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BOONTJES WIE EEN VOLKSTUINTJE WIL, MOET DRIE JAAR WACHTEN

◀ Amersfoorter Arjan
Wisse (44) is dolblij met
zijn tuintje bij Volkstuinvereniging Dorrestein.
,,Hier ben ik ontzettend
graag.” FOTO RODNEY KERSTEN

Tuinieren op eigen stekkie groeit
in populariteit in Amersfoort
Volkstuinvereniging Dorrestein in
Amersfoort was al razend populair,
maar sinds de coronacrisis is de stormloop
op tuintjes nóg groter. De wachttijd bedraagt
inmiddels ruim drie jaar. Vanwaar die enorme
belangstelling?
Johan Hardeman
Amersfoort

olkstuin Dorrestein is een
stukje hemel op aarde. Het terrein met zestig weelderige
moestuinen ligt goed verstopt achter
de voetbalvelden van AFC Quick. Op
de lapjes grond worden talloze soorten groenten verbouwd zoals komkommers, bonen en bieten. Tussen
de bloemen klinkt gezoem van bijen.
Een moedereend waggelt voorbij
met een paar kleintjes achter zich
aan.
De 79-jarige tuinier Eduard geniet
zichtbaar van het natuurschoon om
hem heen. ,,Ik ben graag in mijn tuin.
Zaaien, oogsten; is het niet prachtig?
Vanwege de coronacrisis ga ik bijna
de deur niet meer uit. Als ik deze plek
niet zou hebben zou ik de hele dag
voor de televisie zitten. Ik moet er
niet aan denken!’’
Hij is liever in zijn tuin dan op vakantie. ,,Ik ontspan hier het meest.

V

Als ik klaar ben met de werkzaamheden, haal ik soms een ijsje, samen
met mijn vrouw. Wat wil een mens
nog meer?”
Eduard is niet de enige. De belangstelling voor volkstuintjes in het Vermeerkwartier nam de afgelopen jaren flink toe, maar sinds het uitbreken van de coronacrisis is de vraag
naar een stukje groen bij Volkstuinvereniging Dorrestein geëxplodeerd.
,,We zijn dit voorjaar nóg vaker dan
normaal gebeld door mensen die lid
willen worden. Er is een duidelijk corona-effect zichtbaar’’, zegt voorzit-

Ik weet van iemand die
in quarantaine zat,
maar wél kwam
tuinieren
–Jacqueline Jonk (70)

rantaine zat vanwege een besmette
huisgenoot, maar wél kwam tuinieren. Prima, want je hebt hier 100 of
200 vierkante meter voor jezelf.’’
De hernieuwde populariteit van
volkstuinen is te danken aan de aanwas van jonge, idealistische tuinders.
,,Ze willen zelf op biologische wijze
hun voedsel verbouwen als onderdeel van een bewuste levensstijl. De
oudere generatie tuiniert vaak voor
de opbrengst of het tijdverdrijf‘’, zegt
Jonk.

Wroeten

ter Jacqueline Jonk (70). Ze moet veel
belangstellenden teleurstellen. ,,De
wachttijd is inmiddels opgelopen tot
ruim drie jaar. We verwijzen belangstellenden door naar andere volkstuinverenigingen in de stad, maar zover ik weet, hebben ze allemaal een
wachtlijst. We vertellen vooraf ook
duidelijk dat een tuin onderhouden
veel werk is, zodat mensen niet binnen de kortste keren weer afhaken
als het tegenvalt.”
Jonk merkt dat het sinds de coronacrisis drukker is op het terrein van
de volkstuinvereniging. ,,Mensen
hebben meer tijd als ze moeten
thuiswerken. En tuinieren is erg coronaproof. 1,5 Meter afstand houden
is hier niet moeilijk. Ik weet van iemand die twee weken thuis in qua-

▲ Een moedereend
waggelt tevreden met
haar kleintjes over de
lapjes grond op het
terrein van Volkstuinvereniging Dorrestein.
PRIVÉFOTO

Amersfoorter Arjan Wisse (44) ziet
zichzelf als een mix van beide generaties. Met een twinkeling in zijn
ogen geeft hij een rondleiding door
zijn tuin, die er keurig verzorgd bijligt. ,,Hier ben ik ontzettend graag. Ik
ben niet zo’n vakantietype, maar in
mijn tuin kom ik tot rust. Het is heel
ontspannend om met je handen in de
aarde te wroeten en aan niks te hoeven denken.”
Zelf werd hij vijftien jaar geleden
lid van de volkstuinvereniging, nog
voordat het een hype werd. Hij heeft
een tip voor alle mensen die zich in
coronatijd hebben aangemeld bij de
vereniging, maar nog drie jaar moeten wachten tot ze hun eigen stek
kunnen bewerken. ,,Als je een eigen
tuin hebt; begin dan daar, in het
klein. Veel ruimte heb je niet nodig
om wat groenten te verbouwen. Ik
raad het iedereen aan. Het is ontzettend leuk.”

