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Beste tuinsters en tuinders op De Domp en in de 
Noorderhoek, 
 
Ik val maar meteen met de deur in huis:  
GEEN JAARVERGADERING IN JANUARI 2021.  
We durven het niet aan en het mag ook niet, 
zoveel mensen tezamen in één ruimte. We hopen 
dat het op enig moment later wel mag, maar voor 
hetzelfde geld duurt dat nog tot de zomer. Houd 
moed tuinders, we hebben in elk geval een 
gezonde hobby! 
 
We hebben als bestuur een jaarverslag voor u 
gemaakt, dat zit bij deze Nieuwsbrief. De 
financiële administratie sluiten we zoals 
gewoonlijk per 31-12-2020 en we laten de 
kascommissie dat controleren. U kunt als lid de 
stukken inzien op de zaterdagen in de eerste 
twee weken van januari 2021. Ze liggen in de 
winkel ter inzage. U kunt er rustig en veilig even 
apart mee gaan zitten als u wilt, in de kantine. Die 
is natuurlijk voor het overige wel gesloten.  
 
Enkele bestuursleden moesten worden herkozen 
of ‘vernieuwd’. Gelukkig wilde iedereen nog wel 
even doorgaan en verlengen we hun periode tot 
een eventuele jaarvergadering. We hopen dat u 
dat ook akkoord vindt. Nood breekt wetten, denk 
ik dan maar als voorzitter en het is fijn dat 
iedereen positief meedenkt en mee blijft helpen. 
 
Bij de stukken vindt u ook een brief en een 
stembiljet over de voorgestelde contributie- en 
toeslagwijziging. We kunnen het niet uitgebreid 
bespreken op onze jaarvergadering. Het voorstel 
is de contributie van € 25,00 per gehuurde tuin te 
verlagen naar € 12,50. En de huurtoeslag per m2 
van € 0,06 naar € 0,1225 te brengen. Lees daarom 
de brief alstublieft goed door. En bekijk wat het 
voor u betekent. Daarna vult u uw stembiljet in 
en levert dat in bij de winkel of in de brievenbus 
buiten. Voor leden die buiten Sneek wonen zit er  

 
een gefrankeerde enveloppe bij, dat stembiljet 
kan dus via de gewone post op de bus. Heeft u 
over de wijziging vragen? Bel dan even met 
bestuurslid Berend Mooibroek. Hij legt het u 
graag uit. Met de leden waarvoor de wijziging wat 
grotere gevolgen heeft, heeft het bestuur vooraf 
een gesprek gehad. 
 
En hoe nu verder? Tsja, we wachten af hoe het 
Coronavirus zich verder ontwikkelt en wat de 
gevolgen zullen zijn. Tot die tijd maar ‘pas op de 
plaats’ en hopen dat de vaccinatie snel kan 
starten en we allemaal weer wat meer 
bewegingsvrijheid krijgen. 
Wist u trouwens dat ons complex De Domp 40 
jaar bestaat? Verderop in de Nieuwsbrief meer 
hier over en wat foto’s. 
 
Ik wens u en uw familie goede feestdagen en een 
voorspoedig 2021. Ondanks alle beperkingen 
kunnen we toch meer wel dan niet  
 
Ingrid Wagenaar, voorzitter 
 
Openingstijden servicepunt/winkel: 
Zaterdagmorgen:  09.30 tot 11.30 uur 
Zaterdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur 
De winkel blijft OPEN omdat we dierbenodigd-
heden verkopen. Beperk uw bezoek wel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de foto: Henk Politiek en Marco Veldhuizen, 
vertrouwde gezichten achter de toonbank in ons 
servicepunt.  
 
Wachtlijsten weggewerkt. 
Jarenlang hadden we op beide complexen altijd 
wel een vrije tuin achter de hand. Maar sinds 
vorig jaar waren er plotseling veel meer 
aanvragen dan beschikbare tuinen. We kregen 
heuse wachtlijsten voor zowel De Domp als De 
Noorderhoek. De laatste stand van zaken is dat 
inmiddels alles weer is weggewerkt en we geen 
wachtlijsten meer hebben.  
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Financiën staan er goed voor. 
Ondanks de coronacrisis en praktisch geen 
inkomsten van de kantine en bijvoorbeeld de 
Open Dag, ziet het er erg goed uit wat betreft de 
financiën van onze vereniging. Dat is voor een 
groot gedeelte te danken aan ons servicepunt. De 
inkoopcommissie doet wat betreft heel goede 
zaken, waar wij als tuinders enorm baat bij 
hebben. 
 
Net als vorig jaar kunnen we constateren dat we 
over het geheel een voordelig saldo hebben van 
ongeveer € 3500,00. Ook het saldo op onze 
spaarrekening wordt steeds groter, zodat wij als 
bestuur (en u kunt ook ideeën aandragen) gaan 
nadenken om te gaan investeren in onze twee 
complexen om in te spelen op de toekomst. 
Ondanks dat we in januari 2021 geen 
jaarvergadering hebben, liggen er in de eerste 
twee weken van die maand enkele financiële 
stukken in de winkel ter inzage. Tegen die tijd 
heeft ook de kascommissie de stukken 
gecontroleerd (en hopelijk goedgekeurd) en 
sluiten we de financiële administratie 2020. 
 
Marten Boonstra, penningmeester. 
 
Voedselbank 
Als bestuur, maar ook uit naam van de stichting 
Voedselbank, willen we alle leden die zo trouw 
elke week groenten en fruit inleveren bedanken. 
De ‘oogst’ is elke week weer geweldig. Extra dank 
nog voor die tuinders die er ook nog extra 
boodschappen bij deden. Hoe geweldig is dat? 
 
Bijzondere kalebassen op de Noorderhoektuin 
Eerder dit jaar stond tuinder Hassan Ergûl (F 31) 
al met zijn bijzondere kalebassen in onze 

nieuwsbrief. Deze keer weer met dezelfde 
kalebassen maar dan prachtig beschilderd. Door 
weer een andere (nieuwe) tuinder Truus Klooster 
van G 25. Truus gaf zelfs aan dat ze volgend jaar 
(als we Corona wat meer de baas zijn) ook wel 
andere tuinders wil adviseren over het kweken en 
beschilderen van kalebassen en dat eventueel 
samen te doen. Wordt vervolgd! 

Vaste vrijwilligers Nut en Genoegen  

Onze vereniging telt 
zo’n 40 vaste 
vrijwilligers die alles 
draaiende houden. De 
winkel, de inkoop, het 
schoonmaken, de 
noodhulp, grasmaaien, 

onderhoud, schilderen, snoeien, de tuinkas, de 
tuincommissarissen, de nieuwsbrieven, de 
ledenadministratie en ga zo maar door. En dat 
zijn allemaal gewoon tuinders en tuinsters die het 
naast hun eigen tuintje er bij doen. Respect dus. 

Als dank voor al het werk organiseerden we elk 
jaar een eindejaarsborrel compleet met snert en 
oliebollen! Gezien al het gedoe met Corona zit 
dat er dit jaar niet in. Het bestuur fietst daarom 
nog voor de Kerst bij alle vaste vrijwilligers langs 
met een kleine attentie als dank. 
 
Afscheid van tuincommissaris Jappie Boersma. 
Deze zomer gaf Jappie aan te willen stoppen met 
zijn werkzaamheden als tuincommissaris. Dat had 
hij al eens eerder aangegeven, maar deze keer 
was het serieus! Heel wat jaren was Jappie in 
actie op de beide tuinvakken J en K. We zijn hem 
dan ook erg dankbaar voor zijn inzet en al het 
geregel en soms gedoe! Als dank kreeg hij een 
VVV-bon aangeboden en bij die gelegenheid gaf 
hij meteen ook al weer aan nog best wel wat voor 
de vereniging te willen doen. Kijk dat zijn fijne 
tuinders. Tankewol Jappie! 
Gerrit Koopmans neemt de taken van Jappie op 
de vakken J en K over. 
 
Met dank aan de Zorgboerderij. 
Ook al werken ze officieel niet meer op ons 
complex aan de Noorderhoek toch helpen ze nog 
elk jaar weer met het rondbrengen van de mest. 
En daar zijn we natuurlijk heel blij mee! Als dank 
hebben we een aantal kerstbroden naar IJlst 
gebracht, lekker voor bij een bakje koffie!! 
 
Rondvraag 
Geen jaarvergadering, geen rondvraag. Maar we 
vragen u wel om na te denken over wat u graag 
zou willen. Waarmee kan onze vereniging zich 
verbeteren? Wat zou u graag gerealiseerd zien? 
Geef uw ideeën door aan het bestuur.  
 



 

“Afstand” binnen de Bijenvereniging. 
Het woord ‘afstand” heeft onze bijenvereniging 
het hele seizoen in zijn greep gehouden. 
Onderling ledencontact kon niet vanwege de 
coronacrisis en zo viel allereerst onze traditionele 
voorjaarsvergadering al uit. Voor veel van onze 
oudere leden is dit één van de vaste markante 
punten binnen het verenigingsjaar. Deze leden 
missen door uitval van deze avond de vaste 
bijenpraatjes en het uitwisselen van ervaring en 
kennis. 

Daarna volgden de 
theorie- en de 
praktijklessen van 
de Basiscursus 
Bijenhouden. Extra 
vervelend was dit 
voor alle aspirant 
cursisten die door 
de enorme 

belangstelling voor de Basiscursus Bijenhouden 
op de wachtlijst staan. Voor hen duurt het nu nog 
langer voordat ze aan de basiscursus kunnen 
beginnen. 
Verder waren er vanuit de Bijenvereniging in het 
zomerseizoen geen open dagen en geen 
imkercafé’s in het najaar. Alleen de bestuursleden 
kwamen tijdens de zomer bijeen om te bijentuin 
(zie foto) te onderhouden en de bijenstal te 
schilderen. Dit kon coronaproof met een handje 
vol mensen op voldoende afstand in de 
buitenlucht. 
Het is wel duidelijk dat het virus zijn sporen na 
laat binnen alle verenigingen. Saamhorigheid en 
sociale contacten zijn momenteel bijna helemaal 
weg. Laten we hopen dat het coronavirus hoe dan 
ook beheersbaar wordt. Tijdens deze donkere 
winterdagen kunnen we wel positief vooruit 
kijken en alvast weer plannen maken om onze 
tuin in het nieuwe seizoen nog weer beter en 
mooier te krijgen dan het jaar daarvoor.  
Hopelijk is de tijd dan zover dat we binnen onze 
verenigingen onze hobby’s ook weer met elkaar 
kunnen delen. 
 
Femke Meinen, Secretariaat NBV Sneek SWF 
 
Grondkwaliteit van onze volkstuinen 
Anders waren we er op de jaarvergadering over 
begonnen en nu dus via de Nieuwsbrief. Als 
bestuur, en we denken ook u als leden, vinden we 

het belangrijk dat de grondkwaliteit van onze 
volkstuinen goed is. In de loop der jaren hebben 
vele tuinders aan grondverbetering gedaan, 
bemesting opgebracht, gecomposteerd, diverse 
voedingsstoffen toegevoegd en ook mest en de 
laatste jaren kalvermest opgebracht. 
Maar wat is nu het effect van al die 
inspanningen? Is de grond daadwerkelijk 
verbetert? Wat is de samenstelling van de grond 
nu? Wat is de zuurgraad? En wat zijn eigenlijk 
ideale waarden voor goede grond op een 
moestuin? 
Daarom willen we in 2021 monsters nemen van 
de diverse tuinen en u een overzicht geven van de 
grondkwaliteit. Daarbij willen we dan ook een 
advies geven over wat u nog zou kunnen 
toevoegen aan uw grond, of wat u beter een paar 
jaar niet kunt toevoegen. U hoort er volgend jaar 
meer over. En natuurlijk doen we dit op beide 
complexen.  
 
De zaden kunnen weer besteld worden. 
U kunt weer zaden, pootaardappelen enz. 
bestellen, bij Garant zaden, de catalogus vindt u 
bij deze Nieuwsbrief. Omdat er de laatste jaren 
maar weinig meer via Van der Wal besteld werd 
hebben we besloten de catalogus niet meer 
standaard naar iedereen te sturen. Maar u kunt 
nog steeds met korting bij Van der Wal zaden 
bestellen, de catalogus en de bestellijsten van 
deze firma kunt u in de winkel ophalen. 
Bestellijsten inleveren vóór 1 februari 2021.  
U krijgt een leuke korting! De zaden worden in 
het voorjaar geleverd! U krijgt bericht wanneer ze 
er zijn!  
 

   
 

Tenslotte wenst het bestuur u allen 

heel fijne kerstdagen en een gezond 

en voorspoedig tuinjaar 2021 toe. 
 

 

www.volkstuinensneek.nl   

Gert Post, secretaris 
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40 JAAR VOLKSTUINEN OP DE DOMP 
Ter ere van het 40-jarig bestaan van ons complex 

op de Domp, is het bestuur in de archieven 

gedoken en is aan de Dompleden gevraagd om 

foto’s, anekdotes etc. op te sturen. Hieronder 

het resultaat. Veel leesplezier. 

 

In 1978 wordt in de jaarlijkse opgetekende 
huurderslijst van de volkstuinvereniging Nut en 

Genoegen op de Noorder-
hoek voor het eerst melding 
gemaakt voor het opperen 
van een nieuw aan te leggen 
complex voor mensen uit de 
wijken de Domp en 
Lemmerweg. De behoefte 
van mensen om een 
moestuintje te bezitten, steeg 

en dit was ook een landelijke tendens. De 
toenmalige voorzitter E. de Vries, die met ijzeren 
hand de vereniging leidde en bekend stond als de 
Kapitein, had al minstens 21 potentiële leden 
geregistreerd. Leden waarvan verwacht werd dat 
ze door de zéér zware ballotagecommissie 
zouden komen. 
 
Het Domptuinencomplex is in 1980 door de 
Nederlandse Heidemaatschappij aangelegd. 
Samen met de grondkosten leverde dit de 
Gemeente Sneek een ongedekt tekort van Fl. 
23.272,-- op. In plaats van afschrijven over 25 
jaar, zoals bij het Noorderhoekcomplex gebeurde,  
wilde de gemeente dit voor de DOMP in 5 jaar 
doen. Idee was om tegelijkertijd (1980) de 

contributie op de 
Noorderhoek van 0,10 
naar 0,25 cent te 
brengen en De Domp 
meteen op 0,25 cent te 
zetten. Beide tuinen 
zouden dan vervolgens 

in 5 jaar tijd (!) van 0,25 naar 0,40 cent moeten. 
Een huurverhoging van zo’n 250 % naar 0,40 cent 
per m2. De Gemeente hield ondanks bezwaren 
van N&G voet bij stuk en dit leidde jarenlang tot 
gekrakeel, bezwaarschiften, raadsleden op de 
tuin, op bezoek bij de burgemeester (toen nog 
Van Haersma-Buma) en het opstellen van een 
brochure in 1985. Ook zustervereniging Joure 
werd ingeschakeld om te overleggen of de daar 

toegepaste strategie ook bruikbaar was in Sneek. 
De provincie Friesland liet een rapport opstellen 
en ook daaruit bleek overduidelijk dat een prijs 
van 0,40 verreweg de hoogste in heel Friesland 
zou zijn. Fl. 0,25 was echt het maximum. Met dit 
rapport in de hand werd de gemeenteraad 
opnieuw bestookt, in de hoop de begroting te 

kunnen wijzigen. Dat 
het bloed van het 
toenmalige bestuur 
bijna kookte lezen we in 
de oude notulen in het 
gemeentearchief: “Wij 
hebben ons tot nu toe 

netjes gedragen tegenover de gemeente, maar 
tegen deze dwaze plannen om de volkstuinder 
vogelvrij te verklaren, zullen wij niet aarzelen te 
reageren tegen de aanstichters van deze misdaad, 
de steeds verder doorwoekerende ambtenaren-
bureaucratie, die zo langzamerhand de vorm gaat 
aannemen van ambtelijke dictatuur, en hen met 
gelijke munt te betalen”. 
 
Uiteindelijk leidde dit conflict tot een 
Gemeentelijk Besluit op 8 september 1981 tot 
een vaststelling van de huurprijs  in 1982 van 0,25 
cent /m2 in 1982 via een geleidelijke verhoging 
met 0,05 cent per jaar tot een prijs van 0,40 cent 
/ m2 in 1985. Tot in 1984 toe bleef het bestuur 
bakkeleien met de gemeente over de tarieven. In 
de stukken is te lezen dat er in 1986 een bedrag 
van Fl. 2895, wordt teruggestort ter compensatie.  
 
Overigens gedroegen de huurders op de Domp 
zich ook niet al te voorbeeldig, getuige dit citaat 
uit eigen notulen direct 
al in het begin: 
“Het wemelt van de 
wanbetalers, maar 
liefst 18 van de 37 
leden betaalden hun 
contributie niet op tijd “ 
(in oktober 1980 
opgetekend). 
 
Als we het moestuinbeleid van de gemeente in 
SNEEK nu vergelijken met dat van de gemeente 
Amsterdam, hebben tuinders pas in de gaten dat 
het kunnen huren van een betaalbaar stukje 
grond in deze tijd niet zo vanzelfsprekend is. De 
op handen zijnde tariefsverhoging in Amsterdam 



 

leidt tot bedragen van zo’n € 1500 per 250 m2, 
onbetaalbaar voor de kleine man. Dit heeft dan 
ook al geleid tot 27.000 mensen die een petitie 
tekenden om de protesteren tegen de plannen 
van wethouder Marieke van Doorninck, nota 
bene van Groen Links. Helemaal vergelijken met 
elkaar lukt niet, want in het Westen wordt een 
moestuin ook wel gebruikt als statussymbool en 
kampeerverblijf, en dat is in Sneek niet het geval. 
 
Het huidige Domp-complex is momenteel volledig 
bezet, en alle perceeltjes (54) zijn verhuurd. Dat 
dit mede een gevolg is van de Corona-crisis staat 

buiten kijf, want 
tuinieren is één 
van de gezondste 
activiteiten om 
coronabestendig 

bezig te zijn. Je 
bent in de 

buitenlucht, 
beoefent al je 

zintuigen, je traint het menselijk lichaam met 
allerlei spierarbeid en je onderhoud op 1,5 m 
afstand gemakkelijk ook nog je sociale contacten. 
Dat dit niet altijd zo ervaren werd, blijkt wel uit 
de geschiedenis van de tuinverhuur op de DOMP. 
Op een gegeven moment waren er zoveel tuinen 
niet verhuurd, dat het complex geen lang leven 
meer beschoren leek. Van wethouder Dirk Berg 
van de gemeente, die zelf op het complex een 
tuin had, kwam het idee om onbenutte tuinen 

tijdelijk af te dekken met 
landbouwplastic. Dit voor-
kwam overwoekering door 
onkruiden en was een 
effectief middel. 
 
Het complex ligt tegen een 
kinderrijke buurt aan en 
dat heeft wel eens geleid 
tot vervelende situaties. 
Zo heeft ooit een aantal 

jongens met stokken een deel van de aanwezige 
koolplanten bewerkt, alsof ze aan het golfen 
waren. Hun ouders gingen akkoord met een 
vergoeding van de schade, gelijk aan de waarde 
van vergelijkbare biologisch geteelde groenten. 
Ook diefstal van een gloednieuwe compressor en 
een freesapparaat is voorgekomen. De diefstal 
van de frees kwam aan het licht doordat deze 

tijdelijk was verborgen aan de overkant van het 
complex, maar nog voor deze de volgende nacht 
door de dief zou worden opgehaald, had 
tuincommissaris Bodus v.d. Hoop er lucht van 
gekregen.  
 
Bodus neemt zijn taken als tuincommissaris 
uiterst serieus, en omdat het ook zijn hobby is, is 
hij er vrijwel het gehele jaar dagelijks te vinden. 
Zijn hang naar secuur werken, bijvoorbeeld het 
gras langs de sloten maaien, was de reden om 
een keer uit te proberen of er ook gezwommen 
kon worden in de middensloot. 
 
In 2018 werd op het complex een permanente 
toiletunit geplaatst en de septictank kwam in 
2019. Alles werd geplaatst, opgeknapt en 
geschilderd door 
vrijwilligers. 
Uiteindelijk kon in 
2020 het toilet 
echt in gebruik 
worden genomen. 
Het kleine club-
huisje kreeg in 
2019 nieuwe 
bestrating en voor het nieuwe dak is reeds geld 
gereserveerd. 
 
Elk complex kent zijn eigen karakter, en mede 
doordat het niet groot is, ervaren de meeste 
tuinders en bezoekers het complex als knus. Het 
is er mooi, natuurvriendelijk, gezellig om eens een 
looprondje te make. en we mogen hopen dat het 
complex er nog vele tientallen jaren bij mag 
blijven liggen. 
 

Aagje vd Hoop, Gert Post en Ingrid Wagenaar 

  


