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Mededelingen vanuit het bestuur

Volkstuinen in het weiland naast OTV?Een nieuw
e lente en  een nieuw

 geluid.

Het seizoen is weer begonnen!
Op 27 maart ging het water er weer op en zijn de werkbeurten 
weer van start gegaan. 
De lente begon al even in februari, en dat merkten we als be-
stuur direct. Om die reden kozen we ervoor jullie tussen twee 
OTVaria’s door te mailen.
“In deze tijd staat het leven bij velen behoorlijk op zijn kop. 
Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de OTV-er zijn tuin 
opzoekt om wat stress af te schudden. Dat er ook dit jaar meer 
spanning heerst ziet het bestuur duidelijk terug. Vorig jaar kre-
gen we meer klachten van leden over hun buren. En met het 
mooie lenteweer van de afgelopen weken liepen de gemoede-
ren weer snel op. En dat resulteerde opnieuw in klachten bij 
het bestuur van buren over buren. 
Het bestuur is het aangewezen adres voor problemen waar 
onze tuinders zelf niet uitkomen. Toch doen we een oproep 
om bij onderlinge frustraties eerst zelf het gesprek aan te gaan 
en begrip te hebben voor elkaar.”
Corona, kantine en activiteiten
Het seizoen is begonnen terwijl coronamaatregelen nog steeds 
van kracht zijn. Op je eigen tuin gelden dezelfde coronaregels 
als thuis. We gaan ervan uit dat iedereen na een jaar wel weet 
hoe dat zit en zullen dus geen speciale coronaberichten meer 
rondsturen. We vragen iedereen rekening te houden met de 
maatregelen op ons complex, voor jezelf, maar ook voor je 
medetuinders.
Vanwege de maatregelen kan de kantine nog niet open en 
kunnen er nog geen (grote) activiteiten plaatsvinden. Maar de 
commissies doen wat er mogelijk is. De werkbeurten verlopen 
net als vorig jaar zonder koffie in de kantine. De bouw van 
de nieuwe OTV winkel verloopt heel voorspoedig dankzij een 
trouwe groep van vrijwilligers. En een kleine groep van enthou-
siastelingen heeft een jaarplanning van activiteiten gemaakt. 
De kantinecommissie kwam samen om (o.a.) te bespreken hoe 
we kantine straks weer nieuw leven kunnen inblazen. Alles 
onder voorbehoud natuurlijk. We zullen iedere keer weer 
moeten beoordelen of het kan en mag.
Enquête
Zowel het bestuur als de kantinecommissie wil graag jullie 
mening horen over een aantal onderwerpen. Wij zijn bezig 
met het voorbereiden van een enquête. Deze kunnen jullie 
dit voorjaar verwachten. We hopen van harte dat je ons wilt 
helpen door eraan mee te werken

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van OTV op 27 
september 2020 kwam aan de orde dat er sprake is van aanleg 
van volkstuinen in het weiland tussen OTV en Oostvliet. Dit 
gaat om de twee smalle stroken weiland die aan de twee 
verenigingen grenzen. De middelste -brede- strook is verpacht 
en blijft weiland. Een aantal leden heeft zich op de ALV aange-
meld voor een werkgroep, om zich samen in dit vraagstuk te 
verdiepen. De opdracht aan deze werkgroep was om op onze 
volgende ALV een voorstel te presenteren over wel of niet 
opnemen van nieuwe volkstuinen bij OTV.
Naderhand bleek dat meerdere leden zich afvroegen hoe 
dit nou kan. OTV-leden hebben op eerdere ALV’s steeds de 
voorkeur gegeven aan het behouden van het weiland zoals het 
nu is. Hoe kan het nou dat er toch sprake is van nieuwe tuinen 
naast OTV?
Meer informatie over de historie achter deze vragen < in 
apart kader hieronder>
Het weiland in de Oostvlietpolder
In het bestemmingsplan van dit stukje polder staat dat de 
LBA als eerste haar hand mag opsteken voor de aanleg van 
volkstuinen. Wijst de LBA deze gronden af dan kunnen andere 
groeninitiatieven een aanvraag doen op deze gronden. De 
LBA heeft aangegeven dat zij liever nieuwe volkstuinen aan de 
andere kant van Leiden ziet (Stevenshof), zodat er een meer 
evenwichtige spreiding is over de stad. Ook Vlietwegbewoners 
maken bezwaar, o.a. tegen de verdere aantasting van het land-
schap en vanwege toenemende verkeersdruk.
Zowel OTV als Oostvliet willen liever geen nieuwe tuinen 
in het weiland (om verschillende redenen). Omdat OTV en 
Oostvliet samen geen meerderheid hebben in het LBA-congres 
kan het gebeuren dat de tuinen er toch komen (omdat andere 
verenigingen wel voor stemmen). De lange wachtlijsten bij alle 
zes verenigingen zou een reden kunnen zijn dat er toch een 
meerderheid ontstaat bij de LBA.
Als de tuinen er toch komen …
Dan rijst de vervolgvraag: bij welke vereniging(en) kunnen de 
nieuwe volkstuinen worden ondergebracht? Het lijkt logisch 
om dan toch weer bij OTV en Oostvliet uit te komen. Tot nu 
toe voelen de beide verenigingen hier weinig voor. Een andere 
optie is de oprichting van een nieuwe tuinvereniging met een 
eigen bestuur en eigen faciliteiten (toegang, parkeren, enz.). 
Daar komt behoorlijk wat bij kijken.
Omdat we als vereniging voorbereid willen zijn op deze vraag, 
willen we onze leden raadplegen over deze vraag. Wat vind je 
ervan als OTV uitgebreid wordt met ca. 40 tuinen? Dit zullen 
we doen in een enquête onder de leden van OTV.
Het kan ook anders lopen
Financiering van de ontwikkeling is een knelpunt. De gemeen-
te heeft onvoldoende budget beschikbaar voor de aanleg van 
nieuwe tuinen. Ook voert de LBA op dit moment onderhande-
lingen over een nieuw huurcontract, dat in 2022 in moet gaan. 
Het compensatievraagstuk zou hier doorheen kunnen lopen.
Een ander belangrijk bezwaar is dat de nieuwe tuinen kleinere 
tuinen zonder verblijffunctie (huisje) zullen worden. Uit na-
vraag onder de kandidaatleden blijkt echter dat daar nauwe-
lijks belangstelling voor is. De meeste kandidaten geven aan 
dan liever langer te wachten tot er een grotere tuin met (de 
mogelijkheid voor) een huisje beschikbaar komt.
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In de jaren ’90 zijn er volkstuinen verdwenen in Leiden: vereni-
ging Veldheim is opgeheven vanwege uitbreiding van begraaf-
plaats Rhijnhof en delen van OTV en Oostvliet moesten weg aan 
de kant van de A4. De gemeente heeft toen beloofd deze gron-
den te compenseren en dit in 1998 vastgelegd in een convenant 
van de gemeente Leiden (ondertekend door toenmalig wethou-
der Alexander Pechtold) en de LBA, namens de zes tuinverenigin-
gen in Leiden*. 
Sindsdien is een deel van deze gronden gecompenseerd, bijv. in 
de vorm van de tuinen aan het Wilgenpad bij OTV in 2003en bij 
Het Zonneveld. De gemeente moet nu nog steeds 5,5 ha com-
penseren. 
In de nota Stadstuinieren uit 2020 van de gemeente Leiden staat 
een hoofdstukje over de Leidse volkstuinen en de compensatie 
van onttrokken gronden (volkstuinen). Kort gezegd staat er dat 
er in Leiden nog maar twee stroken grond beschikbaar zijn voor 
de compensatie van volkstuinen. Dat is een strook langs OTV 
en een strook langs tuinvereniging Oostvliet (samen ongeveer 2 
ha). 
De gemeente Leiden stelt dat in Leiden er geen andere stukken 
grond beschikbaar meer zijn voor compensatie. Anderen be-
strijden dit standpunt, en menen dat er ook in andere delen van 
Leiden nog mogelijkheden voor compensatie zijn. 
Wat is de rol van OTV en LBA?
OTV heeft als vereniging geen officiële rol in de gesprekken en 
onderhandelingen met de gemeente. De LBA vertegenwoordigt 
alle zes aangesloten tuinverenigingen. OTV is vertegenwoordigd 
in het LBA-bestuur en vier afgevaardigden van OTV hebben 
stemrecht in het LBA-congres. Daarnaast wordt regelmatig 
informeel bij bestuur en leden van OTV getoetst hoe zijn tegen 
deze kwestie aankijken.

*) De zes verenigingen die bij de LBA zijn aangesloten zijn: Het 
Zonneveld, Ons Buiten, Cronesteyn, Oostvliet, OTV en Roomburg.

De historie van het compensatievraagstuk en de rol van OTV, 
Kort samengevat

De tuincommissie gaat in april weer een voorjaarsronde lopen.
Waar let de commissie dit keer speciaal op?
OTV heeft een internationaal diploma voor ecologisch tuinpark. 
De tuincommissie kijkt graag samen met je hoe jij en wij als ver-
eniging hieraan verder uiting kunnen geven. Natuurlijk gaan wij 
niet bepalen hoe je je tuin inricht of wat je verbouwt, het gaat 
om de algemene indruk of die past in een ecologisch tuinpark 
als de onze. 2de Aandachtspunt is de plek van je aardappelen 
in je tuin. Staan ze aan de achterzijde van je moestuindeel zoals 
aangegeven in de OTVaria van februari en de website?

Bouwen bij OTV
Op 20 maart, een dag voordat de lente begon, was het zover. 
Het hoogste punt van onze nieuwbouw was bereikt. Dit heu-
gelijke feit moest met een oud gebruik in de bouw worden 
gevierd. Namelijk pannenbier. Even alle tegenslagen, regen, 
kou en zere knieën vergeten. Het pannenbier is natuurlijk ook 
een gebaar waarmee we alle bouwers die tot nu toe hebben 
meegewerkt willen bedanken.
Maar we zijn er  nog niet. Op dit moment zijn we bezig om de 
dakplaten te bevestigen. Termen als “Tengels en Panlatten” 
vliegen je om de oren. Daarna gaan de scheidingswanden en 
de kozijnen gemaakt worden. Dan de “boeiborden en rabat-
delen”….. en voordat je weet staat er een fantastisch nieuw 
verengingsgebouw. Ben je na het lezen van dit verhaaltje 
enthousiast geworden en zou je ook wel eens willen meewer-
ken M/V. Laat het ons dan weten. Er is voldoende te doen, 
van knap timmerwerk tot sorteerwerk van de rabatdelen en 
alles wat daar tussenin ligt. We proberen als bouwploeg elke 
zaterdag om 09.00 uur te verzamelen met een kop koffie in de 
kantine en werken dan door tot 12.00.

Het hoogste punt m
et pannenbier

Bestellingen bij vd Dool
Al vanaf 2012 bij het ontwikkelen van het nieuwe complex van 
OTV, is de firma Dool een vaste gast. De toenmalige winkelbaas 
(!) Ton Guerain had de afspraak gemaakt dat de firma Dool op 
ons complex levert zonder dat de winkel daarvoor vervoerskos-
ten moest betalen. Bijna wekelijks zag je de vrachtauto’s van 
Dool wel op het Wilgenpad. Vorig jaar veranderde de afspraak. 
Onder de 350 euro moest de winkel in het vervolg vervoerskos-
ten gaan betalen. Omdat we als verenigingswinkel de kosten 
voor de leden graag laag willen houden hebben we vorig jaar 
al besloten om de aanvragen zoveel mogelijk op te sparen en 
eens per maand een bestelling te plaatsen bij Dool. Deze keuze 
bleek goed te werken maar was niet voor iedereen helemaal 
duidelijk. Vandaar deze reminder, bestel via de mail bij de win-

kel. Vanuit de winkel krijg je een mailtje terug dat je bestelling 
is ontvangen en rond de 15de van iedere maand plaats de 
winkel de bestelling bij de firma Dool. Enkele dagen daarna 
heb je dan je bestelling op je tuin.

 8 mei: schilder- en klusdag kantine!
De kantine heeft een opknapbeurt nodig. De buitenkant heeft 
dringend behoefte aan een verfbeurt en er moeten reparaties 
gedaan worden.
Op 8 mei starten we met het opschuren van de buitenwanden 
en deze opnieuw schilderen. We willen ook het terras opfris-
sen: kapot meubilair weg, banken schilderen, nieuwe tafels in 
elkaar zetten, e.d.
We beginnen om 9.30 uur. En voor de lunch wordt gezorgd.
Vind je het leuk om te helpen? We kunnen nog vrijwilligers 
gebruiken.

 De hakselaar 24 april
Dit voorjaar komt er ook weer een hakselaar langs voor het 
snoeiafval. De datum is wel bekend maar de exacte plek waar 
je het snoeisel neer kunt leggen nog niet. We zullen dit op tijd 
aan jullie laten weten.
Je kunt van een deel van je snoeiafval ook handzame bosjes 
maken. Ze met een ijzerdraadje vastbinden en onder je heg leg-
gen. Ideaal als huisvestiging voor allerlei insecten zoals onder 
andere de oorworm. Deze oorworm is een belangrijke vijand 
van de bladluis.


