
 

 
 
          

 
Amsterdam, 2 april 2020, 
 
Beste tuinder, 
 
Dinsdag 31 maart jl. heeft de regering de maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het 
coronavirus verlengd tot en met dinsdag 28 april. 
 
Diezelfde dag al had het bondsbestuur contact gezocht met het stadsbestuur van de gemeente Amsterdam om 
te bespreken wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor onze tuinparken nu deze per 1 april aan het 
zomerseizoen beginnen. Belangrijkste reden daarvoor was om mogelijke risico’s te bespreken en in te schatten 
voor u als tuinder. Dit alles is in de Veiligheidsdirectie van de gemeente Amsterdam op 1 april aan de orde 
geweest en er is advies uitgebracht aan het stadsbestuur. 
 
Gelukkig voor ons als tuinders is daar uitgekomen dat we onze tuinparken gewoon kunnen blijven bezoeken 
mits we ons strikt aan de opgelegde maatregelen van de overheid houden. De gemeente Amsterdam begrijpt 
dat onze parken voor menige tuinder uitkomst bieden in deze moeilijke periode. 
 
Dit geldt natuurlijk ook voor de Amsterdammers die onze parken willen bezoeken voor een wandeling om zo de 
zinnen te verzetten. Ook zij zijn zoals gewoonlijk in het zomerseizoen welkom mits ze zich strikt aan de 
opgelegde maatregelen van de overheid houden. 
 
Het bondsbestuur en de gemeente Amsterdam zijn zich terdege bewust van de zorgen die leven onder onze 
tuinders maar ook overtuigd van de veerkracht en solidariteit van onze tuinders die mogelijk maakt dat we met 
elkaar deze zware periode op een veilige en gezonde manier doorkomen. 
 
Op de website van de Bond van Volkstuinders vindt u een overzicht van de maatregelen die voor onze 
tuinparken gelden: www.bondvanvolkstuinders.nl. Heeft u aanvullende vragen neemt u dan contact op met uw 
afdelingsbestuur. 
 
Het komend weekend heeft prachtig lenteweer voor ons in petto. Laten we daar op verantwoorde wijze van 
genieten en onze tuin en tuinpark ons troost laten bieden. 
 
Het bondsbestuur wenst u sterkte en gezondheid. 
 
Namens het bondsbestuur, 
 
Ralf Grevelink 
Voorzitter 
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