardeners. The administration
on city level is organised within the
municipality. Only if a problem cannot be solved within the associations
it comes to a hearing on the city level.
The members of the allotment association have defined duties and rights.
For example the use of the plots is
clearly defined to be two third at least
for vegetables and one third for flowers and recreation.
Basic requirements for the German
system are the provision of land and
water as well as certain infrastructure
related to accessibility, health and hygiene (drinking water and toilets).
The association is financed through
the contributions of each member who
has to pay a small yearly rent for his
or her plot and an additional obligatory fee to remain member of the association.
Advantages of the system are:
Production of fresh food for
household consumption, gaining gardening experience
Possibilities
for
recreation
within the city boundary (re-

ging. Het is de vereniging die de
gronden huurt. Ieder probleem wordt
intern in de vereniging opgelost volgens democratische en rechtvaardige
regels. Alle volkstuincomplexen samen vormen de vereniging van volkstuinen van een bepaalde stad. Wanneer problemen lokaal onoplosbaar
blijken te zijn, komt het tot een hoorzitting op stadsniveau.
De individuele volkstuinders hebben
rechten maar ook plichten. Zo moet
bijvoorbeeld 2/3 van het perceel gebruikt worden voor groenteteelt, het
resterende 1/3 voor bloementeelt en
andere recreatieve doeleinden.
De basisfundamenten waarop het
Duitse systeem is gebouwd zijn eerst
en vooral de voorziening van grond
en water. Ook een zekere infrastructuur met betrekking tot toegankelijkheid, gezondheid en hygiëne (drinkwater en toiletten) zijn aanwezig.
Iedere volkstuinvereniging haalt haar
financiële middelen uit de jaarlijkse
huurbijdrage van de leden voor gebruik van de tuin en een bijkomend
lidgeld als lid van de vereniging.
De voordelen van dit systeem zijn:
Productie van vers voedsel voor
persoonlijk verbruik
Opdoen van ervaring als tuinier
Recreatiemogelijkheden binnen
de stadsgrenzen wat transportkosten en benzineverbruik doet
dalen
Aanleren van democratische
spelregels in het nemen van beslissingen en het oplossen van
conflicten
Promotie van participatief leren
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duces costs for transport and
fuel consumption)
Learning democratic rules in
decision making and conflict
management
Promotion
of
participatory
learning processes (learning
from each other) which makes
extension cheaper and more efficient
People are reachable because of
the specific spatial structure of
the allotments
Possibilities for women to take
their children to the allotment,
children can learn gardening
and
Promotion of organic farming
and abolishment of pesticide
use in public owned urban allotment gardens.
Today's significance of the Allotment
system in Germany
Recently allotment gardens became
less important for food production for
most gardeners - they became much
more important for recreation. But
this does not mean that in future allotments might not become important
for food production again.
Crisis in the food system can never be
excluded entirely as recently became
obvious in Eastern Europe. Here small
scale gardening re-gained a great importance for survival because of the
miserable economic situation of many
countries (compare to Schmidt 1998).
Allotment gardens are seen today in
the social, economic and environ-

(leren van anderen)
Goedkoper en meer doeltreffend tuinieren
Mensen zijn beter bereikbaar
gezien de structuur van de tuinen
Kinderen kunnen meekomen
naar de tuinen er er de eerste
knepen van het tuinieren aanleren
Promotie van biologisch tuinieren
Promotie om geen pesticiden te
gebruiken
Actuele betekenis van het volkstuinsysteem in Duitsland
Recentelijk is de nadruk bij de volkstuinderij komen te liggen op recreatie
in plaats van op het kweken van
groenten om den brode. Maar dit betekent geenszins dat in de toekomst
de volkstuinen niet weer belangrijk
kunnen worden in de voedselproductie.
Een crisis in de voedselvoorziening
kan nooit worden uitgesloten zoals
onlangs nog overduidelijk werd in
Oost-Europa. Hier herwon de kleine
land- en tuinbouw zijn groot belang
ten bate van overleving tengevolge
van de miserabele economische situatie in vele landen.
Volkstuinen worden vandaag bekeken
vanuit een sociale, economische en
ecologische context. Volkstuinen hebben onlangs nog aan belang gewonnen in Duitse steden. De demografische ontwikkelingen aldaar leiden tot
steeds meer oudere mensen in de
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mental contexts. Allotment gardens
recently gained much more importance for social life in German cities.
The demographic development in
Germany leads to an increase of elderly in the society (ageing process).
Life expectancy of about 75 years in
average is still on a steady increase.
An increased demand for allotment
gardens can be foreseen. Unemployment and early retirement often mean
exclusion from public society which in
many cases is compensated through
activities in associations. For poorer
families with children the allotment
gardens become a great deal of affordable space for recreation. Allotment gardens allow children to experience nature in an active manner.
The association's playgrounds are
where friendships are sealed with
other children; special occasions such
as children's parties allow children to
partake in the association's activities.
This enables them to widen their social skills in a children's environment.
The presence of allotment gardens as
school gardens or gardens for children
gives rise to further educational possibilities (Office International du Coin
de Terre 2000). The allotment movement offers manifold possibilities for
the establishment of social contacts
not only for single headed households
but also for handicapped people and
migrants.
In a period where the state withdraws
from many social functions, the allotment garden associations could assume important social missions. From
this situation flows an obligation for

maatschappij
(verouderingsproces).
De huidige levensverwachting van 75
jaar neemt nog steeds toe. Een toename in de vraag naar volkstuinen is te
voorspellen. Werkloosheid en vroegtijdig pensioen met in hun spoor de
uitsluiting uit het publieke leven worden dikwijls gecompenseerd door activiteiten in verenigingen. Voor de
armere leden met kinderen uit de
maatschappij betekenen de volkstuinen een bereikbaar ontspanningsdoel.
Volkstuinen laten de kinderen toe de
natuur te ervaren op een actieve manier.
De speelpleinen die bij volkstuinen
horen zijn de plekken waar vriendschap gesmeed wordt met andere
kinderen.
Bijzondere evenementen zoals kinderparty’s laten de kinderen toe deel
te nemen aan de activiteiten van de
vereniging.
Dit geeft hun de gelegenheid om hun
sociale vaardigheden te oefenen en uit
te breiden in een kindvriendelijke
omgeving.
Het gebruik van volkstuinen als
schooltuinen of kindertuinen geeft
aanleiding tot verdere opvoedkundige
mogelijkheden (Office International
du Coin de Terre, 2000).
Verder biedt de volkstuinderij allerlei
mogelijkheden voor het tot stand
brengen van sociale contacten, niet alleen voor alleenstaanden maar ook
voor minder validen en migranten.
In een tijd waarin onze overheden
zich terugtrekken uit vele sociale taken, kunnen de volkstuinverenigingen
een belangrijke sociale taak op zich
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the states to improve the basic conditions of the allotment garden movement. This social obligation corresponds to the common European heritage, the importance of which the
Heads of State and Government of the
member states of the Council of
Europe emphasised in October 1997
(Office International de Coin du Terre,
2000).

nemen.
Natuurlijkerwijze volgt hieruit de
verplichting voor de overheden om
minstens de basisbehoeften van de
volkstuinbeweging ter harte te blijven
nemen.
Deze sociale verplichting komt voort
uit een gemeenschappelijk Europees
erfgoed wiens belang door de regeringsleiders en de regeringen van de
leden van de Raad van Europa onderProblems faced by the German Al- streept werd in oktober 1997 (Office
International du Coin de Terre, 2000).
lotment System
Where municipalities had no strategy
for the acquisition of municipal real
estate, conflicts with allotment holders
associations tended to become harsh,
and sometimes lead to organised political protest (Groening 1996). In Berlin and other German cities, the reason
for protection of land for allotments
was not due to integration into urban
planning, but due to the influence of
democrats and the Green party. Land
used for allotment gardens in Berlin
nevertheless has been reduced by almost 50 % since after the war and the
loss of other agricultural land (ordinary private or state run farms) which
used to cover more than 12 % of the
city's area was just as dramatic especially in the western part of the city
where 75 % of this agricultural land
was sacrificed to city development.
This happened despite the fact, that
areas are defined by and integrated
into urban planning. In the end plans
are just paper and planners are not a
very powerful species within the city
administration unless supported by a

Problemen waarmee Duitse volkstuinen geconfronteerd worden
In die gemeenten waar men geen visie
had op de verwerving van gemeentelijk onroerend goed ontstonden conflicten met de volkstuinen die dikwijls
uitdraaiden op harde confrontaties en
soms aanleiding gaven tot georganiseerde politieke manifestaties.
In Berlijn en andere Duitse steden,
waar de gronden voor de volkstuinen
wel beschermd werden, deed men dit
niet vanuit overwegingen in verband
met stadsplanning maar eerder onder
druk van de Democraten en de Groenen.
Toch zijn de gronden die beschikbaar
zijn voor volkstuinen sinds het einde
van de oorlog met ongeveer 50 %
verminderd. Het verlies van andere
landbouwgrond (private gronden en
gemeenschapsgronden) was al even
dramatisch. Waar die vroeger meer
dan 12 % bedroeg van de stadsoppervlakte werd vooral in het westelijk
deel van de stad 75 % van deze gron-
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strong popular movement (Ginsberg
2000). Nevertheless it is also said that
only 16,6 % of the Berlin allotment
gardens are secure because integrated
in city plans and therefore protected
(Mittelstaedt 2000).
Transferability of the system to
Southern African Cities
The keys for the transferability of the
German allotment system to Southern
African Cities is the functioning of local institutions, capacity building of
interest groups and the awareness of
political responsibilities among local
politicians. Partnership community
development programmes proved to
be successful in South Africa (Nell et
al. 2000). According to Nell et al.
(2000), the food gardens link up directly with the four major cornerstones of community development:
health, education and training, economic development and job creation
(Figure 3).
Additionally the establishment of allotment gardens requires the availability of resources - natural as well as
financial. Support through international development aid might be necessary in some poor communities.
Main problems are seen in the institutional context of urban planning and
municipal governments. Local urban
governments in many African cities
are weak institutions. Municipal councils which started off as colonial institutions were never fundamentally
transformed to cater for a growing African urban population (UNCHS

den opgeofferd aan stadsontwikkeling. Dit gebeurde ondanks het feit
dat bepaalde volkstuinzones toch gepland en geïntegreerd waren in de
stadsontwikkeling. Uiteindelijk bleken
vele plannen slechts papier te zijn.
Planningspecialisten zijn nu eenmaal
geen machtig blok binnen de stadsadministratie tenzij zij door een sterke
en populaire beweging zouden ondersteund worden. Uiteindelijk is slechts
16,6 % van de Berlijnse volkstuinen
zeker van voortbestaan omdat ze geintegreerd zijn in de stadsplanning en
dus beschermd.
Overdraagbaarheid van het systeem
naar Zuid-Afrikaanse steden
De voorwaarden voor overdracht van
het Duitse volkstuinsysteem naar
Zuid-Afrikaanse steden zijn meervoudig: lokale gezagsdragers moeten
actiebereid zijn, er moet gelobbyd
worden bij groepen die geïnteresseerd
zijn en er moet een bewustzijn voor de
problematiek op lokaal politiek niveau aanwezig zijn. Gemeentelijke
ontwikkelingsplannen gebaseerd op
samenwerking zijn in het verleden
succesvol gebleken in Zuid-Afrika.
Volgens één van de onderzoekers sluiten volkstuinen direct aan op de vier
hoekstenen van de ontwikkeling van
een gemeenschap, namelijk gezondheid, opvoeding en opleiding, economische ontwikkeling en jobcreatie.
Komt daarbij dat de oprichting van
volkstuinen niet kan zonder de nodige
middelen, zowel natuurlijke als financiële. De ondersteuning door interna-
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1998). With a new view of urbanperiurban-rural linkages and the role
of periurban areas in development
(see Iaquinta & Drescher (2000)) the
role of local institutions arrives at the
centre of contemplation of development activities. Little is actually
known on the functioning of local institutions in the urban-periurban context. It is presumed that those institutions work on a centralised basis, supported by the urban bias, not taking
into consideration urban - rural equality. Regarding the situation in periurban areas it is presumed as well, that
local periurban institutions (formal or
informal) like e.g. farmer groups, water users etc. have little influence on
decision making in the nearby urban
centre. Capacity building for local institutions and support for the formation of new, more efficient and interdisciplinary institutional approaches
towards the urban-rural continuum
are therefore needed (Iaquinta & Drescher (2000)). Greater collaboration between research and development capacities in urban planning and those
in agricultural development is needed
to make urban farming more efficient
and sustainable (MOUGEOT 1996).
Community gardens which have become part of a zoning plan are harder
to relocate (Groening 1996).

tionale ontwikkelingshulp zal nodig
zijn in sommige arme gemeenschappen.
De grootste problemen zijn te verwachten in de institutionele context
van de stadsplanning en met de gemeentelijke besturen. Lokale stadsbesturen in vele Zuid-Afrikaanse steden
zijn zwakke instituties. Gemeentebesturen die nog dateren vanuit de koloniale tijd zijn nooit fundamenteel
veranderd om het hoofd te kunnen
bieden aan de problemen die een
groeiende Afrikaanse stadsbevolking
met zich meebrengt. Nochtans zouden
lokale besturen in het middelpunt van
de actie moeten staan nu er nieuwe
inzichten opduiken over de banden
tussen de stad, de voorsteden en het
platteland en de voorname rol die de
voorsteden kunnen spelen in de verdere ontwikkeling. Er is anderzijds te
weinig bekend over het functioneren
van lokale besturen in de stad en in de
voorsteden. Men veronderstelt dat
deze besturen ageren vanuit een centrale en dubbelzinnige basis en zich
de banden tussen de stad en het platteland niet eens realiseren.
Men veronderstelt eveneens dat lokale
besturen in de voorsteden, zowel formele als informele zoals bijvoorbeeld
boerengroepen,
watergebruikers,
enz… weinig of geen invloed hebben
op de beslissingen die in de nabije
stadscentra genomen worden.
Het is dus absolute noodzaak dat lokale besturen uitgebreid en ondersteund worden ten einde een nieuwe,
interdisciplinaire en meer daadkrachtige aanpak te verzekeren ten opzichte
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Figure 1: Poverty in Lusaka/Zambia - a
woman is gathering for food on a waste
disposal site
Beyond this, there is need to integrate
urban food security in the overall aim
of sustainable development strategies.
This nevertheless requires interdisciplinary approaches and large scale cooperation towards an enhanced ruralperiurban-urban network (Iaquinta &
Drescher (2000).
Due to rapid and uncontrolled growth
of African cities, food security becomes more and more a problem.
Africa until now is least urbanised,
with about 36 % only, but shows highest rates of urbanisation present-ly.
Kampala, Lilongwe and Ibadan show
highest poverty levels in Africa with
60 – 80 % urban poor. Female headed
households show significant higher
poverty rates in African cities (WRI
1996).
The establishment of allotment gardens is one measure to reduce poverty
and site selection has to take immobility of citizens into consideration.
In fact, many African citizens rely on
small scale gardening, food production and animal husbandry already

van de banden die er nu eenmaal zijn
tussen de stad en het platteland.
Een nauwere samenwerking tussen
onderzoek en ontwikkeling betreffende stadsplanning en landbouwontwikkeling is meer dan nodig zodanig dat landbouw in de stad meer efficiënt wordt en langduriger aanhoudt. Volkstuinen die in een zoneplan ingebed worden zijn immers op
termijn moeilijker te verwijderen.
Bovenal is er nood aan integratie van
de stedelijke voedselvoorzieningen in
de algemene inspanningen ten bate
van langdurig aanhoudende en constante ontwikkelingsstrategieën. Maar
dit vereist interdisciplinaire benaderingen en grootschalige samenwerkingsverbanden om het uiteindelijke
doel te bereiken, namelijk een gesmeerd netwerk tussen de stad, de
voorsteden en het platteland.
Door de snelle en ongecontroleerde
groei van Afrikaanse steden zal voedselvoorziening er steeds meer en meer
een ernstig probleem worden. Slechts
36 % van de Afrikaanse bevolking
leeft momenteel in steden, maar Afrika vertoont wel de snelste aangroei
van de stadsbevolking.
Met 60 tot 80 % armen in de stad zijn
Kampala, Lilongwe en Ibadan de armste stadsgebieden van Afrika. Huisgezinnen met alleenstaande vrouwelijke
kostverdieners scoren het hoogst op
de armoedeschaal in Afrikaanse steden. Het oprichten van volkstuinen is
één maatregel die er kan toe leiden
dat de armoede teruggedrongen
wordt. De keuze van de plek moet
overigens ook rekening houden met
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today. In Southern Africa this is a majority of women. Women tend to
dominate urban cultivation because
they are marginalized in other forms
of employment in the formal sector of
the urban economy. Main actors in
peri-urban agriculture are male members of the family, at least in many African countries.
Economic crisis and structural adjustment policies introduced in developing countries have had a disproportionate impact on the urban poor, as
they have resulted in rising food
prices, declining real wages, redundancy in the formal labour market,
and reduced public expenditure on
basic services and infrastructure.
It is often, that economic crisis has different impacts on women and men
(Iaquinta & Drescher (2000)).
Requirements for transferability and
need for local adaptations
The establishment of allotment gardens needs water and space as basic
requirements. The inclusion of open
spaces in urban planning and their
protection requires protective laws
and regulations.
To better enable financial requirements public private partnerships are
proposed to be established. This can
be partnerships between electricity
companies, waste and health departments or councils and community
gardeners.
Power lines are non-housing areas in
most countries and are known to be
potential illegal waste disposal sites,

de betrekkelijke immobiliteit van de
mensen aldaar.
Het is een feit dat vele Afrikanen vandaag reeds een beroep doen op kleinschalige tuinbouw voor voedselproductie en op het houden van kleinvee
om hun overlevingskansen te verhogen. In Zuid-Afrika zijn dat grotendeels vrouwen. Vrouwen domineren
meer dan anderen de stedelijke voedselproductie gezien ze geweerd worden uit andere takken van de formele
stedelijke economie.
De hoofdrolspelers in de landbouw in
de randsteden zijn de mannen, zeker
in vele Afrikaanse landen. De economische crisis en structurele veranderingen die geïmporteerd werden in de
ontwikkelingslanden hebben een buitenmaatse invloed op de armen in de
steden en dit vanwege de gestegen
voedselprijzen, dalende lonen, overschotten op de arbeidsmarkt en dalende investeringen van de overheden
in basisbehoeften en -infrastructuur.
Dikwijls hebben economische crises
een verschillende weerslag op mannen en vrouwen.
Vereisten voor overdraagbaarheid en
de nood aan lokale aanpassingen
Basisvereisten voor het opzetten van
volkstuinen zijn water en land. Om
volkstuinen in te kapselen in de stedelijke planningen en vooral om ze daar
te houden zijn er beschermingsmaatregelen en wetten nodig. Om aan financiële noden tegemoet te komen
wordt er voorgesteld om publiek private samenwerkingsverbanden op te
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similar to river banks. Community
gardens can prevent such areas from
pollution as examples from Tanzania
prove.
Recycling of organic solid waste is an
effective and sustainable way of improving soil fertility and prevents
high costs and space for disposal.
Decentralised composting facilities
might be another way of public private partnerships and are most desirable.
Animal husbandry needs to be integrated in a sustainable and environmental sound way because chicken
meat and eggs are important but expensive components of many Southern African Communities.
Because at present the major function
of the Southern African gardens is
food production, quality control of
water and soils is pre-requisite for this
type of land-use. The establishment of
a well-trained extension service that
understands the conditions of farming
in the urban setting is highly recommended.
Urban extension programs in Southern Africa need to be specifically targeted to women farmers ensuring fair
proportional access to women, particularly poor, women-headed households (Drescher 1996).
Situation analysis, availability of
space and water and demand for garden areas in Southern African Cities is
required initially. First step could be
to encourage the formation of small,
local urban farmers associations and
community partnership programmes
accompanied by the establishment of

zetten. Dit kan allerlei vormen aannemen zoals bijvoorbeeld tussen elektriciteitsmaatschappijen, afval- en gezondheidsintercommunales of gemeenteraden en de volkstuinders zelf.
Niet bebouwde gebieden zoals in de
buurt van hoogspanningslijnen en aan
de rivieroevers zijn in vele landen geliefde stortplaatsen voor illegaal afval.
Zoals voorbeelden uit Tanzania leren
kunnen volkstuinen op deze plekken
een heel gedeelte van het sluikstorten
voorkomen.
Composteren is een afdoend middel
om de afvalberg te verkleinen en terzelfdertijd de kosten voor opslag en
verwerking van organisch afval te
ver-minderen.
Gedecentraliseerde
com-postverwerkingsbedrijven
zijn
een an-dere mogelijkheid voor publiek private samenwerking en we
kunnen niet anders dan dit aan te bevelen.
Het houden van kleinvee moet op een
ecologische en vol te houden manier
geïntegreerd worden in de volkstuinderij, weze het alleen maar omdat
kippenvlees en eieren belangrijke
maar weliswaar dure onderdelen zijn
van de voeding in menige Zuid-Afrikaanse gemeenschap.
Gezien momenteel voedselproductie
de belangrijkste functie van een ZuidAfrikaanse tuin is moet er in de allereerste plaats bijzondere aandacht besteed worden aan de kwaliteit en de
zuiverheid van grond en water. Opleidingen door ervaren mensen die
begrijpen wat het is om aan land- en
tuinbouw te doen in een stedelijke
omgeving is meer dan aanbevelens-
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trust funds to secure open spaces for
food production. Good and successful
experience in food gardening and
partnership community programmes
is available from Bloemfontein (Nell
et al. 2000).
Because of the highly diverse cultural
and climatic situation local solutions
are needed, e.g. with respect to water
management - preservation and –harvesting, irrigation techniques, fencing
facilities, small scale animal husbandry, and housing regulations.
For support, techniques for improved
water use efficiency show high potential. Such technologies are partly
available elsewhere but need to be
adapted to the local conditions
through participatory research and
technology development (Drescher et
al. 1999).
Conclusions
Food security in Southern African cities is a topic that needs to be addressed urgently. Due to the rapid
growth of Southern African Cities, basic needs of the citizen (shelter, food,
education, etc) tend to be undermined
and local authorities find themselves
in the difficult situation to face ungovernable conditions.
Under consideration of cultural norms
and traditions, climatic conditions and
natural resource settings the establishment of allotment gardens could
help to reduce poverty and improve
food security in cities.
This proved the European experience
with the establishment of such sys-

waardig. Deze stedelijke opleidingsprogramma’s moeten zich in de eerste
plaats richten tot vrouwen en dan in
het bijzonder tot alleenstaande vrouwen met de zorg voor een huishouden. Een voorafgaand onderzoek naar
beschikbaarheid van tuingronden en
water voor mogelijke tuinzones is
aanbevolen. Best zouden van bij de
aanvang kleine lokale tuiniersverenigingen en gemeenschapsraden opgericht worden tesamen met de nodige
fondsenwerving. Degelijke en succesvolle opleidingen in verband met tuinieren en samenwerking met gemeenschapsraden zijn beschikbaar in
Bloemfontein.
Gezien de onmiskenbare culturele en
klimatologische verschillen dienen lokale oplossingen uitgewerkt te worden voor bijvoorbeeld de waterhuishouding, onderhoud en het oogsten,
irrigatie, afsluitingen, kweek van
kleinvee op kleine schaal en reglementen van inwendige orde. Er bestaan
grote mogelijkheden om technieken te
ontwikkelen zodat het gebruik van
water op een meer rendementvolle
manier kan georganiseerd worden.
Deze technieken zijn op andere plaatsen met succes toegepast, maar dienen
hier naar de lokale situatie vertaald te
worden. Dit gebeurt best door gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling
van de gepaste techniek.
Besluiten
Voedselvoorziening in Zuid-Afrikaanse steden is een materie die dringend
op de agenda moet geplaatst worden.
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tems during times of crisis. The idea
of transferring the European model
for community food security in urban
areas is not new. Similar attempts
were made in Eastern Europe (Chatwin 1998). Experience shows that garden schemes enable to a great extend
the establishment of participatory
community development programmes
and allow the introduction of democratic rules related to the management
of the plots.
Special participatory training programmes can further contribute to
community building. Nevertheless
this process needs monitoring and
moderation. In Southern Africa, female headed households as a group
most affected by poverty might be a
special target group to be interested
and integrated into allotment programmes. Discussion on this issue
helps to create public awareness
among planners and city councils.
Urban food production needs to be
seen under the various aspects of urban food security, poverty alleviation,
environmental protection, recreation,
job creation and crime reduction. A
careful analysis and comparison of
past failed and successful efforts in
the same direction is need.

Door de razendsnelle groei van ZuidAfrikaanse steden dreigen de basisbehoeften van de burgers aldaar (bescherming, voedsel, opleiding …) ondermijnd te worden en lokale besturen zullen zich weldra geconfronteerd
weten met uit de hand gelopen situaties.
Mits rekening te houden met culturele
normen en waarden, klimatologische
condities en beschikbare en bruikbare
gronden zullen volkstuinen ongetwijfeld een rol spelen in het terugdringen
van armoede en het verbeteren van de
voedselbevoorrading in de steden. De
Europese ervaring dienaangaande
heeft dat ten overvloede bewezen tijdens voorbije crisisperiodes. De idee
om het Europese volkstuinmodel te
exporteren naar stedelijke zones is
niet nieuw. Gelijkaardige pogingen
werden reeds ondernomen in OostEuropa. Ervaring leert dat volkstuinen
in hoge mate kunnen bijdragen tot het
realiseren van inspraak in gemeenschapsontwikkeling en terzelfdertijd
toelaten dat er op een democratische
manier beslist wordt hoe de complexen beheerd worden. Speciale opleidingen kunnen het gemeenschapsgevoel alleen nog maar verbeteren.
Het hoeft echter benadrukt dat dit
proces moet begeleid en gestuurd
worden.
Prof. Dr. Axel Drescher coordinates the
Nogmaals, alleenstaande Zuid-AfriSection on Applied Geography of the
Tropics and Subtropics (APT) at the Insti- kaanse vrouwelijke kostverdieners
zijn hoogst waarschijnlijk de beste
tute of Physical Geography of the Unidoelgroep om de volkstuinidee inversity of Freiburg. As an international
consultant Prof. Drescher has previously gang te doen vinden. Zij worden immers het zwaarst getroffen door de
worked with the Food and Agriculture
Organization (FAO) in Rome specifically armoe-de.
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Discussies als deze kunnen alleen
maar bijdragen tot de totale bewustwording van het probleem bij stadsplanners en stadsraden. De productie
van voedsel in de stad zelf moet immers gezien worden vanuit diverse
perspectieven: verdringen van armoede, milieubescherming, ontspanning, jobcreatie en vermindering van
criminaliteit. Terzelfdertijd moeten
lessen getrokken worden uit vroegere
mislukkingen en successen op dit gebied.

Figuren
Figuur 1 : Armoede in Lusaka (Zambia) – een vrouw op zoek naar
voedsel op een stort
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De honderdjarige “Eriksdalslunden”
Volkstuinen in
Stockholm
Ingrid Nordwall
Uitgever van het tijdschrift “Koloniträdgården”, gepubliceerd door
de Zweedse Federatie van
Volkstuinen

She is approaching her hundreds and
of course all these years have left
their marks on this Grand Old Lady
Eriksdalslundens Allotment Society celebrating her 100 years in 2006. A
series of anniversaries boomed in
2005 when societies in several Swedish cities were celebrating their 100th
birthday, one in Örebro, one in Gävle
and one in Stockholm. The still existing Nestor alderman in this respect is
the allotment society in Landskrona
in southern Sweden, 100 years old in
2001. The first allotment gardens in
Sweden were established in Malmö
1895.
The allotment gardeners of Eriksdalslunden celebrated their anniversary by opening up their grounds to
the public. They also opened their allotment gates to all visitors. Guided
tours were organized, there was music, an exhibition showing miniature
cottages, and of course a big party.
The same day the society released a
book, written by some of the mem-

Eriksdalslunden volkstuinvereniging
vierde in 2006 haar honderdste verjaardag en al deze jaren hebben onmiskenbaar hun sporen nagelaten op
deze oude dame. Een jaar voordien,
in 2005, hadden diverse andere
volkstuinverenigingen hun eeuwfeest gevierd, ondermeer in Örebro,
in Gävle en in Stockholm. De oudste
vereniging van allemaal is die van
Landskrona in het zuiden van Zweden die reeds in 2001 de kaap van de
honderd overschreed. De eerste
Zweedse volkstuinen verschenen in
Malmö in 1895.
Ter gelegenheid van hun eeuwfeest
stelden de volkstuinders van Eriksdalslunden hun terreinen en hun tuinen open voor het grote publiek. Geleide bezoeken werden georganiseerd, er was muziek in de lucht, een
tentoonstelling showde mini-tuinhuisjes en uiteraard werd een groot
feest gehouden. Te dier gelegenheid
werd ook een boek voorgesteld, samengesteld door enkele leden, met
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bers, with interesting stories and leuke artikels en wetenswaardighefacts about now and then and reflex- den over vroeger en nu alsook beions on being an allotment gardener. schouwingen omtrent volkstuinieren.
It’s fantastic to find oneself in a society that has existed for so long says
Carl-Gustav Malmgren, the chairman. Thinking of all those years behind us also makes us believe in a future. This area is a green structure for
the population of this city, something
that we are taking care of – both for
our own and other peoples' pleasure.
We want to show the world around
us how we cultivate, how varied our
small gardens are and what a varied
landscape we are able to spend our
summerlife in. To me it’s important
that you can notice that life here is a
never ending activity, I would say a
cultural activity, that nothing lies uncultivated and that we are administrating a cultural heritage. One good
example is the amount of “original”
apple and pear trees distributed to
the allotment gardeners when the
story of Eriksdalslunden started in
1905. The cultural heritage is not just
any heritage. Our first chairperson
was Anna Lindhagen, the person
who initiated the allotment movement in Sweden after a visit to
among other places in Germany and
in 1903 Denmark. She did all this
work with Anna Åbergsson, an ambitious woman in the allotment movement of Stockholm. Since then many
capable chairpersons have been fighting hard battles for the survival of
Eriksdalslunden, on many occasions
threatened to be demolished.

Carl-Gustav Malmgren, de voorzitter, drukt het als volgt uit: “Het is
werkelijk fantastisch om lid te zijn
van een vereniging die reeds zo lang
bestaat. Met dankbaarheid gedenken
we al diegenen die ons zijn voorgegaan en zij sterken ons ook in ons geloof in de toekomst. Deze tuinen, deze groene oase voor de stadsmensen,
bewerken wij met toewijding, niet alleen voor ons eigen plezier maar ook
voor dat van andere mensen. Uiteindelijk willen we de wereld rondom
ons laten zien hoe we hier tuinieren,
welke verscheidenheid aan tuinen
zich hier bevindt en in welk afwisselend landschap wij onze zomermaanden kunnen doorbrengen. Voor
mij is het belangrijk dat de mensen
hier aan den lijve kunnen ondervinden dat het leven in de tuin een niet
aflatende bezigheid is. Ik zou zelfs
durven zeggen: een culturele bezigheid, omdat alles er netjes bij ligt en
wij uiteindelijk zorg dragen voor een
stuk cultureel erfgoed. Om maar één
voorbeeld te noemen: wij beschikken
hier, en dat reeds sedert de oprichting van Eriksdalslunden in 1905,
over een grote verscheidenheid aan
“oude” appel- en perenbomen. Ons
cultureel erfgoed heeft zo zijn eigen
kenmerken. Onze eerste voorzitter en
tegelijk oprichtster van het volkstuinwezen in Zweden was Anna
Lindhagen. Zij ontwikkelde de idee
tijdens talrijke buitenlandse reizen en
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The past 15 years this area has developed into a far richer one as the environment is concerned thanks to the
agreement with the city and the local
authorities. This means that the society takes responsibility for the environment outside the allotment gardens with practical support from the
city. The outcome is very positive –
4-5 more species of woodpeckers, the
return of the pheasant, nightingales
and a lot of other things making this
area, in the middle of the city, much
more thrilling than before both regarding the biological life and the
environment. Furthermore, quite recently a stump of a birch was placed
under protection as a bat hole was
found there.
A guided tour to look closer at the
100 year old area requires some special stops to give the visitor a fair picture of this both hilly, narrow and in
some parts even flat environment.
From the top of Eriksdalslunden the
hilly parts as well as the large number of terraced gardens appear distinctly. From the path down the slope
there is a fantastic view over the water with the high buildings of the city
in the background. A slope to the
south comes to an end with a popular
path along the bay beneath offering
another fantastic view over the water
and the city skyline. When you get to
the flatter part of the area you will all
of a sudden find an allotment without a building – a triangular public
piece of land, to be used for maybe a
picnic or just a place where you can

vooral dan tijdens bezoeken aan
Duitsland en aan Denemarken in
1903. Zij werkte daarvoor nauw samen met Anna Åbergsson. Deze laatste was een erg ambitieuze vrouw
die werkzaam was in de volkstuinbeweging van Stockholm. Sinds deze
begindagen heeft menig gedreven
voorzitter harde strijd moeten leveren om Eriksdalslunden meer dan
eens van de sloophamer te redden.
Dankzij samenwerking met stedelijke
en lokale instanties is deze omgeving
er de laatste 15 jaren op landschappelijk gebied met rasse schreden op
vooruit gegaan. Dit wijst erop dat
ook de gemeenschap buiten de volkstuinen, met de actieve steun van het
stadsbestuur, zich bekommert om het
leefmilieu. De resultaten lieten dan
ook niet op zich wachten: 4 à 5 variëteiten spechten, de terugkeer van de
fazant en de nachtegaal. Deze en andere tekenen zorgen ervoor dat deze
omgeving in het midden van de stad
veel opwindender geworden is dan
voorheen, en dit niet alleen op biologisch maar ook op ecologisch vlak.
Onlangs nog werd een berkenstronk
als beschermd gebied uitgeroepen
wegens de ontdekking van een
vleermuizenleger aldaar.
Een geleide wandeling op deze honderdjarige site kan niet zonder enkele
speciale haltes om de bezoeker volop
te laten genieten van dit heuvelachtig, krap en bijwijlen ook vlak landschap. Vanuit het hoogste punt van
Eriksdalslunden onderscheidt men
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sit down. Nearby in a small valley
you enter the part called Tullhagen
(Tollhaven) (the tolls, there are several, of Stockholm separating the inner part of the city from the outer
part and once upon a time people
were obliged to pay tolls at these
places). A natural stop is to have a
look at the oldest house, the tobacco
kiosk built for the Stockholm exhibition 1897 with its beautiful form and
tower. The same goes for the biggest
allotment where there is room both
for a lawn and a kitchen garden. Next
is the stump with the bat hole and of
course some of all these different cottages with their small gardens where
the lawn should not exceed square
meters. Other things to notice are
thrilling exotic plants like Davidia
involucrata (handkerchief tree) ,
Gingko tree, mulberry tree, bamboo,
magnolia …… all of them thriving
here thanks to a good microclimate.
Fascinating is also the mixture of old,
new, rebuilt, cottages, some with
classic others with modern designs,
old and new plants, trees and bushes.
There is a great variety from the
small-scale well-used allotment with
its box-hedge and paved path all the
way from the entrance to the front
door, a beautifully trimmed hedge of
yew, azalea and rhododendron and a
very small lawn to the allotment
where the owner lets the vegetables
dominate. At the end of the month of
May the allotments are almost fluorescent from all the flowering tulips,
and recently also of new plants and
bushes like magnolia and imposing

zeer duidelijk het heuvelachtige karakter van het terrein alsook het grote
aantal terrasvormig aangelegde tuinen. Van op het pad dat zich beneden
rond de helling slingert heeft men
een adembenemend uitzicht op het
water met op de achtergrond de flatgebouwen van de stad. Aan de zuidelijke helling slingert zich een populair wandelpad rond de baai en biedt
tezelfdertijd een andere blik op het
water en de skyline van de stad.
Wanneer je op vlakker terrein belandt, kom je plots een tuintje zonder
tuinhuis tegen. Het is een driehoekig
stuk grond, voor iedereen toegankelijk om er te picknicken bijvoorbeeld
of zomaar op de grond te zitten. Niet
ver daar vandaan in een smalle vallei
kom je in de plaats die Tullhagen
(Tolplaats) noemt. Er zijn verschillende zulke “tolplaatsen” in Stockholm die de binnenstad van de periferie scheiden. Het herinnert ons aan
vroegere tijden toen mensen daar tol
moesten betalen.
Een verplichte stopplaats is het oudste huis in de buurt, een tabakskiosk
die gebouwd werd ter gelegenheid
van de wereldtentoonstelling in
Stockholm in 1897. Vooral de bijzondere vormgeving en de toren zijn het
bekijken waard. Ook bezienswaardig
is de grootste tuin van het complex:
er is zowaar genoeg ruimte voor zowel een gazon als een moestuin.
Vlakbij bevindt zich de berkenstronk
en het vleermuizenleger. Loop ook
niet voorbij aan de variëteit van tuinhuisjes, elk midden hun tuintje en
omzoomd door een gereglementeerd
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clumps of magnificent ferns. Sometimes the explosion of so many flowers at the same time in a northern
country like Sweden is experienced
as a problem; bleeding-hearts, tulips,
magnolia flowering at the same time
as the bird-cherry while the buds of
lilac are just about to explode.
The chairman himself, how does he
fit in to the history, the present and
the future? His cottage is a pavilion,
built after an idea from a cottage he
saw elsewhere in Stockholm. The
beautiful green-grey colour of the
cottage is the same green colour as
the tarpaulin covering the roof when
the pavilion was built. One day he
saw that this was the right colour. As
his favourites he mentions old plants,
single yellow hollyhocks, peonies,
delphiniums, but also yellow climbing roses like New Dawn and a rediscovered white rose covering the
whole roof. Apart from that he loves
all the geraniums in the cottage longing to get out into the sun – and his
favourite vegetable – the beetroot.
Among the “news” of his allotment
there is a circular space planted with
fruit trees from his childhood landscape Dalarna. This allotment also
contains for Sweden quite new vegetables such as ruccola, new is also
Carl-Gustav’s (the chairperson) little
greenhouse.

grasperk qua oppervlakte. Andere
blikvangers zijn sensationele exotische planten zoals de Davidia Involucrata (zakdoekboom), de Gingko
Biloba, de moerbeiboom, bamboe en
magnolia. Alle gedijen ze hier uitstekend dankzij het heersende microklimaat. Fascinerend is ook de mengeling van oude, nieuwe en gerenoveerde tuinhuisjes. Sommige hebben
een klassiek, andere een meer modern uitzicht. Hetzelfde kan gezegd
worden van de aanwezige bomen,
planten en struiken. Ieder tuintje
heeft zo zijn eigenheid: bescheiden
maar maximaal benut, inclusief
bukshaag en geplaveid pad van het
tuinhek naar de voordeur, keurig geknipte hagen van taxus, azalea of rododendron, kleine grasperkjes of
tuintjes waar groenten de hoofdrol
spelen. Op het einde van de maand
mei worden de tuinen quasi fluorescerend door de bloeiende tulpen. Recentelijk zijn daar ook nieuwe planten en struiken bijgekomen zoals de
magnolia en imponerende groepen
van schitterende varens. Deze gelijktijdige explosie van al die bloemenpracht wordt in een noordelijk land
als Zweden soms als problematisch
ervaren: muurbloemen, tulpen en
magnolia spreiden hun bloemenpracht tentoon terwijl de vogelkers
bloeit en de knoppen van de seringen
op springen staan.

This was the place where Anna
Lindhagen saw the possibilities “inside between this wild landscape we
saw stretches of open soil – plots

Welke rol ziet de voorzitter voor
zichzelf weggelegd in de geschiedenis van de tuinen, in hun heden en
hun toekomst? Zijn tuinhuis is een
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where tobacco and potatoes were
grown and an old honourable barn,
one would say it was made to be
used as a tool shed for the allotment
gardeners”. In this tobacco shed the
very first meeting was held to find
out whether there was an interest of
cultivating. The shed was filled up
with enthusiastic and the life of
Eriksdalslundens allotment gardens
was started. The spades were put
into the soil, an agreement was
signed with the city, rules were set
and the second allotment garden society of Stockholm was established.

The numbers 14, 6 and 3 are the
“holy numbers” of Eriksdalslunden.
The maximum size of a cottage is 14
square meters, 6 the maximum for a
terrace and 3 square meters for the
shed, which must not be built to-

paviljoen waarvoor hij de idee opvatte na het zien van een ander landhuis
in Stockholm. De mooie grijsgroene
kleur van het tuinhuis accordeert
mooi met de groene kleur van de
dakbedekking. Op zekere dag moet
hij tot de bevinding gekomen zijn dat
dit de juiste kleurencombinatie was.
Zijn favoriete planten zijn oude planten, enkelvoudige gele stokrozen, pioenrozen en ridderspoor, maar ook
gele klimrozen zoals New Dawn
(nieuwe dageraad) en een herontdekte witte roos die zijn hele dak bedekt
versmaadt hij niet. Daarnaast is hij
een liefhebber van al zijn zonminnende geraniums en eet hij liefst
beetwortel. Een eigenaardigheid van
zijn tuintje is een cirkelvormig perceel waar hij fruitboompjes geplant
heeft die hem zijn kinderjaren in
Dalarna in herinnering brengen. Volgens Zweedse normen bevat zijn
tuintje ook tamelijk ongewone groenten zoals ruccola. Nieuw is ook CarlGustav’s (de voorzitter) kleine serre.
Dit was de plaats waar voor Anna
Lindhagen het licht begon te dagen
en ze de mogelijkheden van de plek
begon in te zien: “Ik zag stukken vrij
liggende grond midden in dit wilde
landschap – percelen waar tabak en
aardappelen verbouwd werden. Er
was ook een eerzame schuur, men
zou gezegd hebben dat ze daar geplaatst was om er de werktuigen van
de tuiniers in op te bergen”. In deze
tabaksloods werd een eerste bijeenkomst georganiseerd om na te gaan
of er voldoende interesse bestond in
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gether with the cottage. The 140 allotment gardens are divided into so
called “groves” (hagar) - the grove of
Meadows, the grove of Shore, the
grove of Tobacco, the grove of Tolls,
the grove of Flax. Each grove has its
own toilets and shed for common
tools and from each grove one person
is responsible for the contact with the
board of Eriksdalslunden.

tuinieren. De schuur vulde zich met
een enthousiaste menigte en de geschiedenis van de volkstuinen van
Eriksdalslunden nam een aanvang.
Schoppen bewerkten de grond, een
overeenkomst werd getekend met de
stad en reglementen werden opgesteld. De tweede volkstuinvereniging
in Stockholm was van dan af een feit.
De getallen 14, 6 en 3 zijn de magische nummers in Eriksdalslunden.
De maximale grondoppervlakte van
een tuinhuis is 14 m2, voor een terras
is dat 6 m2 en 3 m2 voor een berghok.
Het berghok mag trouwens niet aangebouwd worden aan het tuinhuis.
De 140 percelen zijn onderverdeeld
in zogenoemde “bosschages” (hagar):
zo heb je de weidebosschage, de
strandbosschage, de tabaksbosschage, de tolbosschage en de vlasbosschage. Iedere bosschage beschikt
over eigen sanitair en berghok voor
gemeenschappelijke werktuigen. Iedere bosschage vaardigt ook een afgevaardigde af naar de bestuursraad
van Eriksdalslunden.
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