
DIJKZICHT EN DE TOEKOMST, bijeenkomst-1, 9 juli 2017 
 
OPENING 
Rens Snel opent de bijeenkomst. Fijn dat er op deze zonnige dag ruim 20 mensen aanwezig zijn 
om te praten over de toekomst van Dijkzicht. Het is belangrijk om daar samen bij stil te staan.  

Vorige week was er een bijeenkomst van de gemeente Amsterdam met de tuinparken in de 
omgeving waar ook uitgebreid is stilgestaan bij de toekomst. Een belangrijk punt dat daarbij aan 
de orde kwam was het benutten van de openbare ruimte. Het is bekend dat Amsterdam de 
komende jaren vele nieuwe woningen gaat bouwen én dat ook al die bewoners recht hebben 
op/behoefte hebben aan ‘groen’ in de buurt. 
De gemeente staat nu op het standpunt dat de tuinparken kunnen blijven voortbestaan mits ook 
andere Amsterdammers gebruik kunnen maken van ‘het groen. Dat betekent dat we na moeten 

denken over mogelijkheden om: 

• ons park open te stellen voor bezoekers uit de buurt, misschien ook toeristen uit de stad 
• tuinen die vrij komen te splitsen; deels verblijfstuin, deels groentetuin of schooltuin of .. 

We kunnen ons daar grote zorgen over maken, we kunnen ook denken over de kansen die het 
biedt om ons tuinpark te behouden. Een belangrijk punt om mee te nemen in de toekomstplannen. 

 

Toelichting op het programma 
Namens de werkgroep Dijkzicht en de Toekomst heet Jorien alle aanwezigen van harte welkom. 
Tijdens de ledenvergadering van 13 mei 2017 hebben we toegelicht waarom het belangrijk is om 
het samen over de toekomst te hebben.  
Niet omdat het nu slecht gaat met Dijkzicht, integendeel, het gaat heel goed met ons park. Er 

staan weinig huisjes te koop, er worden veel activiteiten georganiseerd, we hebben veel bezoekers 
én bij de laatste herkeuring (juni 2017) hebben we veel complimenten gekregen; ‘dit is geen 
tuinpark meer, dit gaat richting natuurreservaat!’.  Ontzettend leuk natuurlijk.  
De reden om het wel over de toekomst te willen hebben is dat de meest actieve leden (behoorlijk) 

op leeftijd zijn, dat nieuwe (en meestal jongere) leden minder actief zijn en vaak ook niet weten 
welk werk allemaal verzet wordt om Dijkzicht goed te laten draaien. De kans bestaat dat veel leden 
die nu actief zijn in bestuur of commissies, tegen 2020 besluiten om hun tijd anders te besteden.  

Het is dus belangrijk om de komende tijd samen na te denken over onze visie op de toekomst van 
Dijkzicht; wat voor park willen we zijn, wat betekent dat voor de werkzaamheden en de manier 
van organiseren en communiceren. We hebben ongeveer 3 jaar de tijd om dat allemaal te 
bedenken. Vandaag maken we daarmee een start. We doen dat in twee rondes. 
Ronde-1: in kleinere groepen maken we (nader) kennis met elkaar. Dat gebeurt aan de hand van 
3 vragen: wie ben je, wat wil je graag behouden én welke interesse heb je, welke bijdrage wil je 
leveren aan Dijkzicht. Kamiel, Sandra, Annet en Jorien zullen de gesprekken leiden. 

Ronde-2: mensen lopen langs de flappen die we gemaakt hebben voor verschillende onderwerpen 
(bestuur, recreatieve activiteiten, communicatie, …), noteren hun naam bij activiteiten die verricht 
moeten worden en/of noteren aanvullende ideeën. 
Afsluiting; een korte terugblik op de bijeenkomst en een toelichting op de vervolgstappen. 

 

RONDE-1, kennismaking en inventarisatie 

 
Naam, adres  Dijkzicht, wat moet behouden blijven Interesses, bijdragen, ideeën  

Sandra de Vries • Het mooie park, het Natuurlijk 
Tuinieren, de speciale 
plekken/projecten, de rust. 

• Goed bestuur, flexibel omgaan 

problemen, saamhorigheid,  
gezelligheid 

• Kennis delen, elkaar benutten, helpen 
• Geen marktwerking bij huisjes 

• Beter communiceren; inzichtelijk maken (wat-waarom-
wie, ‘smoelenboek’), raster van kennis, meer openheid  
en transparantie (creëert betrokkenheid), facebook 

• Open tuinendag: activiteiten door tuinders (workshops) 

op de verschillende tuinen  
• Bijdragen aan: communicatie, NT 

Marjolein Meijs 

Wieke Wagenaar 

Miranda Majoor 

Erik Weiss 

 

Jorien Vollaard • Eldorado, prachtig park, bijzondere 
plekken en hoge bomen waar je kunt 
ontstressen door buiten bezig te zijn 

• De sfeer (ontspannen, behulpzaam), de 
diversiteit en de educatie 

• Communicatie en PR moet beter; ‘van onbekend maakt 
onbemind, naar bekend en geliefd’; samenwerking met 
IVN, Hortus, ecologen en boswachters, sociale media 
beter benutten, ook buurtkrant en TV.  

• Profilering op ‘natuurreservaat’, educatie, sociaal, open 
• Bijdragen: netwerken, NT, communicatie, organiseren 

Rens Snel 

Ilona  

Macha Roesink 

Loes van Beijeren 

Annet Verkleij • Diversiteit aan mensen, tuinen en 
plekken in algemeen groen 

• Sfeer (gezamenlijk, veilig, gastvrij) 

• Communicatie (online, digitaal) 
• Bijdragen aan: tuincommissie, NT, EHBO, educatie, 

klussen/bouwen en toekomstvisie 
Nel Asman 

Christiaan Poel 

Alexander Brandhof 

Marja Vreeswijk 



   

Kamiel Koudijs • Het park; groen, mooi, goed 
onderhouden, het NT 

• Sfeer (vriendelijk, rustig, warm), 
kindvriendelijk, historisch besef 

• Goed bestuur, veel activiteiten 
• Uitnodiging om mee te denken, 

gehoord worden 

• Meer aandacht voor communicatie (wie is wie, 
facebook, social media) 

• en benutten van kwaliteiten mensen (HR) 
• Bijdragen aan: communicatie, educatie, creatieve 

activiteiten 

Tarina Gerungan 

Tineke Winkelman 

Ron Heering 

Frieda Snel 

 

 

RONDE-2, vacatures, plannen en namen  
De aanwezigen lopen langs de flappen, noteren aanvullende ideeën en noteren hun naam als ze 
een bijdrage willen leveren. Hieronder het resultaat: 
BESTUUR 

• Algemeen bestuurder:     Miranda Majoor en Tineke W. (op termijn) 

• Penningmeester 1 en 2:   - 
• ARBO:      Nel Asman 

• Verkoop huisjes:    Marja Vreeswijk 
• Handboek Bestuur Dijkzicht:   Annet, Jorien en Miranda 

TUINCOMMISSIE 
• Ploegleider v.a. 2018:    - 
• Workshops 

o Een tuin gekocht en nu?  Marja, Wieke en Frieda 
o Brandpreventie    Ron 

COMMISSIES-VACATURES 
• Kantine-commissie:    - 
• EHBO:      Ilona, Tarina 

COMMUNICATIE: Miranda, Alexander, Christiaan, Marjolein, Wieke, Tineke, Tarina 
• Website 

Heldere structuur, Organisatiestructuur, Smoelenboek (privacy), actualiteit 

Klusser gevraagd/aangeboden, Spullen gevraagd/aangeboden 
• Facebook: Activiteiten, weetjes 
• Apps: Calamiteiten, Dieren (vogels, vlinders, bijen, …) 
• Twitter 

TOEKOMSTVISIE:  Marja, Jorien  
• Van Tuinpark naar Natuurreservaat, uitwerken wat dat betekent voor tuinieren, recreëren, 

waterhuishouding, bouwen, samenwerken, educatie en communicatie 

• Aparte zones voor recreatie, beesten-planten, stiltegebied 
OVERIG 

• Dansen voor kinderen en volwassenen: Jacqueline  
• Eetbare tuin, kookworkshop   Ilona 
• Aanleg Natuurlijke Speeltuin 
• Natuurlijk bouwen 

• Creatieve workshops (muziek, tekenen, dans) 

 

AFSLUITING 
Terugblik: een geïnspireerde eerste bijeenkomst met opvallend veel deelnemers uit de 
Fazantenlaan. We hebben meer zicht gekregen op de prioriteiten en mogelijke bijdragen 
 

Vooruitblik: binnen 2 weken ontvangt iedereen een verslag van deze bijeenkomst met een 
uitnodiging voor een vervolg op 16 september vanaf 13.00.  
In het Dijkzichtblaadje komt een kort verslag.  

 
Verzoek: praat over de bijeenkomst met je buren over, stimuleer mensen een bijdrage te leveren.  

Tot slot: iedereen bedankt voor de bijdragen. Geniet nog van deze zonnige dag op Dijkzicht. 
 


