
Er liggen ruim 400 volkstuinen in 
park Amstelglorie, allemaal groene 
paradijsjes net buiten Amsterdam. 
In de meeste tuinen staat een fijn 
huisje waar de eigenaars ’s zomers 
blijven slapen. En ieder van deze 
gelukkige tuinbezitters heeft een 
eigen verhaal te vertellen. 
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Volkstuin

ALS JE ZE GELEZEN HEBT,

WIL JE ER OOK EENTJE!
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Marieke de Geus (48) is styliste, 

schrijfster, blogster en ontwerp-

ster. Hier staat ze bij haar kleine 

kweekkas. Daarnaast zie je haar 

stenen tuinhuisje dat ruim 65 jaar 

oud is. Marieke’s volkstuin is een 

proef- en probeertuin, waar van 

alles door elkaar groeit. Marieke 

is er zo vaak mogelijk, soms  

samen met haar tienerdochter.  

Ze beschrijft haar tuinbelevenis-

sen op volkstuinverhalen.nl

Nanna Lahn (46) is kunstenares 

en kunstdocent op een basis-

school. Hier staat ze in haar 

moestuin bij het klimhek met 

bloeiende lathyrus. Daarnaast zie 

je haar nieuw gebouwde tuinhuis. 

Nanna’s volkstuin is een moes-

tuin, waar ze vaak in werkt,  

samen met haar vriend en zoon. 

Nanna’s schilderkunst is te zien 

op nannalahn.com

Jose Meerman (66) is gepensi-

oneerd basisschooldocent. Hier 

geeft ze de rode duizendknoop 

water. Daarnaast zie je haar tuin-

huisje met bijzondere, afgeronde 

dakranden. Jose’s volkstuin is 

een bloem entuin met veel bloei-

ende, vaste planten waar ze sa-

men met haar man in werkt.
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A l vijf jaar tuiniert Marieke met veel plezier in haar 
tuin van 300 vierkante meter. Hoewel ze uit een 
tuindersfamilie komt en haar ouders een indruk-

wekkende siertuin hebben, ontdekte Marieke het  tuinieren 
pas toen ze op haar eigen stek aan de slag ging. Ze leert 
gaandeweg steeds meer en maakte van de plek een persoon-
lijke proeftuin. Marieke: “Ik moet eerlijk bekennen dat ik in 
het begin weleens een beetje moedeloos dacht: waar ben 
ik aan begonnen? De tuin was enorm verwaarloosd toen ik 
’m overnam. Het gras was kniehoog, overal stond daslook 
en dovenetel. Een deken van onkruid bedekte de oorspron-
kelijke tuin. Ook het stenen tuinhuisje van ruim zestig 
jaar oud stond er droevig bij. Ik begon met het aanpakken 
van de binnenkant van het huisje en besloot de rest stap 
voor stap te doen. Toen het binnen zover was dat ik er kon 
 slapen, ben ik buiten aan de slag gegaan.”

ELK  VR I J  UURTJE

“Hoewel ik weinig over planten wist, kreeg ik de smaak 
van het tuinieren snel te pakken. Inmiddels ben ik elk 
vrij uurtje in de tuin te vinden en wordt het steeds meer 
 zoals ik voor ogen had: vol, kleurig en weelderig. Een tuin 
 veranderen heeft tijd nodig, maar dat proces is ook heel 
leuk en  interessant. Om te doen en om te zien. De zware 
kleigrond spitte ik beetje bij beetje om, een pittige klus, 

maar de grond werd steeds losser en geschikter om beplant 
te worden. Naar een tuincentrum om planten te kopen hoef 
ik niet, want mijn ouders hebben altijd genoeg planten 
over om weg te geven. Ik hoef maar een wensenlijstje aan 
te leveren en een tijdje later staan de planten klaar in potten 
om vervoerd te worden. Zo heb ik bijvoorbeeld pimpernel 
(Sanguisorba) uit de tuin van mijn ouders geplant tussen 
de guldenroede die al in de mijne stond. Leuk: er ontstaat 
steeds meer diversiteit in de tuin.” 

GROTE  TROTS

“Het kleine kasje is mijn grote trots, het is zo fijn om daar 
af en toe in te stappen en van de tomaten te snoepen. In 
het voorjaar staat het vol met zaailingen, maar eigenlijk is er 
geen ruimte meer om ze uit te planten. Daarom wijk ik af en 
toe uit naar de tuin van mijn buurman. Hij heeft een  stukje 
ongebruikte moestuin, dat plek biedt aan prei, palmkool, 
 knoflook, kapucijners, boerenkool en aardbeien. In het 
 begin heeft hij mij vaak geholpen, nu deel ik mijn groente-
opbrengst met hem.”

Rechts: Het kweekkasje wordt in de zomer altijd wit gekalkt met zoge-
naamde ‘temperzon’, anders wordt het te warm binnen. Een regenbui 
maakt de witte verf doorzichtig, zodat er weer meer licht naar binnen valt. 
Daarna droogt het weer wit op, als bescherming tegen de felle zon. In de 
border staan o.a. herfstasters, bergamot, Persicaria en zonnebloemen. 

“PIMPERNEL TUSSEN DE GULDENROEDE, ZO KOMT ER

STEEDS MEER DIVERSITEIT”

De probeertuin van Marieke
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Met de klok mee vanaf linksboven: in het vroege 

voorjaar staat de blauwe oppottafel vol zaailingen, 

later in het seizoen wordt het meer een verzamel-

tafel. • De uitgebloeide etageplant (Phlomis) is 

ook zonder gele bloempjes een eyecatcher in de 

tuin. • De tomatenplanten in het kasje zijn in het 

vroege voorjaar al gezaaid. • Het tuinpad slingert 

door de volle, weelderige tuin. • Het kweekkasje 

kocht Marieke tweedehands. • Marieke zaait elkaar 

jaar prei, niet om te eten, maar speciaal voor de 

 prachtige bloemen. Bijen en andere insecten zijn er 

dol op. • In de schaduw achter het tuinhuisje ligt de 

composthoop. Het hekje van snoeitakken weefde 

Marieke zelf. • Aan het kale bonenrek hangt een 

flesje met bloemen voor wat kleur. 

Rechts: Van azobe-palen (een hardhoutsoort) is een 

vierkante pergola gebouwd. De oude druif zorgt in 

de zomer voor een schaduwrijk bladerdak. 
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 “Over de pergola groeit een druif, 
erachter ligt mijn tuinhuis”
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V oor Jose was tuinieren iets heel nieuws. Ze  groeide 
op in de stad en had nooit eerder zelf een tuin. Maar 
na het volgen van een hoveniersopleiding kreeg ze 

er echt plezier in. Inmiddels rollen de moeilijkste Latijnse 
namen moeiteloos over haar tong en kun je goed zien hoe 
de kennis die ze opdeed, is toegepast in haar volkstuin. Ze 
slaagt erin om haar tuin elk seizoen aantrekkelijk te maken, 
met vooral heel veel weelderig bloeiende planten. 
Jose: “Meteen toen ik de sfeer proefde, hier op Amstelglorie, 
op deze idyllische, groene plek, waren mijn vooroordelen 
over volkstuinen vervlogen. Mijn eerste tuin die ik uitein-
delijk wat te donker vond, kon ik vier jaar geleden verruilen 
voor deze lichte hoektuin. De vorm van het huisje is heel 
bijzonder, door de afgeronde dakranden. Het mag niet zo-
maar veranderd worden, omdat het onder architectuur is 
gebouwd. Eigenlijk was het een bouwval toen ik het over-
nam. Het dak lekte en de eerste keer dat we binnenstapten, 
zakten we meteen door de vloer. Daarom heb ik het grondig 
laten renoveren. 
Mijn volkstuin is een siertuin met een grote border in het 
midden, waar onder andere Phloxen, Persicaria en  grassen 
instaan. Die border met een schaduwplek aan de achter-
kant zorgt voor een gevoel van diepte wat ik erg mooi 
vind. Het ontstond eigenlijk per toeval; de planten die ik 
 meeverhuisde uit de oude tuin zette ik in het midden neer, 

zo ontstond de border. Eigenlijk zou ik het liefst strakkere 
en rechte vormen willen in de tuin, maar het wordt steeds 
weer krom. Ik heb me er maar bij neergelegd. Ik ben altijd 
wel bezig in mijn tuin en vind het leuk om steeds weer iets 
nieuws te proberen. Vorig jaar had ik bijvoorbeeld paarse 
boerenkool tussen de vaste planten gezet als kleuraccent en 
onlangs kocht ik weer wat nieuwe soorten Allium in tinten 
die nog niet in de tuin te vinden waren. De meeste bloemen 
in mijn tuin zijn warm van kleur zoals de rode bergamot, 
roze Echinacea en paarse monnikskappen. Met als favoriet 
de oranje rozen, die vind ik echt het allermooist.” 

HELENDE  TU IN

“De tuin is een belangrijk onderdeel van mijn leven gewor-
den. Zeker sinds ik met pensioen ben, zou ik niet meer zon-
der kunnen. Het heeft me ook door een nare periode van 
ziekte heen geholpen. Als ik aan de tuin dacht, waren de pijn 
en de zorgen even weg. Voor mij is de tuin helend, je kunt er 
zijn wie je bent, het is niet belangrijk wat je aanhebt, want 
de tuin kijkt er niet naar. Eigenlijk zou ik het liefst een nog 
grotere tuin willen met nog meer variatie in planten, maar 
voorlopig ben ik dik tevreden met dit groene paradijsje.”

Rechts: Jose houdt van warme tinten. Deze opvallende rode bergamot-
plant bloeit heel lang door. 

De bloementuin van Jose
“IK PROBEER STEEDS IETS NIEUWS, ZOALS PAARSE BOERENKOOL

TUSSEN DE VASTE PLANTEN”
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Met de klok mee vanaf linksboven: bloeiende hosta. 

Jose heeft verschillende soorten hosta’s in de tuin, 

allemaal in grote potten om de slakken geen kans te 

geven. • De appelboom zorgt in de zomer voor een 

fijne schaduwplek. • Achter het tuinhuisje, langs de 

slootkant staat prei in bloei. • Als je onder de druif 

door loopt, kom je bij de grote border, in het midden 

van de tuin. • De borders hebben speelse hoogte-

verschillen. De grassen zorgen een luchtig effect .• 

De rode zonnehoed (Enchinacea) trekt veel insecten 

aan. • Jose houdt rozen, hortensia, agapanthus en 

bergamot. In elk seizoen staan er steeds verschillende 

planten in bloei. • De uitgebloeide papavers geven 

prachtige zaaddozen. 

Rechts: Alles is mooi aan de agapanthus: het sierlijke 

blad, de ontluikende knoppen en de prachtige bol in 

volle glorie. 
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“ Het mooist aan  
de agapanthus  
zijn de ontluikende 
knoppen”
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 N anna groeide op in Denemarken, waar ze haar 
 ouders altijd met veel plezier hielp in hun grote 
tuin. Eenmaal in Amsterdam schreef ze zich in 

voor een volkstuin. Het tuinieren inspireert haar tot het 
maken van grote, kleurrijke schilderijen. Nanna: “Ik begon 
met moestuinieren op mijn balkon in de stad, maar al snel 
stond het zo vol met potten met groente en kruiden dat ik 
er nauwelijks meer kon zitten. Op zoek naar meer ruimte 
kwam ik op een dag in Amstelglorie terecht en was ik enorm 
verrast toen ik de ruime tuinen zag, en de tuinhuisjes waar 
je in de zomer kunt wonen. Ik schreef me in als aspirant-lid 
en na een paar jaar konden we deze tuin overnemen. Mijn 
vriend Jasper en ik klusten een jaar lang aan het  tuinhuisje 
en timmerden twee ruime, verhoogde moestuinbakken 
waarin de eerste groente werd gezaaid. Helaas konden we 
niet lang genieten van ons verbouwde paleisje, want tijdens 
een storm waaide er een grote boom om, die precies op het 
huisje terechtkwam. Alles was kapot. Alleen de hardhouten 
deuren en kozijnen hadden de klap overleefd. Er zat niets 
anders op dan helemaal opnieuw beginnen. 
Het was natuurlijk een drama, maar ik zag het ook meteen 
als een uitdaging. Het nieuwe tuinhuis tekende ik helemaal 
zelf, best spannend, want ik had zoiets nog nooit eerder 
gedaan. We wilden graag een L-vormig huisje met een open 
slaaphoek voor een ruimtelijk gevoel. De bouwer kwam met 

het voorstel om Zweeds hout te gebruiken dat al zwart was 
geschilderd. De hardhouten ramen en deuren konden her-
gebruikt worden, wat ik wel een mooi idee vond. In combi-
natie met het onbehandelde hout en de groene accessoires 
kreeg het een warme uitstraling. Ik voel me er echt thuis. In 
de periode dat het nieuwe huisje werd gebouwd, plaatsten 
we ook een kasje zodat we toch behaaglijk en droog binnen 
konden zitten. Nu dat niet meer nodig is, groeien er ver-
schillende soorten tomaten en zaai ik er de groente in voor.” 

GULLE  OOGST

“Inmiddels is ons nieuwe tuinhuis volop in gebruik. We 
 genieten met z’n drieën enorm van het buiten zijn. In de zo-
mer komen we er minstens eens per week met z’n allen en 
zelf ben ik er regelmatig in m’n eentje te vinden voor allerlei 
klusjes. Het is leuk om van alles uit te proberen, zoals aard-
appelen in een dubbele pot waarbij de binnenste pot een 
opening heeft om makkelijker te kunnen oogsten. De dop-
erwten die hoog de lucht in schieten komen uit Denemar-
ken en leveren een gulle oogst op. Het is echt een feestje om 
je eigen eten te telen. Volgend jaar wil ik twee extra moes-
tuinbakken maken. Ik blijf met veel lol experimenteren.”

Rechts: In de kweekkas groeien verschillende soorten tomatenplanten. 
Helemaal achterin staat een perzikboompje. 

De moestuin van Nanna
“DOPERWTEN DIE HOOG DE LUCHT IN SCHIETEN, NIETS IS LEUKER 

DAN JE EIGEN ETEN TELEN”
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Met de klok mee vanaf linksboven: de lathyrus staat 

volop in bloei. • Deze doperwten, een extra hoog ras 

uit Denemarken, zijn klaar om geoogst te worden. 

• Tussen de moestuin en het tuinhuisje staat een rij 

fruitboompjes. • Snijbiet is een dankbaar gewas dat 

je tot ver in het seizoen kunt oogsten. De stengels 

 hebben prachtige kleuren. • Zelfs de jongste fruit-

boompjes geven al appeltjes. • Langs het tuinpad 

bloeien kleurige stokrozen. • Oude tafeltjes en oppot-

tafel in de kweekkas. In de terracotta pot staat een 

verveineplant. Van de blaadjes maakt Nanna heerlijke 

thee. • Bloem van een pompoenplant.

Rechts: De moestuinbakken timmerde Nanna zelf. 
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“ Deze zomer timmer ik nog twee bakken 
om groente in te kweken”
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