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1. Inleiding 

 

De LBA is de gesprekspartner voor de gemeente en andere partijen als het gaat om 

ontwikkelingen die de zes Leidse volkstuinen raken. 

De LBA zet in op natuurlijk volkstuinieren, bevorderen van  biodiversiteit, de 

onderlinge sociale samenhang en de samenhang met de omgeving.  

 

Diverse ontwikkelingen maakten het noodzakelijk om na te denken over de positie en 

rol van de LBA. Vooral in relatie tot de deelnemende volkstuinverenigingen en 

externe partijen. Wat is de missie, visie en strategie die we met elkaar als Leidse 

volkstuinorganisatie gaan volgen?  

 

Definitie volkstuinieren 

Volgens Wikipedia is volkstuinieren het volgende: 

= Een volkstuin is een particuliere tuin die niet bij de eigen woning ligt.  

Volkstuinen zijn er in vele soorten en maten: van traditionele moestuinen waar 

groente en eventueel fruit en kruiden op verbouwd worden, tot siertuinen met 

bloemen, heesters, een gazon, een vijver en zelfs bomen.  

Het volkstuinieren wordt gedaan in verenigingsverband op volkstuinparken. = 

 

2. Wie zijn wij? 

 

Wij zijn alle volkstuinders die lid zijn van de Leidse volkstuinverengingen.  

Wij zijn verenigd in de Leidse Bond van Amateurtuinders. 

Wij hebben veel plezier in het volkstuinieren.  

Wij dragen als lid bij aan het reilen en zeilen van onze vereniging. 

Wij staan er voor om naast dat plezier ook onze visie uit te dragen.  

Wij laten zien hoe een volkstuin te beheren en stralen dit uit.  

Wij laten medetuinders en bezoekers van onze volkstuinparken genieten.  

Wij beschouwen dit ook als onze missie. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tuin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moestuin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Siertuin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gazon_(grasveld)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vijver
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We formuleren onze missie als: 

= Met volkstuinieren een waardevolle bijdrage leveren aan een groene 

leefomgeving en aan een gezonde leefstijl. = 

 

 

3. De organisatie  

In Leiden zijn zes volkstuinverenigingen actief. 

- Cronesteyn 

- Het Zonneveld 

- Ons Buiten 

- OTV (Onderlinge Tuin Vereniging) 

- Oostvliet 

- Roomburg 

Deze verenigingen vormen samen de Leidse Bond van Amateurtuinders. 
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4. Contouren van de vernieuwde/nieuwe LBA 

 

Jarenlang is de naam van Leidse Bond van Amateurtuinders een mooie en 

toepasselijke vlag geweest om de lading te dekken. Maar het is duidelijk geworden 

dat de naam eerder vragen oproept dan deze beantwoordt. Oorzaak is de veelheid 

aan initiatieven in de stad Leiden die zich op enigerlei wijze richten op 

amateurtuinieren. Het Zoeteland, buurtmoestuin De Mors, biodiversiteitstuin Vrij 

Groen, voedselbos Okkerheide etc. Stuk voor stuk amateurtuinen die echter geen 

activiteit vormen van de LBA. Daarmee is de naam van Leidse Bond van 

Amateurtuinders in feite achterhaald.  

Bij presentaties en andere aangelegenheden viel steeds vaker de benaming van 

‘volkstuinorganisatie’. En daarmee ontstond bijna vanzelf een nieuwe naam. 

 

 

 

Met deze naam wordt duidelijk gemaakt waar wij als organisatie voor staan en 

wie wij vertegenwoordigen. Daarmee wordt ook bewust een koers ingeslagen 

dat wij als organisatie ons tot deze taak beperken.  
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LVO stelt de volkstuinder centraal 

 
LVO  staat voor een organisatie die de belangen behartigt van 

en voor de Leidse Volkstuinorganisaties.  

 

LVO  onderhoudt contacten met gemeente Leiden, AVVN en 

organisaties die zich op enigerlei wijze  bezighouden met 

volkstuinieren of daar invloed op kunnen hebben. 

 

LVO  staat voor coöperatief, initiërend, coördinerend en   

             overleggend. 

 

LVO  staat voor duidelijk, consequent en helder beleid. 

 

LVO  staat voor korte lijnen en heldere, efficiënte  

                  besluitvorming 

 

 

Waarom een LVO? 

Naast het voldoen aan de verplichtingen vanuit het huurcontract heeft de LVO een 

toegevoegde waarde voor de volkstuinverenigingen. Gezamenlijk bespreken van 

gemeentelijke beleidsplannen zoals de visie Stadstuinieren en deze vertalen naar de 

organisaties; het  doorlichten van plannen voor slootonderhoud (baggeren), natuurlijk 

tuinieren en biodiversiteit. Maar ook het bevorderen van de publieke en 

maatschappelijke functie van de aangesloten verenigingen en deze functies  onder 

de aandacht brengen van de ‘buitenwacht’.  Steeds weer aandacht vragen van de 

gemeente waar het de compensatie van door de gemeente teruggenomen stukken 

grond betreft. 

Daarnaast onderhoudt de LVO steeds meer contacten met instanties en andere 

verenigingen in Leiden en omgeving, die zich met groen bezighouden. 
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Hoe gaat de LVO deze rollen invullen? 

- Opkomen voor het gezamenlijk belang van de aangesloten volkstuinverenigingen 

en hun leden, aanbieden van deskundigheid en het uitdragen van het belang van 

natuurlijk tuinieren; 

- Het bieden van een overlegplatform waar LBA en volkstuinverenigingen 

informatie en kennis kunnen uitwisselen en met elkaar besluiten kunnen nemen; 

- Het onderhouden van contacten met verantwoordelijke wethouder(s), andere 

overheidsvertegenwoordigers/ambtenaren en inspreken bij Raadscommissies; 

- Voortdurend alert zijn op ontwikkelingen en inspelen op de voorbereiding van 

besluiten die de volkstuinwereld raken; 

- Opstellen en uitvoeren van een Public Relation plan, met veel aandacht voor de 

rol van de verenigingen. 

 

Bestuurlijke structuur 

- Het bestuur van de LBA bestaat uit vertegenwoordiging vanuit de verenigingen 

en een, bij voorkeur, onafhankelijke voorzitter.  

De vertegenwoordiging vanuit de verenigingen bestaat uit één persoon en een 

reserve die beiden door hun ALV zijn aangewezen. 

- Het Dagelijks Bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester. 

Secretaris en penningmeester mogen uit de verenigingen afkomstig zijn. 

- Het Congres wordt gevormd uit een vertegenwoordiging vanuit de tuinleden van 

de deelnemende verenigingen met een verdeelsleutel op basis van het aantal 

leden per tuinvereniging. 

 

Verder zijn er vanuit het huurcontract en overige (wettelijke) verplichtingen drie 

vaste commissies nl. de Kascommissie, de Bondsbouwcommissie en de 

Commissie van Beroep.  

 


