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Redactioneel
Beste tuinders, de laatste krant van dit jaar. De vereniging is volop in beweging. Er
zijn een klein tiental verhuisbewegingen gaande. Nieuwe mensen zullen op de tuin
verschijnen. Het bestuur is in beweging. De dijk en de bebouwing en de
lawaaioverlast krijgen de nodige aandacht binnen en buiten de vereniging. Op tv zien
we ook af en toe de tuinders in beeld. Aan de nieuwe weg was al getimmerd.
Wij horen weer van elkaar in maart 2016.
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Bestuursmededelingen
Verslag ALV Frankendael, 31 oktober 2015
Aanwezig voltallig bestuur : Stefan (voorzitter), Astrid, Ruud, Cor, Sandra, Janny
(notulen)
Aantal stemgerechtigde leden: 43
Afwezig met bericht: Florrie, Herma, Riet, Agnes en Geesje

Mededelingen bestuur:
- Vacature secretaris: Janny legt in verband met persoonlijke omstandigheden haar
functie als secretaris neer. Belangstellenden graag melden bij bestuur.
- EHBO : wie kan EHBO taak aan de zuidkant op zich nemen nu Henny vertrekt, graag
melden bij bestuur. Karin Krabbendam doet de noordzijde.
- (te) Hoge bomen: Tuinders die bomen gekapt willen hebben op hun tuin kunnen zich
melden bij het bestuur. Er wordt dan een ‘’gezamenlijke’’ kapvergunning aangevraagd.
De kosten daarvan zijn voor de betreffende tuinders. Ook wordt er een vergunning
aangevraagd om bomen in het algemene groen te kappen die te hoog zijn. Om welke
bomen het precies gaat , wordt t.z.t. aangehangen op het verenigingsgebouw. Om
wilgen te knotten is geen kapvergunning nodig.
- Afvalbeleid: Het bestuur heeft in overleg met Florrie de Pater, afvalcommissaris,
besloten niet als vereniging grof afval in te zamelen en voor afvoer te zorgen. Motivatie:
organiseren daarvan is lastig, het heeft een aanzuigende werking (meer grof afval), en
tenslotte, alles is door tuinders ooit zelf aangevoerd dus afvoeren moet ook lukken.
- Kanaaldijk: er zijn berichten dat de dijk verhoogd en/of verbreed wordt. Navraag bij
Rijkswaterstaat (RWS) leverde verschillende informatie op. Eerst was het antwoord van
RWS dat de dijk niet verbreed zou worden. Daarna kwam het bericht dat de dijk zeer
waarschijnlijk niet verbreed zou worden. In de notulen van een overleg met RWS en de
Dorpsraad van Driemond van september jl. staat dat het besluit over verbreding van de
dijk in 2017 door de minister genomen wordt. Daarna volgt dan een
besluitvormingsprocedure die zo’n 5 jaar in beslag neemt. Het bestuur zal RWS per
aangetekend schrijven dringend verzoeken om ons op de hoogte te houden en te
betrekken bij eventuele ontwikkelingen. De leden geven aan snel op de hoogte te willen
zijn omdat dit vergaande consequenties kan hebben. Afgesproken wordt dat de notulen
van de informatiebijeenkomst in de Echoput worden geplaatst. In principe kan alle
informatie ook op onze website worden geplaatst, maar er is nu niemand die zorg draagt
voor de inrichting van de website. Zodra zich daar iemand voor meldt kan de website
meer gebruikt worden voor informatiedeling.

Mededelingen leden:
- Ricky: de tuindienst gaat een plan maken voor onderhoud van het algemeen groen. Dit
wordt besproken in de volgende ALV. Er wordt al zodra de blaadjes van de bomen zijn
gestart met een snoeidag. Vrijwilligers gevraagd die zich kunnen zich opgeven via
tuindienst@VTVFrankendael.nl.

Vaststellen van de notulen van de ALV van 28 maart 2015.
Deze worden vastgesteld met de volgende wijziging bij het onderwerp jaarrekening 2014
:De kascommissie adviseert de leden om de jaarrekening 2014 goed te keuren, waarop
de leden de jaarrekening goedkeuren en de voorzitter namens de leden de
penningmeester décharge verleent.

Herverkiezing bestuurslid:
Cor Klarenbeek wordt met 41 stemmen voor en 1 stem tegen herkozen als algemeen
bestuurslid.
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Verkiezing tuincontroleurs voor zuid:
Rob Bregman en Michel de Graaf (beiden tuin op noord) hebben zich kandidaat gesteld
en zijn alleen verkiesbaar als duo. Ze worden met 41 stemmen voor, 1 stem tegen en 1
blanco stem gekozen.
De leden merken op dat in het reglement moet worden opgenomen dat de tuincontroleur
niet zijn eigen gedeelte van het complex, noord of zuid, controleert.

Verkiezing coördinator tuincontrole:
Wim van Nierop en Michiel Huijsman hebben zich kandidaat gesteld voor deze functie en
lichten dat kort toe. Michiel wordt met 28 stemmen gekozen; Wim krijgt 11 stemmen en
er zijn 2 blanco stemmen.

Discussiestuk: inperking ontsporing tuinen (zie Echoput oktober 2015)
Eerder voorzag het reglement er in dat tuinen niet verwaarloosd werden, met een regel
die “rommel” verbood. Deze regel is geschrapt door de ALV omdat de beoordeling van
wat rommel is, subjectief is en voor veel discussie zorgde. Het bestuur vraagt nu de
tuincontrole om te signaleren, en haar te melden, als een tuin niet onderhouden wordt.
Criteria zijn: de tuin is overwoekerd en verwaarloosd, er wordt niet getuinierd , de tuin is
langdurig in gebruik als opslag voor dingen die niets met tuinieren te maken hebben en
de tuin vertoont een onverzorgd aangezicht voor buren en passanten.
Er wordt opgemerkt dat dit laatste weer subjectief is en dat de regel niet voor niets uit
het reglement geschrapt is. De kwestie heeft een lange geschiedenis en veroorzaakte
veel gedoe. Als een tuin verwaarloosd is daalt de waarde bij verkoop en wordt de
verkoper verplicht om de tuin op orde te brengen. Andere leden vinden dat dit niet
voldoende is als maatregel. Het is goed en noodzakelijk om regels te hebben over dit
onderwerp. Het bestuur vraagt zich af of er een nieuwe regel moet komen (in het
tuinreglement) of dat een vermelding in de gedragscode kan volstaan. Het is namelijk zo
dat “in alle gevallen waarin het reglement niet voorziet het bestuur een beslissing
neemt”. Het zal altijd subjectief blijven of een tuin voldoende onderhouden is, maar dat
is geen reden om niet zo duidelijk mogelijk vast te leggen wat er van tuinders verlangd
wordt. Nadat verschillende leden hun standpunt duidelijk hebben gemaakt wordt
besloten dat het bestuur in het volgende ALV met een uitgewerkt voorstel komt.

Discussiestuk huisjesverkoop
De huisjes dreigen steeds duurder te worden. Het bestuur is van mening dat onze
tuinhuisjes geen commerciële objecten moeten zijn. Dat ze niet getaxeerd moeten
worden op marktwaarde. Op dit moment wordt de volgende procedure gehanteerd: van
het te verkopen huisje wordt een bouwkundig rapport opgemaakt door een aannemer
(De Groot uit Driemond) en daarna getaxeerd door een makelaar die de prijs vaststelt
(Lubbers uit Bussum). De kosten worden verdeeld over koper en verkoper. De verkoper
moet aanwezig zijn bij de taxatie en kan dan een toelichting geven aan de makelaar en
eventueel bonnen laten zien. Het reglement voorziet er op dit moment in dat de
verkoper zelf een tweede makelaar kan inschakelen als hij het niet eens is met de
taxatie. De taxatie van de tweede makelaar is volgens het reglement bindend. Probleem
is dat de tweede, zelf gekozen, makelaar het huisje “commercieel’’ als vakantiehuis dat
het hele jaar gebruikt wordt kan taxeren. Hierdoor kan een heel andere waarde worden
bepaald.
Het probleem zit hem in de tweede, bindende, taxatie. Ook drijft de waarde van
beschoeiingen de prijs op. Een maximumprijs tussen de € 25.000 en € 30.000 heeft als
nadeel dat dure huisjes snel aan het maximum zitten terwijl er voor goedkopere huisjes
meer ruimte is om de prijs te verhogen. Ook is het zo dat duurdere huisjes vaak
duurzaam zijn en dat heeft zijn prijs. Een grote meerderheid van de aanwezige leden
geeft aan voor een maximumprijs te zijn mits die niet te laag is. Er wordt voorgesteld
een tweede vaste taxateur aan te stellen. Bezwaar maken mag maar het moet goed
onderbouwd zijn (bijvoorbeeld door dat je aan kunt tonen dat er hoge kosten gemaakt
zijn voor verbouwing) en mag niet tot prijsopdrijving leiden. Verder is het belangrijk om
de prijs die betaald is voor het huisje mee te nemen bij de taxatie. Van alle niet eerste
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eigenaren heeft de vereniging het verkoopcontract met daarin de verkoopprijs. Er wordt
voorgesteld om de prijs van de beschoeiing ook te maximeren. En in het voorstel zo
mogelijk afschrijving en goed onderhoud mee te nemen. Een goed onderhouden huis,
ook al is het oud, is meer waard. Het bestuur komt in de volgende ALV met een voorstel.

Rondvraag
De voorzitter wordt bedankt voor zijn inzet en goede voorbereiding.
Er wordt verzocht om de prijzen van de huisjes die voor verkoop aangeboden worden
aan te hangen bij het verenigingsgebouw. Het bestuur stemt daar mee in.
De populieren op de dijk zijn oud en verliezen takken. Dat kan gevaarlijk zijn dus wees
attent.
De bomen bij de parkeerplaats zijn gekapt door de gemeente.
Het aankondigingbord bij de ingang is onder constructie.

___

Vacatures
1 Secretaris
We zullen er niet omheen draaien: secretaris is een serieuze taak. Iedere maand
een vergadering, en je moet notuleren, de actielijst bijhouden, inkomende en
uitgaande post bijhouden, brieven schrijven, en dan nog voorkomende
werkzaamheden. Bovendien draag je de zware last mee van
Bestuursverantwoordelijkheid. Maar het is ook leuk: het bestuur is een gezellig
team, je zit in het hart van de vereniging en raakt op de hoogte van alles wat er
speelt. En je krijgt een auto met chauffeur natuurlijk.... (o nee, sorry, die hebben
we net wegbezuinigd). Wie heeft een ordelijk hoofd, een vlotte pen en benul van
besturen? Neem contact op met Stefan Carr, 06 28204161.
2 Communicatie-commissaris (“Content-organizer”)
Op de ALV bleek weer dat er behoefte is aan communicatie via andere kanalen dan
de Echoput (en persoonlijk contact natuurlijk). Met de website van de vereniging of
met een actief Facebook-account zijn er veel mogelijkheden, maar we hebben
iemand nodig die ons in dit opzicht meeneemt de 21e eeuw in (een “contentorganizer”, in modern jargon). Wie heeft er affiniteit met sociale media en vindt het
leuk de website een face-lift te geven of de Facebookpagina tuin-breed op te
zetten? Meld je bij Sandra Hattink, tel 06- 44565 285.
3 Vrijwilligerscoördinator
Vacatures zullen blijven komen en gaan, het is niet een kwestie van ze eenmaal
vervuld krijgen en dan klaar. Wie vindt het leuk daar overzicht in te houden, af en
toe bij te werken welke taken er openstaan en mensen aan taken te koppelen? Meld
je bij Stefan Carr, 06-2820 4161.
4 Lief en leed
Huwelijk, ziekte, geboorte, sterfgeval: als het bestuur bericht krijgt van dergelijke
levensgebeurtenissen dan willen we daar ook snel op reageren. Maar het is een taak
die goed door een ander gedaan kan worden, zodat het bestuur meer tijd over
houdt voor zijn kerntaken. Chaja Munnickendam heeft het een jaar gedaan maar is
nu vertrokken, wie neemt het over? Bij vragen of belangstelling bel Stefan Carr, 06
2820 4161.
5 Maaier
Het maaiteam van Danny heeft nog steeds ruimte voor een extra maaier. Sinds kort
hebben we een machtige nieuwe machine, met de bijnaam Grass Dominator. Dan
weet je 't wel. Lekker fysiek werk en de tuin knapt er enorm van op. Meld je bij
Danny Smiet, huisje 58, tel 020-665 2327.
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6 EHBO Zuid
Aan beide zijden van de vereniging hebben we een EHBO post voor eerste opvang
bij ongelukken. Op Zuid is nu een vacature. Meestal is het óf een pleister óf 112
bellen, maar toch is het belangrijk iemand te hebben die iets van EHBO weet of een
medische achtergrond heeft. Je krijgt een EHBO bord in de tuin en een
verbanddoos, en je naam staat achterop de Echoput zodat ze je kunnen vinden. Wie
biedt? Meld je bij Karin Krabbendam (EHBO post op Noord) voor nadere info en
aanmelding.
Het Bestuur
___

Activiteitenkalender 2016
(steeds op zaterdag)
Verder in 2016:
Algemene ledenvergadering (ALV) 2 april
en 29 oktober van 14.00 tot 16.00
Huisjesverkoop 23 april 10.30-12.30
Vrijwilligersborrel/zomerfeest 25 juni
vanaf 17.00

Nieuwjaarsborrel 9 januari vanaf 16.00

Bestuurszitting iedere eerste zaterdag
van de maand van 11.00 tot 12.00:
2 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli, 6 augustus
en 3 september

___

Richtlijnen voor taxatie van opstallen
Op grond van de discussie over de huisjesverkoop in de algemene ledenvergadering van
31 oktober 2015 zal het bestuur in de voorjaarsvergadering 2016 een voorstel doen voor
aanpassing van het reglement rond de verkoop van opstallen.
In afwachting van die aanpassingen heeft het bestuur besloten voor de tussentijd
richtlijnen voor de taxatie te formuleren in de geest van de discussie in de ALV.
In artikel 22 van het huishoudelijk reglement is sprake van richtlijnen die zijn opgesteld
voor de taxatie van opstallen. Deze richtlijnen vallen buiten het reglement zelf, en vallen
daarom onder bestuursverantwoordelijkheid.
In de bestuursvergadering van 21 november 2015 is besloten dat die richtlijnen als volgt
luiden, met ingang van de publicatie in het Verenigingsblad:

1 Taxatieprijzen zijn gebaseerd op de constructieve waarde, marktwaarde van het
gebruikte materiaal en resterende levensduur.
2 Taxatie is op basis van functionaliteit. Wanneer duurdere materialen zijn gebruikt dan
nodig voor een standaardbouw en -inrichting, telt de overwaarde van die materialen niet
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mee voor de taxatiewaarde. Isolatie en functioneel gebruik van duurzame materialen
tellen mee voor de taxatiewaarde.
3 Opstallen mogen nooit als speculatieobject gebruikt worden. Een materiële investering
levert in principe nooit meer op dan het gekost heeft.
4 Taxatieprijzen zijn niet gebaseerd op de waarde in de vrije markt, want op onze
tuinvereniging is geen vrije markt.
___
Het Bestuur

De Dijk
Beste tuinders,
Op 21 september 2015 was er een informatiebijeenkomst over plannen met de dijk langs
het Amsterdam Rijnkanaal. Henny Vonk was daarbij als onze vertegenwoordiger.
Hieronder worden de notulen van die bijeenkomst afgedrukt.
De dijk zal in ieder geval worden aangepakt, maar er zijn nog veel onzekerheden. Eerst
wordt in 2017 besloten of de dijk als "C-dijk" moet gaan fungeren of als "regionale
kering". In het eerste geval zou de dijk ongeveer 35 meter breder en ook nog hoger
moeten worden. Maar het is waarschijnlijker dat de dijk als "regionale kering" wordt
aangewezen. In dat geval moet de dijk ofwel 5-10 meter verbreed, of op andere,
duurdere wijze verstevigd. Ze hebben het over "maatwerkoplossingen", zoals een
damwand, een betonnen constructie, een "verticale constructie", of een
"keerconstructie".
Tot 21 september 2015 realiseerde Rijkswaterstaat zich niet dat er een volkstuincomplex
aan de dijk lag. Het bestuur zal ze binnenkort met een aangetekend schrijven er aan
herinneren dat we er zijn en laten weten dat we ons uiterste best gaan doen om de
gevolgen voor ons van de dijkaanpak tot een minimum te beperken.
Het Bestuur

___

Notulen aanpak RWS Dijk Driemond
Aan De aanwezigen op de informatiebijeenkomst aanpak Dijk Driemond, Dorpsraad
Driemond, Volkstuinvereniging Frankendael, Volkstuinvereniging Linnaeus.
Van Diana Tullemans,assistent-projectmanager,d.tullemans@amsterdam.nl,
Datum 23 september 2015
Pagina 1 van 6
Vergadering 21 september 2015
Matchzo, Stammerlandweg 10, Driemond
Onderwerp Aanpak dijk in Driemond
Aanwezig vanuit de gemeente Amsterdam Zuidoost en Rijkswaterstaat:
• Frank Waarsenburg: relatiemanager natte projecten Midden Nederland, Rijkswaterstaat
• Paul Kok: voor technische vragen aan Rijkswaterstaat, Rijkswaterstaat
• Ton van Eck: projectmanager De Kern Driemond, Gemeente Amsterdam Zuidoost
• Caroline Huszti: projectmanager Zelfbouwkavels Zuidoost, Gem. Amsterdam Zuidoost
• Diana Tullemans: notulist, Gemeente Amsterdam Zuidoost
• Frank Ratelband: onafhankelijk voorzitter voor de avond
Inleiding
Frank Waarsenburg geeft een korte inleiding. Nederland is onderverdeeld in verschillende
dijkringen met een eigen beschermingsniveau. Driemond behoort tot dijkring 14. Er zijn
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in Nederland “Primaire waterkeringen (= dijk) in de categorie A, B, C en D” en er zijn
regionale keringen. De primaire waterkeringen/dijken worden verdeeld in verschillende
categorieën:
• Categorie A: langs de kust en de grote rivieren
• Categorie B: voorliggende dijk bij dijken langs kust en grote rivieren
• Categorie C: indirect kerende dijk, keert pas water bij doorbraak van een A-kering
• Categorie D: liggen in het buitenland
Rijkswaterstaat heeft de categorie-indeling van de dijk vastgelegd in een legger. Een
legger is een tekening met de ligging en de status van de waterkering (dus in welke
categorie een dijk/waterkering is ingedeeld) en heeft de status van een officieel
document. De dijk bij Driemond heeft nu de status van een primaire waterkering
categorie C. Voor Driemond is van belang dat als bij de Lek de rivierdijk doorbreekt, het
water via het oostelijk deel van de provincie Utrecht en het Amsterdam-Rijnkanaal
richting noorden stroomt tot aan Amsterdam. De dijk bij Driemond moet er dan voor
zorgen dat dijkring 14 droog blijft. De huidige dijk bij Driemond (Westkanaaldijk) is
afgekeurd als een C-dijk. De huidige dijk voldoet ook niet aan de normen van een
regionale kering. Er wordt nu onderzocht hoe de veiligheid in dijkring 14 (Centraal
Holland) het best kan worden gewaarborgd. Indien de dijk langs de Lek wordt verstrekt,
wordt een doorbraak bij de Lek onwaarschijnlijk. Dan kan de Westkanaaldijk worden
afgewaardeerd van C-Dijk naar regionale kering. Rijkswaterstaat zal zich hiervoor
inzetten maar kan het niet garanderen. Het besluit zal worden genomen door de Minister
in 2017. Als de dijk een C-Dijk blijft, dan moet de dijk verhoogd én verbreed worden. Als
het een regionale kering wordt, moet de dijk worden aangepast. Dit kan door verbreding
maar ook door “maatwerk oplossingen” zoals keerconstructies, waarbij de breedte van de
dijk minder hoeft worden aangepast. Volgens Rijkswaterstaat is Driemond wel een
uitzonderingsgeval langs het Amsterdam Rijnkanaal; langs de gehele dijk van het
Amsterdam Rijnkanaal ligt de bebouwing op niet veel plaatsen zo dicht bij de dijk als
Driemond.
Planning
Het concept-besluit hierover wordt in 2017 genomen door de minister van Infrastructuur
en Milieu.
Indien in 2017 besloten wordt de dijk als een regionale kering te beschouwen met de
daarmee samenhangende aanpassingen, kunnen daar zienswijzen op worden ingediend.
Deze kunnen lopen tot de Raad van State. Omdat er heel veel speelt op meerdere
plekken en de besluitvorming voor dit alles zorgvuldig moet gebeuren, kan dit wel tot 1
½ jaar duren. Na de vaststelling van de legger wordt begonnen met de uitwerking. Dan
pas wordt duidelijk hoe alles er uit gaat zien. Naar verwachting duurt het nog zeker 4 tot
5 jaar voor met de uitvoering gestart kan worden. Hoe lang de bouw duurt, is lastig te
zeggen. Dat hangt van de complexiteit van de bouwwerken af. Het aanbrengen van
grond is sneller en makkelijker dan keerconstructies. Dit duurde bij de Lekdijk ongeveer
een jaar. Keerconstructies duren langer.
Technische gegevens aanpak
Hoe breed is de dijk nu en hoe breed wordt deze in het gunstigste en ongunstigste geval?
• Huidige breedte: ca. 15 meter
• Regionale kering breedte: ca. 20-25 meter
• C-Dijk breedte: ca. 50 meter
Dit zijn geschatte breedtes van het dijklichaam zonder sloot en zonder rekening te
houden met de ligging van de kern- en beschermingszones (locatie Driemond).
Hoe lang is de dijk? De Westkanaaldijk is ca. 44 km lang (traject Westkanaaldijk van
Amsterdam naar Nieuwegein). Waarom kan de dijk niet op een andere manier verstevigd
worden? Dat is vooral een financieel verhaal: grond is goedkoopste variant. Het
doortrekken van een verticale constructie kan, maar is veel duurder. Een keerconstructie
lijkt op sommige plekken toch de meest logische stap, dus sluit Rijkswaterstaat dit niet
uit.
Hoe gaat een waterkering met damwand en/of betonnen constructie eruit zien?
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Dat is nu nog niet bekend. Dat komt bij de uitwerking maar er zijn al op verschillende
plaatsen in ons land dergelijke waterkeringen die een goede indruk geven van hoe het
eruit kan gaan zien. Wat is de impact op het grondwater en de gebouwen als er meer
grond wordt toegevoegd voor de dijkverzwaring? Volgens Frank Waarsenburg heeft dat
geen effect. Dat is met name het geval bij heel grote dijken, een effect door zo’n kleine
verzwaring lijkt niet waarschijnlijk. Maar dit wordt altijd van tevoren civieltechnisch
uitgerekend.
Bestaande en nieuwe bebouwing
Bestaande huizen
Volgens de aanpak van de dijk mag er niet gebouwd worden in de kernzone. Nu liggen er
al bestaande woningen in de kernzone. Uitgangspunt is: de veroorzaker betaalt en dat is
hier dus Rijkswaterstaat. Daarom worden hier op kosten van Rijkswaterstaat maatwerk
oplossingen voor gezocht.
Brandweerkazerne
Er worden zorgen over de brandweerkazerne uitgesproken. Deze staat ook in de kern
van de nieuwe dijk, volgens de brandweer. Maar ook hier geldt dat het een bestaand
gebouw is. Het gebouw blijft staan en Rijkswaterstaat zal hier met maatwerk moeten
zoeken naar een alternatieve constructie op kosten van RWS. Bij bestaande bouw is er
geen standaard maar wordt er altijd met maatwerk gewerkt.
Woningbouw Eigen Haard
Voor nieuwe bebouwing, zoals het toekomstige appartementencomplex van Eigen Haard,
geldt volgens dhr. Waarsenburg in principe ook dat de veroorzaker betaalt, in dit geval
Gemeente (en/of Eigen Haard?) RWS en het stadsdeel gaan hierover in overleg.
Problemen treden vooral op als de dijk de status houdt van primaire waterkering
categorie C: de kern- en beschermingszone van de dijk lopen dan over de geplande
bebouwing. Indien het complex wordt gerealiseerd voorafgaand aan de besluitvorming
over de status van de kering kan het zo zijn dat op een later moment aanvullende
maatregelen moeten worden genomen. Bij een regionale kering zijn de problemen zoals
gezegd minder. Vertragen de plannen van de dijk de bouw van de appartementen?
Eigen Haard heeft in april de vergunning aangevraagd en toen kwam het probleem met
de legger naar voren. Deze informatie was nieuw voor Eigen Haard. De voortgang van de
planvorming heeft daarom stil gelegen. De mogelijke financiële consequenties voor
stadsdeel en/of Eigen Haard kan de realisatie van de bouw van De Kern extra stagneren.
Zelfbouw
Voor de zelfbouwkavels is er geen probleem, deze liggen buiten de zonering van de dijk.
De nieuwe waterpartij bij de zelfbouwers is wel een probleem. Rijkswaterstaat is nu van
mening dat zij de vergunning hiervoor niet had moeten verlenen. Rijkswaterstaat gaat
hierover met de gemeente in gesprek. De gemeente zal de zelfbouwers hierbij betrekken
en informeren.
Volkstuintjes
Hoe breed is de verbreding en heeft dat consequenties voor de volkstuintjes? RWS was
nog niet bewust van de aanwezigheid van de volkstuintjes en kan dus nog geen
antwoord geven. Dit moet worden uitgezocht. Op alle tekeningen van de regionale kering
staat er een slootje. Moet dit slootje? Op de dwarsdoorsneden van het C-profiel staat
namelijk geen sloot. Volgens de ontwerpregelingen moet het slootje zorgen voor een
goede waterhuishouding in en om de dijk. Dit komt volgens de tekeningen in bestaande
tuinen te liggen. Volgens Rijkswaterstaat zal de aanleg van het slootje altijd in overleg
gebeuren. Het beste is als dit een oplossing oplevert waar iedereen beter van wordt.
Onteigenen; kan dat ook? Ja, dat kan ook maar dat is geen prettig middel dus dit
vermijdt RWS liever. Het is voor iedereen beter als er samen een goede oplossing
gevonden wordt.
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Bomen
De huidige dijk stamt uit de dertiger jaren. De dijk is in de jaren ’80 verbreed. Uit die tijd
stammen ook de bomen, die geplaatst zijn als windvangers voor de schepen. De huidige
schepen hebben veel meer kracht en hebben geen windvangers meer nodig. RWS laat
weten dat met de kennis van nu bomen niet op een dijk thuishoren. Als de dijk wordt
verbreed of verhoogd, kunnen de bomen dan behouden worden? In alle gevallen zullen
de bomen gekapt worden. Maar bij alleen verbreding (dus een regionale kering) kunnen
eventueel wel nieuwe bomen geplant worden aan de oevers, maar dan alleen in de
overhoogte of overbreedte van de dijk en niet in de kern van de dijk. Als de bomen
verdwijnen is het dan verplicht om iets vervangend te doen? Dit komt bij de uitwerking
aan de orde. De wens is er wel omdat de bomen beeldbepalend zijn. Ook op andere
plekken is gezorgd voor vervanging met minder diep wortelende bomen. Ook het
stadsdeel hecht veel waarde aan bomen.
Communicatie
Er wordt verbazing uitgesproken hoe het komt dat er niets bekend was van de aanpak
van de Dijk. Rijkswaterstaat meldt dat de stukken al in 2011 ter visie hebben gelegen.
De bezoekers vragen zich af waar je deze informatie kunt vinden. Een aantal heeft
zonder succes gegoogled. De informatie staat op de website van het ministerie van
Rijkswaterstaat
http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/programma'projecten/veiligheidnederland/
publicaties/dijkringrapporten/overzichtspagina'/dijkringrapporten/
en http://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het
water/waterkeringen/leggers/
Een van de gebruikers van het volkstuinencomplex spreekt haar verbazing uit: op 15
september hebben de besturen van de volkstuinen in antwoord op een brief van hun kant
een brief ontvangen van Rijkswaterstaat waarin staat dat er geen dijkverhoging gaat
plaatsvinden. Frank Waarsenburg vindt dit heel vreemd en checkt dit intern. (nawoord:
er is een rectificatie gestuurd) Wie is verantwoordelijk voor de communicatie rondom
deze avond? Dat is de gemeente. Zij hebben de eigenaren van de volkstuintjes niet
uitgenodigd. Veel van hen wonen niet in Driemond. De gemeente zal hier in het vervolg
zorgvuldiger mee omgaan en het bestuur van de twee volkstuincomplexen uitnodigen.
Dit wordt ook doorgegeven aan de afdelingen gebiedsteam en communicatie van
Amsterdam Zuidoost.
Risico’s en gevaar
De dijk kan wel verhoogd en verbreed worden maar als bij de Lek de dijk doorbreekt
loopt het water ook de Gaasp in. Hier zitten echter sluisdeuren die volgens RWS dan
worden afgesloten. Het is wel mogelijk dat de sluisdeuren moeten worden aangepast.
Wat gebeurt er bij een dijkdoorbraak bij de Lek? Het water loopt via het oostelijke deel
van de provincie Utrecht en het Amsterdam-Rijnkanaal naar het noorden. Indien de
Westkanaaldijk zou voldoen aan de eisen zou de westelijke zijde langs het AmsterdamRijnkanaal (Driemond) droog blijven bij een dergelijke overstroming. Wat gebeurt er bij
een aanvaring? Er zijn heel veel schepen, ze zijn enorm en varen hard. Bij een aanvaring
staat er alleen een damwandje in de weg. Volgens Rijkswaterstaat kunnen schepen hier
gelukkig niet dwars door de dijk varen. Dat gebeurt op andere plekken wel eens en dat
levert veel schade op. Hier kunnen de schepen alleen schuin de dijk in voeren. Dit
gebeurt al af en toe en heeft wel schade opgeleverd maar de dijk heeft het gehouden.
Dat ligt ook in de verwachting.
Overige vragen
A.u.b. geen autoweg op de dijk in de toekomst.
Er volgt wat verwarring over van wie de dijk is. De dijk is van de gemeente ( de grond)
maar Rijkswaterstaat beheert deze. Binnen de gemeente is een autoweg op de dijk nooit
ter sprake geweest, dus de kans dat die er nu komt is super klein. Wat gebeurt er bij
Weesp? De dijk aan de andere kant is een regionale kering. Deze moet nog worden
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getoetst maar het ligt in de verwachting dat ook deze niet voldoet. Hier komen dan ook
maatregelen maar omdat deze regionaal is, is het minder urgent. Waarom is het aan
deze kant een C-Dijk en aan de andere kant een regionale dijk? Dat heeft te maken met
dijkkringen. De Westkanaaldijk vormt de scheiding tussen de dijkringen 14 en 44
beschermt dijkring 14 voor overstromingen vanuit dijkring 44 (vanwege een doorbraak
van de waterkering bij de Lek). De oostelijke kering heeft deze functie niet en beschermt
het achterland voor overstromingen vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal zelf.
Vervolg
Wat is het vervolg van dit proces? In 2017 is er meer duidelijkheid na het conceptbesluit. Dan wordt er weer een informatiebijeenkomst georganiseerd. Het verslag van de
avond komt op de website van Amsterdam Zuidoost en wordt per mail toegestuurd aan
de aanwezigen. Het verslag wordt door de gemeente ook aan de dorpsraad Driemond en
de besturen van de volkstuincomplexen toegestuurd.
___

.

“Tuinder zaait, tuinder oogst”
Melden ontluchting (gas) schepen Amsterdam Rijnkanaal
Beste tuinders, na contact met onze wijkagent het volgende:
Schepen die langs ons complex varen ontluchten regelmatig. Dat kan betekenen dat er
enige tijd een gaslucht rondom het complex hangt.
Henny Vonk had dit probleem met de wijkagent besproken. IK heb naar aanleiding
daarvan een drietal keer bij hem een melding gedaan van ontluchtende schepen.
Een maand gelden belde hij me en had een en ander uitgezocht.
Voortaan is het de bedoeling dit te melden bij de landelijke politie-eenheid Driebergen.
Het is nog niet duidelijk wat het beleid is / wordt t.a.v. ontluchting.
We kunnen het via het nummer 0900 8844 (geen spoed) melden. Het verzoek van de
wijkagent is wel om de naam van het schip en het tijdstip van de ontluchting te noteren
en door te geven. Dan is in ieder geval de dader te achterhalen. Dat betekent dat we de
dijk op moeten om te zien welk schip op dat moment ontlucht.
Peter Düker
___

Interview Henny Vonk
Sinds wanneer woon je in Driemond?
Henny Vonk (70) was de allereerste bewoonster van het Volkstuinencomplex Frankendael
aan de Stammerlandweg. Ze heeft er in de afgelopen 16 jaar een waar paradijsje van
gemaakt, een mooi huisje met een tuin van paden en zitjes tussen prachtige bomen,
planten en vooral veel bloemen.
Haar perceel staat nu in de verkoop en er hebben zich inmiddels 6 mensen gemeld die
het zouden willen kopen. “Ik hoop dat hier iemand komt wonen die ook met zoveel liefde
van deze plek geniet”, zegt ze.
Met een woning in Amsterdam en een drukke baan als staffunctionaris in de Hilversumse
Jeugdgezondheidszorg was haar tuinhuisje in Driemond altijd de perfecte tussenstop. “Ik
hou van buiten en tuinieren vind ik heerlijk. Op Frankendael is het heerlijk wakker
worden met het geluid van kikkers en vogels”.
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“Heerlijk wakker worden met het geluid van kikkers en vogels”

Foto: Opbouwwerk Driemond

Haar Amsterdamse etagewoning ruilde ze enkele jaren terug voor een appartement in
Amstelveen. Haar baan heet nu pensioen en daar heeft ze het ontzettend druk mee. Ze
tennist driemaal per week bij de De Vliegende Hollander (DVH) in Amstelveen, draait
mee in de barcommissie en doet mee met de organisatie van het KLM Open Tennis
Toernooi. Ze is vrijwilliger bij de Wereldwinkel en gastvrouw bij Buitenplaats WesterAmstel. Ook wordt ze door vrienden en bekenden veel gevraagd om hulp te bieden bij
grafische computerprogramma’s én jawel, ze is al ruim 10 jaar lid van het Algemeen
Bestuur Dorpsraad Driemond en is ook bestuurslid geweest van Frankendael. Maar met
de verkoop van haar huisje zal ze ook haar bestuursfuncties in Driemond neerleggen.
Voor wie sta je klaar en wie staat er voor
jou klaar?
Laten we het hier hebben over haar
functie binnen de Dorpsraad, waarmee
ze de intermediair is tussen
Volkstuinvereniging Frankendael en de
Dorpsraad Driemond. Henny: “Door
steeds weer de slechte staat van het
wegdek te benoemen ligt er nu toch een
nieuwe Stammerlandweg. Of het
ontstaan van de mozaïekbank, dat vond
ik prachtig om mee te maken. En als
oplossing voor overlast hebben we toen
het JOP verhuisd naar Frankendael, nu
dient het al jaren als dak voor de
gascontainers. Door toename van het
aantal festivals in deze omgeving wordt
me gevraagd of ik niet iets aan het
lawaai kan doen. Door mee te doen aan
de Dorpsraad komen dingen voor
elkaar”.
Wat ze op Frankendael vooral voor elkaar heeft gekregen is de aanleg van elektra in
eigen beheer, Het was een enorm project dat zo’n 2 jaar geduurd heeft. Samen met
René, de rekenmeester, was Henny de aanjager van het project. Nadat ze eerst de leden
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overtuigd hadden met een prachtige PowerPoint presentatie trommelde ze wekenlang
iedereen bij elkaar om de elektriciteitsdraden te leggen. Dat is gelukt, zodat een koelkast
op butagas of lezen met een gaslampje tot het verleden gingen horen.
Wat is je favoriete plek in Driemond?
Haar favoriete plek is haar paradijsje op Frankendael dat ze nu gaat verlaten.
Daarentegen heeft ze nu een mooi appartement mét een heerlijk balkon én een heleboel
bezigheden in Amstelveen.
Binnenkort viert ze haar afscheidsfeestje, maar bridgen op vrijdag bij de buren van
Linnaeus blijft ze doen. Ook zal ze nog wel eens op iemands huisje willen passen,
wanneer ze op vakantie zijn.
“Het was altijd heel gezellig met ’t laantje bij elkaar”. En wat jammer dat Driemond niet
meer die geweldige slager heeft, anders was ze daar vast en zeker ook voor
teruggekomen!
Henny Vonk, hartelijk dank voor je inzet en betrokkenheid.
Opbouwwerk Driemond,
AnneMarie Tiebosch
___

Afscheid van Henny Vonk
Onze medetuinder verlaat dit seizoen na 15 jaar haar tuin. Haar huisje is verkocht aan
een medetuinder. Het huisje wordt nu al druk verbouwd aan de binnenkant. Later volgt
de verandering van de tuin(indeling). Alleen het uitzicht blijft hetzelfde.
De nieuwe gebruiker heeft nu het hoogste huisje van de tuin. De bouwhoogte regels
waren nog natte inkt toen Henny's huisje al stond. Het was een van de eerste huisjes
met een slaapkamer boven. Als je een van de eersten bent die een huisje kan kiezen dan
is dit de meest geliefde plek op de tuin.
Henny was actief in verschillende geledingen. Henny zat oa. in het bestuur. Ze had de
mogelijkheid veel te investeren in haar huisje en contacten. Henny heeft zich in de loop
der jaren voor verschillende zaken sterk gemaakt. Zij was bijvoorbeeld de stuwende
kracht achter het nieuwe asfalt op de autoroute naar onze tuinen. Ook heeft zij enorm
gepleit voor de aanleg van elektriciteit, wat door het toenmalige bestuur een slecht idee
werd gevonden "daar kwam maar lawaai van". Henny maakte de laatste jaren de
voorkant voor de ECHOPUT. Haar laatste bijdrage was een prachtige foto van een vos
met en konijn in de bek - op onze tuinvereniging gefotografeerd! Henny is handig met de
pc en smartphone en was snel en flexibel. Zelf heb ik van Henny geleerd om met een
drukspuit met azijn het onkruid op het pad goed weg te krijgen. Deze werkende methode
vindt steeds meer aanhangers op onze tuinvereniging.
Omdat ik een keer als redactie contact had gezocht met de Dorpsraad Driemond, kreeg
ik van het opbouwwerk Driemond een afscheidsinterview van hen met Henny
toegestuurd. In de mail word de hoop uitgesproken dat wij als vereniging weer een
waardevolle kracht kunnen leveren. En jawel, ik wist al dat Ruud Stuurman onze man in
de dorpsraad wordt. Een vergadertijger van gewicht. Opbouwwerk heeft niet meer
gereageerd, maar we zullen zeker merken welke invloed Ruud krijgt. Het interview staat
verderop in deze Echoput afgedrukt.
Misschien zijn er tuinders die voor elkaar krijgen dat er een stukje weg naar Henny
genoemd wordt. Zo hebben we ook het Bob Siemensplein bij de kantine. Voor tuinders
die zich zo inzetten dat de vonken ervan af vliegen moet er toch ruimte zijn voor de H.
(ha) Vonklaan, (tuinder van het tweede uur 2000-2015).
Beste Henny, namens het bestuur en de tuinders wens ik je een prettige aftocht over je
eigen asfaltweg door dorp Driemond, richting je eigen huis met balkon in Amstelveen. En
dat we je mogen verwelkomen voor bruisende activiteiten in de mede door jou
opgeschilderde kantine.
Peter Düker
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