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To plant a garden is to believe in tomorrow 
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Beste lezer, 

 

In het kader van mijn masteropleiding Landschapsgeschiedenis aan de 

Rijksuniversiteit van Groningen (RUG) heb ik mij bezig gehouden met moestuinen 

in de stad. Door mijn opleiding als sociaal geograaf zocht ik naar een onderwerp 

dat zowel historisch als ook actueel interessant is. Het werd een onderwerp dat 

door de jaren heen misschien niet altijd populair, maar wel altijd van 

toegevoegde waarde is geweest: de moestuin in de stad. 

 Wie nog steeds denkt dat moestuinen een oubollig imago hebben, heeft 

het mis: stadslandbouw is ‘hip en happening’! De interesse in de verbouw van 

groente is tegenwoordig groot bij de bevolking. In Nederland worden er daarom 

in steden stadslandbouwprojecten opgezet. Volkstuinen worden tegenwoordig 

ook onder de noemer stadslandbouw geschaard, terwijl de volkstuinen al een 

eeuw geschiedenis kennen. Maar ook volkstuinen zullen niet de eerste 

moestuinen in de stad zijn geweest. De actualiteit van de stadslandbouw maakte 

mij nieuwsgierig naar de geschiedenis van de moestuin en zijn relatie met de 

stad. 

 De moestuin kent vele gedaanten en heeft vele raakvlakken met andere 

onderwerpen. Deze verscheidenheid maakte het lastig om een goed begin te 

vinden. Mijn dank gaat dan ook uit naar mijn begeleider Theo Spek, die mij 

geholpen heeft een overzicht te creëren in de hoeveelheid aan informatie die ik 

had gevonden. Mijn dank gaat daarnaast uit naar de mensen die mij op weg 

hebben geholpen, van informatie hebben voorzien, nieuwe inzichten hebben 

gegeven en mij hebben rondgeleid in de groene wereld van Leeuwarden, 

namelijk Jan Keijzer (Leeuwarder Huurdersvereniging voor Nutstuinen), Jaap 

Ruedisulj (Maatschappij tot Nut van het Algemeen), Gjalt Faber (Gemeente 

Leeuwarden), Klaas Zandberg (Historisch Centrum Leeuwarden), Jan Piet de Boer 

(Landschapsbeheer Friesland) en alle mensen die gereageerd hebben op de 

enquête. Last but not least, gaat mijn dank uit naar hen die altijd in mij hebben 

geloofd. 

 

Ik wens u veel leesplezier! 



SAMENVATTING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verbouw van groente in de stad kent een lange geschiedenis. De moestuin 

heeft door de jaren heen diverse vormen gekend. Onderzoek naar de historische 

ontwikkeling van deze verschillende typen moestuinen is echter een ‘vergeten 

groente’ in het (wetenschappelijke) onderzoek.  

De functie, ruimtelijke ontwikkeling en organisatie en het beheer zijn 

belangrijke kenmerken die het karakter van de moestuin bepalen. Door deze 

kenmerken te behandelen kan de historische ontwikkeling van de moestuin in 

Leeuwarden goed worden beschreven. De probleemstelling die in dit onderzoek 

centraal staat, is: Welke veranderingen vonden plaats in de functie, ruimtelijke 

ontwikkeling, organisatie en het beheer van de diverse typen moestuinen in 

Leeuwarden tussen circa 1600 en heden en welke historische ontwikkelingen 

liggen aan deze diversiteit ten grondslag? 

Er zijn op basis van deze probleemstelling en de stand van onderzoek 

een drietal hoofdvragen opgesteld: (1) Welke geschiedenis kent de moestuin in 

Leeuwarden van circa 1600 tot circa 1950? (2) Hoe zijn de volkstuinen in 

Leeuwarden van 1912 tot 2014 veranderd met betrekking tot functie, ruimtelijke 

ontwikkeling, organisatie en beheer? (3) Waarom zijn in Leeuwarden tussen 2000 

en 2014 stadslandbouwprojecten opgestart en welke functie, ruimtelijke 

kenmerken, organisatie en beheer kennen deze projecten? Deze vragen zijn 

beantwoord met behulp van literatuurstudie, kaartstudie, archiefonderzoek, 

interviews en een enquête.  

Moestuinen in Leeuwarden van circa 1600 tot ±1950 

Uit de historische kaarten is op te maken dat er in de zeventiende eeuw veel 

groen in de stad aanwezig is. Of hier ook moestuinen bij horen is zeer 

waarschijnlijk, maar niet hard te maken. De (moes)tuinen verdwenen op den 

duur uit het centrum en kwamen aan de randen van de stad te liggen. De 

moestuin heeft zich in een paar eeuwen ontwikkeld van een erftuin – een 

moestuin puur voor eigen behoefte – tot enerzijds de commerciële tuinbouw en 

anderzijds de (sier)tuin. In Leeuwarden wordt deze ontwikkeling gekenmerkt 

door de opkomst van de gardenierslanden respectievelijk de lusthoven.  



De gardenierslanden waren het bezit van de tuinders en waren het begin van 

de commerciële tuinbouw in Leeuwarden. De functie van de moestuin 

veranderde van voedselvoorziening voor eigen gebruik, naar voedselvoorziening 

voor de markt. Men dankt de groei van de tuinbouw voornamelijk aan de 

vruchtbare grond van de oeverwal en de ontwikkeling van Leeuwarden als 

marktstad.  

De lusthoven waren onderdeel van voorname landhuizen die in bezit 

waren van de Friese edellieden. De elite wist haar rijkdom lange tijd vast te 

houden, waardoor in Leeuwarden vele lusthoven bestonden. De meeste 

lusthoven lagen vanaf hun ontstaan aan de rand van de stad, wat werd gezien als 

een luxe. Daarnaast was het een luxe om groenten en/of fruit te eten, aangezien 

de verbouw van groenten een dure aangelegenheid was. Vanaf de achttiende 

eeuw werd de moestuin bijzaak. De esthetische aspecten van het lusthof werden 

belangrijker, waardoor de moestuin apart werd gezet van de rest van de tuin. 

De dagelijkse klusjes in de moestuinen waren schoffelen, bemesten, 

zaaien en planten van groenten en fruit. Terwijl op de lusthoven de kennis en 

diensten werden ingehuurd, bewerkte op de gardenierslanden de eigenaar zelf 

het land. Dit eventueel met behulp van één of enkele medewerkers, uiteraard 

afhankelijk van de grootte van de tuin. Met financiële bronnen is er wellicht meer 

informatie boven water te halen wat betreft de organisatie en het beheer van de 

gardenierslanden en lusthoven. Vandaag de dag zijn beide typen tuinen niet 

meer in Leeuwarden te vinden. Met het verdwijnen van de adel, verdwenen ook 

de voorname buitenplaatsen met bijbehorende lusthoven. Daarnaast zijn door de 

mondialisering en de schaalvergroting in de tuinbouw de meeste kwekerijen in 

groenten en fruit uit Leeuwarden verdwenen. 

De volkstuin in Leeuwarden van 1912 tot heden 

Volkstuinen bestaan een dikke honderd jaar in Leeuwarden. Het eerste officiële 

volkstuincomplex in Leeuwarden is in 1912 opgezet door de Maatschappij tot Nut 

van het Algemeen, departement Leeuwarden. Ook in Huizum is in 1918 een 

vereniging opgericht die tuingrond verhuurde. Door de tijdsomstandigheden 

hadden de volkstuinen op dat moment een zeer praktisch doel, namelijk de 

bewoners van Leeuwarden voorzien van voedsel. Door de jaren heen heeft deze 

functie stand gehouden, maar is de nadruk meer komen te liggen op recreatie en 

hobbymatig tuinieren.  

Wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen kennen de volkstuinen vele 

veranderingen. Er zijn door de jaren heen vele terreinen als volkstuin in gebruik 

geweest. De veranderingen qua terreinen hebben vaak ook leden gekost. De 

keuze voor het huren of kopen van bepaalde terreinen was aanbod afhankelijk. 

De volkstuinen groeiden met de stad mee naar buiten.  Door de uitbreidingen van 

de stad zijn de volkstuinen dus steeds verder van het stadscentrum af komen te 

liggen. De meeste complexen werden opgeheven doordat de ruimte nodig was 

voor stadsuitbreidingen of wegaanleg. 

Ook wordt er op de volkstuinen door de huurders flink geschoffeld en 

gezaaid. Het bestuur van de volkstuinvereniging had dan ook een andere rol in 

het beheren van de moestuinen, namelijk de leden controleren op het ‘schoon 

houden’ van hun tuin, inspelen op toe- of afnemende vraag door terreinen te 

huren en gereedmaken voor de uitgifte van volkstuinpercelen, maar ook contact 

met de gemeente en de financiën van de vereniging op orde houden. Daarnaast 

zijn er door de jaren heen meerdere pogingen gedaan om een overkoepelende 

bond of federatie voor volkstuinverenigingen op te zetten. Vandaag de dag 

hebben de grotere volkstuinorganisaties op informele wijze een paar keer per 

jaar contact.  

De hedendaagse stadslandbouw in Leeuwarden 

Er zijn in Leeuwarden diverse stadslandbouwprojecten opgestart. Deze 

stadslandbouwprojecten liggen verspreid over de stad. De context waarin de 

stadslandbouw is ontstaan, namelijk als tegenbeweging van de stedelijke 

consumptiecultuur, kan ook in Leeuwarden teruggevonden worden in de 

doelstellingen van de gemeente op het gebied van voedselvoorziening en 

ecologie. Voor de bewoners hebben de moestuinen voornamelijk een sociale 

functie en zorgen tevens voor een hogere ruimtelijke kwaliteit van de buurt. Op 

basis van een door mij gehouden enquête kan geconcludeerd worden dat het lijkt 

alsof de meeste stadslandbouwprojecten een duurzame toekomst tegemoet 



gaan wat betreft ligging, aangezien voor vele terreinen geen andere plannen 

bestaan. Toch, omdat de projecten ook afhangen van vrijwilligers, is het 

afwachten hoe dit zich gaat ontwikkelen. Daarnaast is de beschikbaarheid van de 

locatie uiteraard afhankelijk van nieuwe plannen bij de gemeente.  

Wat betreft organisatie en beheer heeft de gemeente een faciliterende 

rol bij stadslandbouwprojecten. Om als gemeente overzicht te houden op de 

ontwikkelingen, heeft men het liefst dat nieuwe eetbare initiatieven worden 

opgegeven bij de gemeente. Pas dan kan de gemeente iets voor de bewoners 

betekenen bij het opzetten van een moestuin. Dit voorkomt tevens bepaalde 

vormen van stadslandbouw, zoals guerrilla gardening. De dagelijkse organisatie 

en beheer van de stadslandbouwprojecten zijn in handen van de bewoners. Vaak 

is het zo, dat als men de opbrengsten van de moestuin wil nuttigen, daar ook 

hulp in of geld voor de moestuin tegenover staat. Over het algemeen zijn er 

genoeg vrijwilligers te vinden die mee willen helpen in de buurtmoestuinen in 

Leeuwarden.  

Conclusie 

De moestuin kent vele gedaanten in tijd en ruimte, maar heeft ook diverse 

funties: van tuinbouw tot ruiltuin en van noodzaak tot vrijetijdsbesteding. De 

moestuinen hadden rond circa 1600 voornamelijk een functionele waarde. Door 

de toegenomen welvaart is de moestuin voor vele mensen echter een hobby 

geworden en vervult tevens een sociale functie. Door de uitbreidingen van de 

stad zijn de moestuinen steeds verder van het stadscentrum afkomen te liggen, 

klaarblijkelijk waren de woon- en werkfuncties belangrijk dan de functie als 

moestuin door te voorzien in groenten en/of fruit. De stadslandbouw brengt 

echter de moestuin weer terug in de stad. Op braakliggende terreinen worden 

spontaan moestuinen opgezet door de buurt. De gemeente Leeuwarden 

faciliteert deze initiatieven. De dagelijkse gang van zaken in een moestuin zal 

over het algemeen, bij alle moestuinen die in dit onderzoek besproken zijn, 

hetzelfde zijn, namelijk schoffelen, bemesten, zaaien en planten van groenten en 

fruit. Terwijl op de lusthoven de kennis en diensten werden ingehuurd, bewerkte 

op de gardenierslanden de eigenaar zelf het land. Het bestuur van de 

volkstuinvereniging had een andere rol in het beheren van de moestuinen, 

namelijk de leden controleren op het ‘schoon houden’ van hun tuin, inspelen op 

toe- of afnemende vraag door terreinen te huren en gereedmaken voor de 

uitgifte van volkstuinpercelen, maar ook contact met gemeente en financiën van 

de vereniging op orde houden. Doordat de stadslandbouw informeel geregeld is, 

worden voor de stadslandbouwprojecten vaak niets op papier gezet. Vaak is het 

zo, dat als men de opbrengsten van de moestuin wil nuttigen, daar ook hulp in of 

geld voor de moestuin tegenover staat. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Afbeelding 1.1: 
Volkstuinen in Leeu-

warden, augustus 2014. 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 
Stadslandbouw is hip! Een buurtmoestuin, guerrilla gardening, een 

stadsboerderij of een pluk- of kruidentuin op het plein; het zijn allemaal vormen 

van stadslandbouw.
1
 Ook de volkstuin, onder deze benaming zeker al een eeuw 

oud, valt tegenwoordig onder de noemer stadslandbouw. De interesse in de 

verbouw van groente is tegenwoordig groot bij de bevolking.
2
 De redenen 

hiervoor zijn divers. Een moestuin in de stad heeft dan ook verschillende functies: 

van voedselopbrengst, recreatiemogelijkheden tot verfraaiing van de stad.
3
 Maar 

het telen van een krop sla in de stad is niet nieuw.
4
 Er zijn “in en rond de steden 

altijd wel onbebouwde percelen geweest waarop – al of niet in afspraak met de 

grondeigenaars – wat groente, fruit of bloemen werden geteeld”.
5
 

De verbouw van groenten in de stad kent dus een lange geschiedenis. 

Daarnaast heeft de moestuin door de eeuwen heen verschillende vormen 

gekend. De actualiteit van de stadslandbouw maakt nieuwsgierig naar de 

geschiedenis van de moestuin en zijn relatie met de stad. 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Atelier GroenBlauw (2012). Thema Stadslandbouw [online]. 

http://www.groenblauwenetwerken.com/agriculture/ [Geraadpleegd op 22 
augustus 2014]. 
2
 Vré, K, de (2014). ‘Iedereen’ op de bres voor duurzaam eten. Trouw, 7 augustus 

2014; Annaert, E. (2014). Jonge gezinnen en single vrouwen willen volkstuin. 
Metro, 7 juli 2014; Fresco, L. O. (2012). Hamburgers in het paradijs; voedsel in 
tijden van schaarste en overvloed. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, p.322; 
Trommelen, J. (2014). Wie denkt dat volkstuinen goedkoop zijn, onderschat één 
factor: arbeid. De Volkskrant, 24 juni 2014. 
3
 Stroeken, F. (2012). Vlaaien op de Neude; 2000 jaar stadslandbouw en 

voedsellandschap in Utrecht. Utrecht, Terra Incognita, p.7. 
4
 Seegers, Y. & L. van Molle (2007). Volkstuinen: een geschiedenis. Leuven, 

Davidsfonds Uitgeverij NV, p.16. 
5
 Seegers & Van Molle, 2007, p.16. 
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1.2 Stand van onderzoek 
Als we de wetenschappelijke literatuur bekijken, op zoek naar de historische 

ontwikkeling van moestuinen, dan komen we niet veel tegen. Als we echter gaan 

zoeken naar specifieke vormen van moestuinen door de jaren heen, dan valt hier 

iets meer over te zeggen. In deze paragraaf worden de diverse moestuinen, die in 

de literatuur voorkomen, behandeld vanaf de middeleeuwen tot en met de 

eenentwintigste eeuw.  

1.2.1 Kloostertuinen, gasthuistuinen en lusthoven 

De waardering voor groenten in de Middeleeuwen was, net als in andere landen, 

laag in Nederland.
6
 Rauw voedsel werd gezien als ongezond. Warmoes, het oud-

Nederlandse woord voor groenten, is een samentrekking van warm en moes 

(groente) wat benadrukt dat groente warm gegeten moet worden. Groente was 

voor vele mensen een relatief duur product om te kopen én te verbouwen: 

“Wanneer men honger heeft denkt men immers niet aan het aanleggen van 

aspergebedden voor eigen verbruik of aan het planten van rozenstruiken, maar 

zal men graan, bonen en dergelijke gaan telen!”.
7
 De diversificatie in het dieet 

werd gestimuleerd door de opkomst van de middenklasse in de zestiende en 

zeventiende eeuw.
8
 Rond die tijd gingen de mensen die iets meer te besteden 

hadden de fijnere groenten gebruiken. Dit betekent dat ook pas toen meer 

verschillende soorten groenten werden verbouwd en ook grotere hoeveelheden. 

Toch waren er in de negentiende eeuw nog vele arme gezinnen die het zich niet 
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 Hartog, A. den (2003). Vegetables for Dutch townspeople; the role of marketing 

and nutrition education, 1870-1990. IN: Hietala, M & T. Vahtikari (2003). The 
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8
 Den Hartog, 2003, p. 48. 

konden veroorloven om groente te eten.
9
 Groente is lange tijd geen 

vanzelfsprekendheid geweest in het dagelijkse menu.  

In tegenstelling tot de ‘gewone’ mensen hadden de adel en geestelijken 

wél de mogelijkheid om groenten te eten in de Middeleeuwen.
10

 Bij kloosters 

lagen bijvoorbeeld al vanaf het begin van de Middeleeuwen moestuinen voor de 

verbouw van groente. Daarnaast waren er binnen de kloostermuren ook een 

kruisgangtuin, medicinale kruidentuin en boomgaard te vinden. In de 

gasthuistuin werden groenten en kruiden gekweekt voor zieken, behoeftigen of 

zwervers die in het gasthuis of ziekenhuis werden opgevangen. Er wordt 

aangenomen dat deze tuin veel leek op de kloostertuin. De middeleeuwse 

moestuin bij het kasteel komt in de literatuur niet naar voren, maar in 

werkelijkheid zal elk kasteel een groentetuin of moestuin hebben gekend. 

Naast de kloostertuinen, gasthuistuinen en de kasteeltuinen worden in 

de literatuur ook lusthoven genoemd.
11

 Door de eeuwen heen vormden deze 

tuinen een belangrijk onderdeel van buitenplaatsen, staten of stinsen op het 

platteland en van voorname huizen in de stad.
12

 Ze bestonden uit moestuinen of 

kruidentuinen en boomgaarden. Later werd meer de nadruk op het esthetische 

aspect gelegd. Dit kwam omdat in de loop van de zestiende en zeventiende eeuw 

de behoefte aan verdediging afnam, waardoor het verdedigbare huis niet meer 

nodig was.
13
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De afgelopen jaren zijn er – in aanloop naar 2012, het jaar van de 

buitenplaats – diverse publicaties verschenen over buitenplaatsen in 

Nederland.
14

 Hoewel de lusthoven bij deze huizen wel worden besproken, komen 

de bijbehorende moestuinen hierin slechts zijdelings of niet aan bod. In 

publicaties over buitenplaatsen, staten of stinsen in Friesland wordt de moestuin 

praktisch niet besproken.
15

 Hoewel deze literatuur wel een beeld kunnen geven 

van het leven op de buitenplaatsen en het belang van de lusthof, dragen de 

bronnen niet bij aan informatie over het gebruik en/of beheer van de moestuinen 

in de lusthof bij buitenplaatsen. Er wordt met name aandacht besteed aan 

tuinstijlen en het esthetische aspect van de tuin.
16

 Dit is begrijpelijk, aangezien 

hier de meeste aandacht naar uitging bij de adel vanaf de achttiende eeuw.
17

  

Terwijl vanaf de zeventiende eeuw het ‘gewone’ volk ook meer groenten 

ging verbouwen en eten is hier vrij weinig over bekend in de literatuur.
18

 De 

reden hiervoor heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat voor het telen van 

groenten voor eigen behoefte niet de noodzaak bestond om te worden vermeld. 

Als we naar Leeuwarden kijken, dan vinden we in de nieuwsbrief van de 

Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden een artikel over ‘Tuintjes en zomerhuisjes 

buiten de stadsgracht’.
19

 Hoewel dit artikel niet specifiek gaat over moestuinen, 

kan via deze publicatie wel een duidelijk beeld worden verkregen van de 
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 Zie bijvoorbeeld Kuiper, 1987, p.31-51. 
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 Mulder-Radetzky e.a., 1992, p.5. 
18

 Smeding, P (1979). De Fryske Túnbou. Leeuwarden, Friese Pers Boekerij, p.47. 
19

 Nijboer, H. (1991). Tuintjes en zomerhuisjes buiten de stadsgracht: Leeuwarden 
1600-1809. Nieuwsbrief Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden,  nr. 17, p. 6-16. 

hoeveelheid buitenplaatsen, staten of stinsen met tuinen buiten de stadsgracht 

van Leeuwarden in de zeventiende en achttiende eeuw. Ook in de beschrijving 

van Leeuwarden door Eekhoff (1846) wordt op diverse plaatsen aangegeven dat 

er (moes)tuinen waren bij de staten en kastelen in en nabij de stad.
20

 Visscher 

(1908) beschrijft tuinen bij gasthuizen in Leeuwarden.
21

 Meer informatie over (de 

kenmerken van) de moestuinen in Leeuwarden is – zover ik weet – niet aanwezig 

in literatuur over Leeuwarden.  

1.2.2 Warmoezerijen; de moestuin in en nabij de stad 

De overgang van de moestuin die voorziet in eigen behoefte naar de 

professionele tuinbouw wordt gekenmerkt door de zogenaamde 

warmoezerijen.
22

 Onder warmoezerijen worden moestuinen verstaan die net 

buiten de stadsmuren lagen en waar groente en fruit verbouwd werden door 

stadsbewoners. Deze moestuinen kwamen al voor in de Middeleeuwen.
23

 

Volgens het Woordenboek der Nederlandse Taal wordt het woord warmoezerij 

ook wel gebruikt als tegenstelling van ‘tuinderij’, waar met commerciële 

bedoelingen groente en fruit wordt geteeld.
24

 In de weinige literatuur komt dit 
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niet duidelijk naar voren. Een warmoezerij is in ieder geval niet per se – of niet 

altijd – een moestuin [geweest] waarvan de oogst werd verkocht op de markt.  

Er is in de wetenschappelijke literatuur weinig tot niets bekend over 

warmoezerijen in Nederland, los van het feit dat ze bijna in elke stad aanwezig 

zijn geweest. Ook in de literatuur op regionale schaal wordt er niet veel over 

vermeld. In Groningen is er bijvoorbeeld enige informatie te vinden in Wierts 

(2003) en de drie artikelen van Perton (1993) over de vele sier- en moestuinen 

ten zuiden van de stad.
25

 Maar ook in andere steden kwamen veel moestuinen 

voor aan de rand van de stad. Zo vermeldt Van Hattum (1775) in zijn beschrijving 

van Zwolle dat buiten de stad, in de voorsteden en aan singels verscheidene 

lusthoven en tuinen te vinden zijn, “welke wel aan of omtrent drie hondert in 

getal zyn. Moes tuinen zyn ‘ er  ook in groote menigte, waar uit de stad met 

allerley groentens en vrugten redelyk voorsien wordt”.
26

 Wat betreft Amsterdam 

legt Wagenaar (1767) uit dat er tussen de Weteringse- en de Utrechtse poort een 

‘goed getal’ aan tuinen te vinden zijn, waarvan sommige zich tot de wetering 

strekken.
27

 Daarnaast zijn er langs de buitensingel tussen de Amstel- en 

Weesperpoort ook een reeks aan moes- en ander tuinen te vinden. Het is 

onduidelijk of de groenten die werden verbouwd in deze moestuinen allemaal 

werden verkocht op de markt of dat deze met name voorzagen in de eigen 

behoefte van de tuinders. Het zal naar alle waarschijnlijkheid een combinatie van 

beide zijn geweest.  
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voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterije, gilden en 
regeringe. Derde stuk. Yntema & Tieboel, Amsterdam, p.4. 

Ook in andere landen zijn warmoezerijen te vinden, zie voor literatuur 

over dit onderwerp in Groot-Brittannië en Duitsland bijvoorbeeld Toussaint-

Samat (2009), Thick (1998) en Teuteberg (2003).
28

 In de literatuur worden de 

termen market gardens of kitchen gardens gebruikt. Er wordt in deze boeken met 

name uitgegaan van moestuinen waarbij groenten en fruit werden verbouwd om 

te worden verkocht op de markt.  

In Leeuwarden hebben er rondom de stad ook moestuinen gelegen, ook 

wel ‘gardenierslanden’ genoemd. Of de gardenierslanden in de negentiende 

eeuw kunnen worden vergeleken met warmoezerijen is onduidelijk. Deze tuinen 

zijn afgebeeld op diverse historische kaarten (o.a. Kadastrale kaart, 1832) en de 

boeken van Eekhoff (1846) en Visscher (1908). Over het algemeen kan gezegd 

worden dat de geschiedenis van de groenteteelt moeilijk te achterhalen is.
29

 

1.2.3 De tuinbouw in wetenschappelijk onderzoek 

Men kon dus voor eigen behoefte groente en fruit kweken, maar ook voor de 

markt. Dit laatste gebeurde naar alle waarschijnlijkheid pas vanaf de zeventiende 

eeuw.
30

 De professionele tak van moestuinieren wordt tuinbouw genoemd.  

Er zijn in het verleden diverse boeken geschreven over de historische 

ontwikkeling van de tuinbouw.
31

 Het boek van Bieleman (2008) is het meest 

recente overzicht wat betreft de geschiedenis van de landbouw in Nederland. In 

de paragrafen die gewijd zijn aan de tuinbouw wordt met name aandacht 

besteed aan de Hollandse tuinbouw en is er weinig ruimte voor andere regio’s.
32
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De groei van de tuinbouwsector werd voornamelijk gestimuleerd door de 

opkomst van de steden in de zestiende en zeventiende eeuw. Dit komt overeen 

met de algemene veronderstelling dat voedselovervloed de stad mogelijk heeft 

gemaakt, maar ook omgekeerd: door de inwoners van de stad was er meer vraag 

naar voedsel.
33

 De beroepsgroenteteelt heeft zich dus vooral uit de steden 

ontwikkeld.
34

 Dit in tegenstelling tot de fruitteelt, welke sterk aan het gangbare 

boerenbedrijf gekoppeld was.  

Sangers (1952) plaatst in zijn boek de ontwikkeling van de Nederlandse 

tuinbouw in een breder perspectief. In tegenstelling tot Bieleman, die de 

landbouw van 1500 tot 2000 behandelt, beschrijft Sangers ook de ontwikkeling 

van de tuinbouw vóórdat die uitgroeide tot beroepsgroenteteelt. Zoals de 

historie laat zien, ontstaat geen teelt van tuingewassen voordat de bevolking een 

zeker peil van welvaart heeft bereikt.
35

 Het verbruik van landbouwgewassen, 

zoals granen en peulvruchten, wordt pas deels vervangen door de fijnere 

tuingewassen, zoals sla en tomaat, als men iets meer te besteden heeft.  

Het boek van Smeding (1979) over de Friese tuinbouw beschrijft de 

commerciële tuinbouw rondom de stad eind negentiende en begin twintigste 

eeuw.
36

 Smeding beschrijft in dit boek met name de geschiedenis van de 

gardeniers, oftewel tuinders, in Leeuwarden, maar heeft ook aandacht voor 

andere tuinbouwgebieden in Friesland. Hoewel dit boek alweer flink verouderd 

is, geldt dit nog steeds als het standaardwerk over de tuinbouw in Friesland.  
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1.2.4 Van coelghaerde naar volkstuin 

Net als de tuinbouw zijn ook de volkstuinen naar alle waarschijnlijkheid 

voortgekomen uit de moestuinen die in en nabij de stad lagen.
37

 Ze voorzagen in 

de eigen behoefte van de stadsbewoners. Voorlopers van de hedendaagse 

volkstuinen kwamen al in de veertiende eeuw voor. Op enkele plaatsen werd 

bijvoorbeeld – door andere bevolkingsgroepen dan de adel en de geestelijkheid – 

groente geteeld in zogeheten ‘coelghaerden’ of ‘coeltunen’. De stad Deventer 

ontving al pacht door de verhuur van deze kooltuinen in 1362. Ook in Zutphen, 

Doetinchem, Kampen, Zierikzee, Utrecht en Amsterdam kreeg het stadsbestuur 

inkomsten door dit soort moestuinen te verpachten. In de zeventiende eeuw zijn 

er in Rotterdam zogenaamde ‘laanorganisaties’ bekend. Particulieren konden net 

buiten de stad percelen kopen (!) op een complex, waarin de tuinen aan lanen 

gelegen waren. Er zijn aanwijzingen dat het hier niet alleen ging om groenten, 

maar dat er ook siergewassen werden verbouwd.  

Het is onduidelijk in hoeverre de term ‘warmoezerij’ overeenkomt met 

de voorlopers van de volkstuinen, zoals de kooltuin. Doordat er maar weinig 

bekend is over de warmoezerijen, bijvoorbeeld of de grond werd verhuurd of dat 

deze in eigendom was van de ‘moeskers’, kunnen er vanuit de literatuur hier 

geen conclusies over worden getrokken. Over de volkstuin die georganiseerd is in 

een vereniging, daarentegen, is veel meer informatie bekend.  

1.2.5 Met nut en genoegen: volkstuinen 

Een kort (en simpel) historisch overzicht over de ontstaansgeschiedenis van 

volkstuinen in Nederland is er in bijna elk boek over volkstuinen wel te vinden. 

Het is aannemelijk dat al deze boeken refereren aan het werk van Zantkuijl, dat 

nog steeds geldt als het standaardwerk over de geschiedenis van de volkstuinen 

in Nederland.
38

 In het boek wordt de historie van de volkstuinen in verschillende 

landen behandeld, maar wordt ook het huidige volkstuinwezen in Nederland 

bekeken. Daarnaast is er aandacht voor de diverse functies die de volkstuin kan 

hebben en is gekeken naar de kenmerken van aspirant-leden. 
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Het boek Arbeiderstuinen in binnen- en buitenland van Bruinwold Riedel 

(1906) is waarschijnlijk het eerste boek in Nederland dat volkstuinen beschrijft.
39

 

In het boek wordt de geschiedenis van arbeiderstuinen in Nederland – en in 

diverse andere landen – beschreven. De geschiedenis van de Nederlandse 

arbeiderstuin, oftewel de volkstuin, wordt in verband gebracht met de 

Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. (De vereniging waar Bruinwold Riedel 

secretaris van was.) De eerste officiële volkstuin wordt namelijk opgezet door het 

departement van het Nut in Franeker in 1838.
40

 

Door de jaren heen worden er drie soorten volkstuinen onderscheiden, 

namelijk charitatief, utilitair en recreatief.
41

 De charitatieve volkstuinen waren 

vooral gericht op armenzorg. De arbeiderstuin is een goed voorbeeld van dit 

type; gericht op armlastige arbeiders. Voor Bruinwold Riedel (1906) stond het als 

een paal boven water dat de arbeiderstuin de sociale toestand in het algemeen 

en die van de arbeider in het bijzonder zou kunnen verbeteren.
42

 Zowel in de stad 

als op het platteland zou de arbeiderstuin een ‘middel zijn tot verheffing’. Het 

voorkomt armoede, vermeerdert de ‘familiezin’, verhoogt de welstand en 

daardoor ook het gevoel van eigenwaarde, aldus Bruinwold Riedel.  

Het einde van de volkstuin van het charitatieve soort werd ingeluid door 

de opkomst van verenigingen die door de volkstuinders zelf werden opgezet.
43

 

Ook het ontstaan van wettelijke regelingen op het gebied van volkstuinen zorgde 

ervoor dat de volkstuin steeds meer werd gezien als een nuttig instrument in 

plaats van een liefdadigheidsinitiatief. “De volkstuinen bieden aan de tuinder een 

vrije ondernemersruimte die bijdraagt tot zijn zelfredzaamheid. Als volkstuinen de 

draagkracht van gezinnen versterken, ontlasten ze tegelijkertijd de private 

liefdadigheid en de gemeentelijke of nationale budgets voor publieke armenzorg. 

                                                                 
39

 Bruinwold Riedel, J. (1906). Tuinsteden. Utrecht, J. van Broekhoven.  
40

 Heemstra, J. (1919). Volkstuinen. Nutsuitgeverij Jan Nieuwenhuyzen, 
Zaltbommel, p.7; Bruinwold Riedel, 1905, p.102. 
41

 Zantkuijl, 1974, p.5. 
42

 Bruinwold Riedel, 1905, p.15-16. 
43

 Zeevat, 2001, p.14. 

Deze utilitaristische redenering werd in de volle negentiende eeuw openlijk 

ontwikkeld”, aldus Seegers & Van Molle.
44

 

Als laatste type kunnen de recreatieve volkstuinen worden 

onderscheiden. Uit het Rapport van de Commissie Volkstuinwezen wordt 

duidelijk dat de volkstuin waarbij het economische motief de hoofdrol speelt, 

eind jaren vijftig van de twintigste eeuw in de minderheid raakte.
45

 Het nut van 

het volkstuinwezen moest gezocht worden in het sociale, het culturele en het 

hygiënische aspect. De volkstuin was “immers thans in de eerste plaats een vorm 

van openluchtrecreatie geworden”.
46

 Vandaag de dag wordt ook nog veel nadruk 

gelegd op de sociale aspecten van de volkstuinen en is er meer aandacht voor de 

ecologische functies van de volkstuin – en groen in het algemeen – in de stad.
47

 

De drie hierboven beschreven typen volkstuinen laten zien dat er diverse functies 

aan de volkstuinen kunnen worden toegeschreven. De functies en het belang 

worden in de literatuur veelvuldig onderstreept.
48

 

 In de afgelopen decennia is de populariteit van de volkstuin wisselend 

geweest. Er is in de literatuur veel aandacht besteed aan deze conjunctuur van 

volkstuinen.
49

 Daarnaast is de volkstuin ook in de literatuur een onderwerp met 
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een wisselende populariteit. Zo zijn er bijvoorbeeld aan het eind van de jaren 

tachtig van de twintigste eeuw diverse rapporten te vinden over 

bodemverontreiniging op volkstuincomplexen.
50

 Daarnaast kregen de 

volkstuinenverenigingen zelf te maken met het zogeheten ‘Tsjernobyl-effect’: 

namelijk een groeiende leegstand ten gevolge van de angst voor 

bodemverontreiniging. Maar – terwijl de onderzoeken net uitkwamen – werd in 

de krant alweer bericht dat de belangstelling voor de volkstuin weer aantrok.
51

 

Naarmate de jaren verstreken zijn de volkstuinen steeds beter 

georganiseerd, niet alleen in de lokale volkstuinvereniging, maar ook in een 

nationale vereniging (het Algemeen Verbond voor Volkstuinders Nederland) en 

een internationale vereniging (het Office National du Coin de Terre en des Jardins 

Familiaux). In publicaties van het Algemeen Verbond voor Volkstuinen Nederland 

(AVVN) is in het bijzonder aandacht voor juridische, planologische en financiële 
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 Zoeten, G. de, J.W.M. Wegener, H. Govers (1988). Bijzonder inventariserend 
onderzoek naar het voorkomen van bodemverontreiniging op 
volkstuincomplexen. Amsterdam, Instituut voor Milieu vraagstukken; Huy, T. 
(1988). Ontwikkeling van een model ter beoordeling van het extra 
gezondheidsrisico bij bodemverontreiniging en uitwerking hiervan voor 
Rotterdamse volkstuinen. Luchthygiëne en verontreiniging, v.355; Wegener 
Sleeswijk, A. & R. Kleijn (1993). Locaties voor volkstuinen; een toetsingskader. 
Centrum voor Milieukunde, Leiden.  
51

 Leeuwarder Courant (1987). In Nederland kan rustig getuinierd worden; 
belangstelling voor volkstuintje trekt aan na ‘Tsjernobyl-effect’. 19 augustus 
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aspecten van de volkstuin.
52

 Het Office National du Coin de Terre en des Jardins 

Familiaux stimuleert nieuwe volkstuinen, de bescherming van natuur en 

omgeving, respect voor de natuur bij jongeren, de ondersteuning van sociaal 

zwakkeren in de samenleving door middel van tuinieren en volkstuinen, het 

gezinsleven en een hechte gemeenschap.
53

 

Als we specifiek op zoek gaan naar informatie over de volkstuinen in 

Leeuwarden, blijkt dat hier geen publicaties over zijn geschreven. In het boekje 

van Heemstra – rijkstuinbouwleraar van Friesland, Groningen en Drenthe – komt 

naar voren dat er 135 leden bij de volkstuinvereniging van Leeuwarden zitten in 

1919.
54

 Daarnaast blijkt ook dat dit departement het initiatief heeft genomen om 

een provinciale Bond van Volkstuinen op te richten.
55

 Tevens zijn in een rapport 

over volkstuinen in Friesland uit 1984 enkele gegevens over Leeuwarden te 

vinden.
56

 

1.2.6 Stadslandbouw: de moestuin als tegenbeweging 

Ondanks dat zowel de warmoezerijen als de volkstuinen beide een internationaal 

verschijnsel zijn, werden deze moestuinen niet zo gezien. Zowel de 

warmoezerijen als de volkstuinen zijn gericht op het lokale niveau en in de 

literatuur ook zo weergegeven. De stadslandbouw is daarentegen een 

uitgesproken internationale beweging die bij wil dragen om voedsel voor de stad 

ook ín de stad te produceren.
57

 Deze beweging krijgt ook in Nederland steeds 

meer aandacht. In Londen, Berlijn en New York is de stadslandbouw in zijn 
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diverse vormen niet meer weg te denken. Zoals uit de vorige paragrafen is 

gebleken zijn moestuinen in de stad geen recent verschijnsel. Wat nieuw is in de 

ontwikkeling van de stadslandbouw is dat de tuinen niet meer een individuele 

plaats zijn om je in terug te kunnen trekken, maar dat de stadstuinen over het 

algemeen plekken van ontmoeting en van gemeenschappelijke activiteiten 

vormen.  

Volgens Fresco past de stadslandbouw bij de groeiende mondiale trend 

die zich verzet tegen de stedelijke eetcultuur, consumptie en gemakzucht.
58

 Een 

voorbeeld van verzet komt van guerrillafarmers.
59

 Door aarde op braakliggend 

terrein te brengen en door ’s nacht langs trottoirs te sluipen met pijltjes om 

bloemen- en groentezaden over muren te schieten gaan ze in tegen de westerse 

consumptiemaatschappij. Deze tegencultuur beperkt zich niet tot de productie, 

maar strekt zich ook uit naar de markt en het marktmechanisme. Dit 

gedachtegoed biedt inspiratie voor nieuwe ideeën voor de verweving van 

voedselproductie in de stad.
60

 Aangezien het merendeel van de wereldbevolking 

in steden woont, en deze in de toekomst zullen blijven groeien, zoeken 

stadsbewoners naar een “hernieuwde band met de voedselproductie”.
61

  

Stadslandbouw of urban farming is vandaag de dag in de Westerse 

maatschappij onderdeel van een ideologie geworden.
62

 Tot voor kort was het in 

de Westerse maatschappij echter een bittere noodzaak om groenten te 

verbouwen. En dit is in armere landen nog steeds het geval. In veel literatuur 

wordt urban farming dan ook in combinatie met voedselveiligheid, 

zelfredzaamheid en duurzaam levensonderhoud in ontwikkelingslanden 

besproken.
63
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Volgens de vele sites en publicaties is stadslandbouw een 

wondermiddel. Stadslandbouw zorgt voor een hoger voedselbewustzijn, sociale 

cohesie in de wijk, betere fysieke en mentale gezondheid van bewoners en is 

geschikt voor reïntegratieprojecten en educatiedoeleinden.
64

 Daarnaast zorgt 

stadslandbouw voor een grotere biodiversiteit in de stad, bevordert deze op haar 

beurt de luchtkwaliteit en de infiltratie van het regenwater en verlaagt tevens de 

temperatuur van de stad. Stadslandbouw brengt meer diversiteit en 

gebruiksfuncties in een gebied, kan gebruik maken van onbenutte ruimte en 

braakliggende terreinen en zorgt op deze manier voor een nieuwe kijk op 

stadsontwikkeling. De commerciële stadslandbouw zorgt daarnaast voor 

werkgelegenheid en kortere ketens van producent naar consument, waardoor de 

producent meer krijgt voor zijn product. De motivatie van de deelnemers van 

stadslandbouwprojecten sluit bij deze functies aan.
65

 Net als de beleidsthema’s 

bij de overheid.
66

 Het is de vraag of de stadslandbouw al deze doelen waar kan 

maken.  

Er zijn ook in Nederland al vele projecten en platforms opgezet die de 

kwaliteiten van de stadslandbouw benadrukken.
67

 Zo is het concept ‘De eetbare 

stad’ in onder andere Rotterdam, Deventer, Almere en Leeuwarden te vinden. 
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Door de gemeente Leeuwarden zijn hierover verschillende rapporten over 

uitgegeven waarin de gerealiseerde projecten, plannen voor projecten en 

wenselijke stadslandbouwprojecten worden opgesomd (Gemeente Leeuwarden, 

2013; Gemeente Leeuwarden, 2014a; Gemeente Leeuwarden, 2014b).
68

 

Voorafgaand hieraan is het projectplan Eetbaar Leeuwarden gepresenteerd met 

de visie van de gemeente op stadslandbouw met bijbehorende doelstellingen 

(Gemeente Leeuwarden, 2012).
69

 Wat betreft het laten ontstaan van 

stadslandbouwprojecten en de faciliterende rol die men hierbij heeft, loopt de 

Gemeente Leeuwarden voorop. 

1.2.7 Onderzoeksmogelijkheden 

In bovenstaand overzicht komt duidelijk naar voren dat er in zijn totaliteit redelijk 

wat bekend is over moestuinen en hun relatie met de stad. Als we specifiek kijken 

naar Leeuwarden is dit minder het geval. Met dit onderzoek wordt dus een 

nieuwe case study toegevoegd aan de bestaande literatuur. Het doel is van dit 

onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de geschiedenis van moes- en 

volkstuinen en de stadslandbouwprojecten in Leeuwarden. 

Op basis van een grote diversiteit aan literatuur is het bovenstaand 

overzicht tot stand gekomen. Hieruit blijkt dat een onderzoek naar de historische 

ontwikkeling van moestuinen een ‘vergeten groente’ is in het 

(wetenschappelijke) onderzoek. In deze scriptie worden de verschillende 

moestuinen door de jaren heen in en nabij de stad Leeuwarden behandeld. Het 

onderzoek is wat betreft opzet daarom vernieuwend. De verwachting is dat 

hierdoor meer inzicht kan worden verkregen in de ontwikkeling van moestuinen, 
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met name op het gebied van functie, ruimtelijke ontwikkeling en organisatie en 

het beheer. De functie, ruimtelijke ontwikkeling en organisatie en beheer zijn 

belangrijke aspecten die het karakter van een moestuin bepalen. Door deze 

aspecten te behandelen kan de historische ontwikkeling van de moestuin in 

Leeuwarden goed worden omschreven. 
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1.3 Probleemstelling 
Op basis van de onderzoeksmogelijkheden is de volgende centrale 

probleemstelling geformuleerd:  

Welke veranderingen vonden plaats in de functie, ruimtelijke ontwikkeling, 

organisatie en het beheer van de diverse typen moestuinen in Leeuwarden 

tussen circa 1600 en 2014 en welke historische ontwikkelingen liggen aan deze 

diversiteit ten grondslag? 

Om antwoord te kunnen geven op deze probleemstelling zijn er diverse hoofd- en 

deelvragen geformuleerd: 

Hoofdvraag 1: Welke geschiedenis kent de moestuin in Leeuwarden van circa 

1600 tot circa 1950? 

a. Waar lagen moestuinen in Leeuwarden tussen de zeventiende en 

twintigste eeuw? En hoe staan de moestuinen in relatie met het 

natuurlijk landschap van de stad? 

b. Welke kenmerken hadden de moestuinen in Leeuwarden vóór circa 

1950? 

c. Hoe werden de moestuinen beheerd? 

d. In welke sociaal-economische context kunnen de moestuinen worden 

geplaatst? 

Hoofdvraag 2: Hoe zijn de volkstuinen in Leeuwarden van 1912 tot 2014 

veranderd met betrekking tot functie, ruimtelijke ontwikkeling, organisatie en 

beheer? 

a. In welke sociaal-economische context zijn de volkstuinen ontstaan en 

ontwikkeld?  

b. In hoeverre is de functie van de volkstuinen in Leeuwarden veranderd 

tussen 1912 en 2014? En welke functie hebben de volkstuinen vandaag 

de dag binnen de stadslandbouw? 

c. Waar lagen de volkstuinen in Leeuwarden van 1912 tot 2014? En wat 

zijn de voornaamste redenen voor de gemeente/volkstuinvereniging om 

volkstuinen te verplaatsen?  

d. Hoe zijn de volkstuinen van 1912 tot 2014 georganiseerd en beheerd?  

Hoofdvraag 3: Waarom zijn in Leeuwarden tussen 2000 en 2014 

stadslandbouwprojecten opgestart en welke functie, ruimtelijke kenmerken, 

organisatie en beheer kennen deze projecten? 

a. Welke stadslandbouwprojecten zijn er in Leeuwarden opgestart tussen 

2000 en 2014? En wat is de functie van de stadslandbouw voor de stad 

en haar bewoners? 

b. In welke sociaal-economische context is de stadslandbouw ontstaan? En 

in hoeverre zijn de stadslandbouwprojecten in Leeuwarden ook in de 

context opgezet? 

c. Waar liggen de stadslandbouwprojecten voornamelijk? En in hoeverre 

zijn de stadslandbouwprojecten duurzaam?  

d. Hoe zijn de stadslandbouwprojecten georganiseerd en beheerd in 

Leeuwarden? 
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1.4 Theoretisch kader 

1.4.1 Definiëring van de begrippen 

In de vorige paragraaf wordt gesproken over de functie, ruimtelijke ontwikkeling 

en organisatie en het beheer van de diverse typen moestuinen. Deze aspecten 

zijn belangrijk, aangezien deze kenmerkend zijn voor de diverse typen 

moestuinen. Met de functie van de moestuin wordt in dit onderzoek de rol van 

de moestuin voor de tuinierder en/of stad bedoeld. Met de ruimtelijke 

ontwikkeling van de moestuinen komen de ruimtelijke aspecten van de moestuin 

aan bod, namelijk de ligging en historische ontwikkeling van deze ligging. In het 

hoofdstuk over de stadslandbouw komt tevens aan bod in hoeverre de locatie 

van de stadslandbouwprojecten op lange termijn beschikbaar is. Onder de 

organisatie en beheer van de moestuinen wordt in dit onderzoek de manier 

waarop de moestuinen worden onderhouden en beheerd verstaan. Hierbij 

worden de financiën echter niet meegenomen. 

De definitie van moestuin in dit onderzoek kan als volgt worden 

geformuleerd: tuinen, die (a) (deels) worden gekenmerkt door de verbouw van 

groenten, en (b) los van het woonhuis van de eigenaar van de tuin staan. Deze 

algemene definitie staat met name in hoofdstuk twee centraal, waar diverse 

typen moestuinen aan bod komen. Specifieke aandacht wordt besteed aan twee 

typen moestuinen die vandaag de dag zich nog in Leeuwarden bevinden, namelijk 

de volkstuin en stadslandbouw. Deze twee typen moestuinen krijgen in dit 

onderzoek dan ook een specifieke definitie: 

 

- Een volkstuin kan worden omschreven als “a small individual parcel of 

cultivable land rented by an amateur gardener separately from a house, 

not adjacent to that house, free of any building, and usually in a block 

with other similar parcels”.
70

 Deze definitie is grotendeels gelijk aan de 

definitie die in het algemeen gegeven is aan de moestuinen die in dit 

onderzoek behandeld worden. Volkstuinen kennen echter een specifieke 
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ontstaansgeschiedenis, zijn in verenigingen georganiseerd en worden 

verhuurd aan de leden van deze vereniging.  

- Volgens de literatuur is stadslandbouw alles wat er aan bijdraagt om 

voedsel voor de stad in de stad te produceren.
71

 Daarnaast is alles wat 

de stadsbewoners in contact met de voedselproductie brengt een aspect 

van de stadslandbouw. Aangezien het in dit onderzoek gaat om concrete 

moestuinen, worden onder stadslandbouw in dit document alle ‘eetbare 

initiatieven’ in en nabij Leeuwarden verstaan, opgezet door 

stadsbewoners, waarbij groenten en/of fruit wordt verbouwd op een 

niet per se daarvoor bestemde plek. Voorbeelden van stadslandbouw 

zijn moestuinen op daken, buurtmoestuinen, microfarming op balkons 

en dakterrassen. De volkstuinen worden niet als 

stadslandbouwprojecten behandeld. 

1.4.2 De kijk op voedsel  

Het onderwerp van de masterscriptie – de historisch-ruimtelijke ontwikkeling van 

moestuinen – kan in een breder theoretisch kader worden geplaatst, namelijk de 

relatie tussen voedsel en de samenleving. De kijk op voedsel is door de eeuwen 

heen flink veranderd. Louise Fresco, landbouw- en voedseldeskundige, schrijft in 

haar boek Hamburgers in het paradijs dat voedsel vandaag de dag een bron van 

intense verwarring is geworden.
72

  

Voedsel is een dagelijks essentieel onderdeel. Door de geschiedenis 

heen, is voedsel daarom beladen met waardeoordelen en taboes; hebben 

vroegere heersers en huidige overheden altijd controle over de bronnen van 

voedsel willen houden, zo nodig door middel van oorlog; en werd vroeger een 

groot deel van het inkomen aan voedsel besteed, maar bestaat er nu een 

overdaad aan relatief goedkope keuzes, elk met vaak nauwelijks te beoordelen 

morele en politieke gevolgen: “Kunnen we nog wel een biefstuk eten als de koe 

een bron van broeikasgassen is? (…) Moeten we er niet snel mee ophouden onze 

boeren te subsidiëren, omdat zij armoede in de rest van de wereld veroorzaken? 
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Of zit de wereldmarkt heel anders in elkaar? (…) Is het verantwoord om meer fruit 

te eten als dat ingevlogen wordt vanuit verre landen en misschien door 

onderbetaalde arbeiders en op onhygiënische wijze wordt geplukt? Is suiker de 

uiteindelijke schuldige van onze gezondheidsproblemen? Moet suiker misschien 

niet gewoon verboden worden, of is het een goedkope bron van calorieën en 

werkgelegenheid in arme landen? En trouwens, van suiker kun je biobrandstof 

maken, en die is toch goed voor het milieu? (…) Zou de overheid de consumptie 

van voedsel moeten reguleren en belasten, net als het roken? Alleen.. als vet op 

de bon gaat, dan krijgt alles wat lekker is een stigma. Bovendien, baas in eigen 

keuken, dat is toch het minste, zou je zeggen. (…) Maar die vreselijke megastallen, 

die arme legbatterijkippen.. Of is grootschalige voedselproductie misschien toch 

een zegen voor de mensheid? En hoe zit het met de gevaren van genetisch 

gemodificeerd voedsel, of wordt dat straks onze redding? Worden we nu 

gemanipuleerd door reclame en de industrie, of hebben de voedingsindustrie en 

supermarkten ons voedsel juist veiliger en gezonder gemaakt?”.
73

 Deze vragen 

laten zien dat voedsel te maken heeft met zowel milieu als overheidsbeleid, met 

energiewinning en armoede, met gezondheid en economie, met (dieren)welzijn 

en cultuur, met veiligheid en technologie. Voedsel staat dus midden in de 

samenleving. 

1.4.3 How food shapes our live 

Volgens Carolyn Steel, architect, heeft voedsel zelfs onze gehele samenleving en 

landschap vormgegeven.
74

 De inspanning die nodig is om steden te voorzien van 

voedsel en daarna als afval te verwerken heeft een grote sociale en fysieke 

impact op de samenleving en de planeet. En deze inspanning is groter dan alle 

andere dingen die we doen, aldus Steel. Maar weinig mensen zijn zich hier echter 

van bewust. Steel vraagt zich af hoe het voedsel beter benut kan worden, op een 

manier waardoor steden beter begrepen en ontworpen kunnen worden en 

daarnaast ook leefbaarder kunnen worden gemaakt. Het boek behandelt op deze 
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manier een thema waarvan de oplossing een sleutel kan zijn in het oplossen van 

vele actuele problemen, zoals obesitas, schaalvergroting in de voedselindustrie 

en verwoesting van de natuur op aarde. In haar boek The hungry city worden de 

historische wortels en de hedendaagse problemen van elke fase van de 

voedselketen beschreven. Het voedsel wordt gevolgd van het platteland (over 

zee), naar de stad, via de (super)markt, keuken en tafel totdat het als afval wordt 

weggegooid. 

In hoeverre zou (een deel van) de voedselketen – i.e. de verbouw van 

groente in en nabij de stad – de samenleving hebben gevormd? Van oudsher 

hebben de landbouw en stad een nauwe relatie met elkaar gehad.
75

 Simpel 

gezegd werd de omvang van steden in het verre verleden grotendeels bepaald 

door de hoeveelheid voedsel die in de nabije omgeving op het platteland 

verbouwd kon worden. Uitzonderingen hierop waren de steden, die op een of 

andere manier in staat waren om voedsel van verder weg te halen, bijvoorbeeld 

doordat ze aan een rivier lagen. Dit is tegenwoordig niet meer het geval, 

aangezien voedsel op vele andere manieren naar de stad kan worden 

getransporteerd en ook fabrieksmatig voedsel wordt geproduceerd. Maar de 

relatie tussen voedsel en steden is nog steeds een actueel vraagstuk. Voedsel en 

de verbouw van groente in en nabij de stad kunnen daardoor nog steeds steden 

en de stedelijke samenleving vormen. In dit onderzoek wordt gekeken in 

hoeverre dit het geval is in Leeuwarden.  
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1.5 Onderzoeksopzet 
Door middel van een interdisciplinair onderzoek wordt geprobeerd de 

historische ontwikkeling van de moestuin in Leeuwarden te beschrijven en te 

verklaren. De centrale probleemstelling bestaat dan ook uit een tweeledige 

vraag, namelijk uit (a) een beschrijving van de historische ontwikkeling van de 

moestuin in Leeuwarden op drie punten, i.e. functie, ruimtelijke ontwikkeling en 

organisatie en beheer; en (b) een verklaring voor deze ontwikkeling, door te 

kijken naar de historische context waarin de ontwikkelingen plaatsvonden. Op 

basis van de bevindingen zijn er drie hoofdstukken opgezet om de historische 

ontwikkeling van de moestuin in Leeuwarden te beschrijven.  

De indeling van deze hoofdstukken is deels chronologisch en deels per 

deelonderwerp bepaald. Uit de stand van onderzoek kunnen we concluderen dat 

er aan een bepaald tijdvak een specifiek type moestuin kan worden gekoppeld. 

Het eerste type moestuin zijn de moestuinen in en nabij de stad, bedoeld om te 

voorzien in eigen behoeften en om te produceren voor de stedelijke markt. Deze 

moestuinen lagen om deze reden dan ook dicht bij de stad. Dit was het geval tot 

en met de 20
ste

 eeuw. Door ontwikkelingen op andere gebieden – infrastructuur, 

landbouw, technologie – waren deze moestuinen steeds minder nodig en 

groeiden deze moestuinen uit de stad (de tuinbouw) of kregen deze een meer 

recreatieve functie (de moestuin in de achtertuin). Het volgende type moestuin is 

de volkstuin. De volkstuin was aan het begin van de 20
ste

 eeuw gericht op de 

verbouw van voedsel, maar ontwikkelde zich steeds meer tot een recreatieve 

moestuin. Als laatste type moestuin wordt de stadslandbouw behandeld, een 

internationale beweging die ook voet aan de grond heeft gekregen in Nederland. 

Bij de stadslandbouw is niet alleen de productie van voedsel in de eigen stad van 

belang – en de daarmee gepaard gaande positieve sociale en ecologische 

effecten voor de stad – maar komen ook mondiale duurzaamheidsvraagstukken 

aan bod. De conclusie die hieruit kan worden getrokken, wordt behandeld in het 

laatste hoofdstuk.  

 

1.6 Bronnen en onderzoeksmethoden 
De moestuin bevindt zich letterlijk en figuurlijk op de grens van diverse 

vakgebieden.
76

 In deze scriptie naar de ontwikkeling van moestuinen in 

Leeuwarden wordt dan ook gewerkt op het grensvlak van verschillende 

wetenschappelijke disciplines en om die reden is gebruik gemaakt van diverse 

bronnen en onderzoeksmethoden. In onderstaande tabel worden per deelvraag 

de belangrijkste bronnen en gebruikte onderzoeksmethoden benoemd.  
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Tabel 1.1: De belangrijkste bronnen en methoden per deelvraag.  

Onderzoeksvragen Bronnen Methoden 
HOOFDSTUK 2   

Waar lagen moestuinen in 
Leeuwarden tussen de 
zeventiende en twintigste 
eeuw? En hoe staan de 
moestuinen in relatie met het 
natuurlijk landschap van de 
stad? 

Diverse historische 
kaarten. 
Alterra Wageningen UR 
(2008). 

Historische 
kaartenanalyse. 

Welke kenmerken hadden de 
moestuinen in Leeuwarden 
vóór circa 1950? 

Nijboer (1991). 
Kadastrale informatie 
(1832). 
Smeding (1974). 

Literatuurstudie. 

Hoe werden de moestuinen 
beheerd?  

Smeding (1974). 
Historisch Centrum 
Leeuwarden (2014b). 

Literatuurstudie. 

In welke sociaal-economische 
context kunnen deze 
moestuinen worden geplaatst?  

Nijboer (1996) 
Kuiper & Mulder-
Radetzky (1997). 

Literatuurstudie. 

HOOFDSTUK 3   

In welke sociaal-economische 
context zijn de volkstuinen 
ontstaan en ontwikkeld?  
 

Archief Maatschappij tot 
Nut van het Algemeen 
[Nut], inv.nr 1366. 
Stichting IVIO (1984). 
Interview Ruedisulj. 

Archiefonderzoek. 
Literatuurstudie. 
Interview Nut. 

In hoeverre is de functie van de 
volkstuinen in Leeuwarden 
veranderd tussen 1912 en 
2014? En welke functie hebben 
de volkstuinen vandaag de dag 
binnen de stadslandbouw? 

Archief Nut, inv.nr. 1366 
en 1367. 
Archief volkstuin-
vereniging. 
Interview Keijzer. 

Archiefonderzoek. 
Interview 
volkstuinvereniging. 

Waar lagen de volkstuinen in 
Leeuwarden van 1912 tot 
2014? En wat zijn de 

Archief Nut, inv.nr. 1366 
en 1367. 
Archief volkstuin-

Archiefonderzoek 

voornaamste redenen voor de 
gemeente/volkstuinvereniging 
om volkstuinen te verplaatsen?  
 

vereniging. 

Hoe zijn de volkstuinen van 

1912 tot 2014 georganiseerd 

en beheerd?  

 

Interview Ruedisulj.  
Interview Keijzer. 
Archief Nut, inv.1366. 
Archief volkstuin-
vereniging.  
Diverse krantenartikelen 
Leeuwarder Courant. 

Interview Nut. 
Interview 
volkstuinvereniging. 
Archiefonderzoek. 
 
 

HOOFDSTUK 4   

Welke stadslandbouw-
projecten zijn er in Leeuwarden 
opgestart tussen 2000 en 
2014? En wat is de functie van 
de stadslandbouw voor de stad 
en haar bewoners? 
 

Gemeente Leeuwarden 
(2014b). 
Croonen e.a. (1995). 
Antwoorden enquête 
stadslandbouw. 
 

Enquête. 

In welke sociale en 
economische context is de 
stadslandbouw ontstaan? En in 
hoeverre zijn de 
stadslandbouwprojecten in 
Leeuwarden ook in de context 
opgezet? 

Gemeente Leeuwarden 
(2012). 
Seegers & Van Molle 
(2007).  
Fresco (2012). 
Interview Faber. 

Literatuurstudie. 
Enquête. 
Interview 
gemeente. 

Waar liggen de stadslandbouw-
projecten voornamelijk? En in 
hoeverre zijn de stadsland-
bouwprojecten duurzaam?  

Antwoorden enquête 
stadslandbouw. 
Interview Faber. 
Interview De Boer. 

Enquête. 
Interview 
Landschapsbeheer 
Friesland [LBF]. 
Interview 
gemeente. 

Hoe zijn de stadslandbouw-
projecten georganiseerd en 
beheerd in Leeuwarden? 

Interview Faber. 
Interview De Boer. 
Antwoorden enquête 
stadslandbouw. 

Interview 
gemeente. 
Interview LBF.  
Enquête. 
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Afbeelding 1.2: Stadsplattegrond Leeuwarden anno 2014.  
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HOOFDSTUK 2 MOESTUINEN IN 

LEEUWARDEN VAN CIRCA 1600 TOT 

±1950 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Inleiding 
De verbouw van groenten kent een lange geschiedenis. Iedereen die opgegroeid 

is in een samenleving met joodse, christelijke en islamitische culturele wortels 

heeft een beeld van een plek waar voedsel in overvloed beschikbaar is.
77

 Dit 

noemen we het paradijs, waarschijnlijk afgeleid van het Perzische pairi daiza.
78

 

Het paradijs is een mythische tuin waar de mensen zijn geschapen en waar ze 

altijd naar zullen verlangen.
79

 Volgens landbouw- en voedseldeskundige Fresco is 

de landbouw de poging van de mensen dit paradijs zelfstandig na te bootsen.  

Archeologische vondsten laten zien dat de landbouw is begonnen met 

vormen van tuinbouw, meestal bij of op het erf: de ‘erftuin’.
80

 De landbouw 

kwam in het Midden Oosten pas echt op een betekenisvolle schaal toen 

trekkracht door dieren werd ingezet en -  in een wat later stadium – irrigatie 

werd ontwikkeld. In de loop van de geschiedenis ontwikkelde de erftuin zich dus 

enerzijds tot land- en tuinbouw en anderzijds tot een (sier)tuin die niet alleen 

voor voedsel bedoeld was. Deze ontwikkeling heeft de erftuin niet geheel doen 

verdwijnen. Nog steeds kan in vele achtertuinen een kleine moestuin worden 

gevonden. Informatie over dit soort moestuinen is echter zeer lastig te 

achterhalen. In dit onderzoek worden daarom alleen moestuinen behandeld die 

los van het woonhuis van de eigenaar staan.  

De ontwikkeling van een moestuin voor eigen behoefte naar enerzijds 

tuinbouw en anderzijds naar de (sier)tuin heeft zich ook in Leeuwarden 

voorgedaan. In dit hoofdstuk worden zowel de tuinbouw als de historische 

(sier)tuinen van Leeuwarden besproken. De hoofdvraag die in dit hoofdstuk 

centraal staat, is: welke geschiedenis kent de moestuin in Leeuwarden van circa 

1600 tot circa 1950? Met daarbij aandacht voor de ruimtelijke kenmerken, 

functie en het beheer van de moestuinen. Tevens wordt de sociaal-economische 

context waarin de moestuinen zijn ontstaan besproken.  
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[31] 
 

2.2 Moestuinen op historische kaarten 
In deze paragraaf wordt gekeken naar diverse historische plattegronden van 

Leeuwarden, die wellicht een beeld kunnen geven van de moestuin in en nabij de 

stad vanaf de zeventiende eeuw. De vraag die centraal staat, is: waar lagen 

moestuinen in Leeuwarden tussen de zeventiende en twintigste eeuw? En staan 

de moestuinen in relatie met het natuurlijk landschap van de stad? 

2.2.1 Diverse historische kaarten tot begin twintigste eeuw 

Pieter Feddes van Harlingen (1622) 

Op de kaart van Pieter Feddes van Harlingen is binnen de stadsgrachten veel 

‘groen’ te zien in de vorm van ingetekende bomen als achtertuin van de meeste 

huizen (afbeelding 2.1).
81

 Of het daadwerkelijk allemaal bomen of boomgaarden 

zijn geweest, is te betwijfelen. Het zouden ook (moes)tuinen kunnen zijn 

geweest. Door Feddes is namelijk weinig aandacht besteed aan de grond rondom 

de stadsgrachten, waardoor harde conclusies hierover niet kunnen worden 

getrokken. Alleen ten noordoosten van de stad is een drietal percelen te zien die 

lijken op moestuinen. Ten zuidoosten van de stad zijn overigens twee dwingers, 

oftewel bastions, getekend. De plannen hiervoor zijn nooit uitgevoerd. Dit 

betekent dat er op deze plek een andere invulling was. 

Covens en Mortier (1750)  

Op deze gedetailleerde kaart die in 1750 is uitgegeven door Covens en Mortier 

zijn binnen de stadsgrachten vele moestuinen en een enkele boomgaard te 

vinden (afbeelding 2.2).
 82

 Binnen elk blok van huizen zijn meerdere tuintjes 

gesitueerd.
83

 In het zuidwesten van de stad is een stuk braak liggend land te 

ontdekken, met de omschrijving ’t Saey landt. Het is waarschijnlijk dat hier ook 

groenten en dergelijke werden verbouwd. Daarnaast is ten zuidoosten van de 

                                                                 
81

 Tresoar, aanvraagnummer: KvF 175.  
82

 Deze uitgave van Covens en Mortier is gebaseerd op de kaart van Bleau uit 
1649 en de kaart van Schotanus uit 1664. 
83

 Tresoar, aanvraagnummer: KvF 181b. 

stad, buiten de stadsgracht, een grote lappendeken te zien van afwisselend 

tuinen en boomgaarden. De tekenaar vond dit tevens een goede plek om de 

legenda neer te zetten. Het is daarom onduidelijk hoe ver deze tuinen doorlopen. 

De oudste kadastrale kaart (1832) 

De kadastrale kaart is de oudste cartografisch betrouwbare bezitsregistratie per 

perceel.
84

 Het kadaster is een instelling uit de tijd van Napoleon, opgezet om 

grondbelasting te kunnen heffen. De eerste kaarten dateren uit 1812, de laatste 

uit 1832. Dat betekent dat de kaarten tot stand zijn gekomen in een tijd vóórdat 

het Nederlandse landschap grote veranderingen doormaakte. Steden lagen 

bijvoorbeeld nog binnen hun grachten. De kaarten geven dan ook een goed beeld 

van het landschap vóór de grootschalige ingrepen. Op de kadastrale kaart is te 

zien dat er in 1832 rondom Leeuwarden diverse (moes)tuinen gelegen waren 

(afbeelding 2.3).
85

 Dit is met name het geval ten zuidoosten van de stad aan 

weerszijden van het riviertje de Potmarge. Daarnaast zijn er ook enkele 

bouwlanden in de buurt van deze moestuinen te vinden.  

Eekhoff (1845) 

Op de kaart van Eekhoff van de stad Leeuwarden is aan de rand van de stad 

‘groen’ ingetekend (afbeelding 2.4).
86

 Dit zullen met name parken en (sier)tuinen 

geweest zijn, zoals aangegeven in het noordwesten ‘Stad- en prinsentuin’. 

Daarnaast is er een tuin te vinden achter het koninklijk paleis. Opvallend is dat de 

huidige Weaze wordt omschreven als Warmoesgracht, en aan de andere kant, 

vlakbij de Brol, de Groentemarkt staat aangegeven. Dit kan duiden op de 

belangrijke rol van (de verkoop van) groente in dat deel van de stad. Er is geen 

aandacht besteed aan het grondgebruik buiten de stadsgracht van Leeuwarden.  
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Chromotopografische kaart des Rijks (1926) 

Op de Chromotopografische Kaart des Rijks – ook wel de Bonnebladen genoemd 

– zijn rondom de Potmarge een groot aantal moestuintjes te vinden, aangegeven 

als gestippelde percelen (afbeelding 2.5).
87

 Ook ten noorden van de stad, langs de 

Dokkumer Ee, zijn diverse moestuintjes te zien. Daarnaast zijn ten noorden en 

zuiden van de huidige Aldlansdyk meerdere moestuinen ingetekend. Dit gebied 

behoorde toen tot het dorp Huizum. Ten oosten van de stad – waar eerst nog wel 

enkele tuinen waren te vinden – is bebouwing ontstaan.  

Synthese 

Uit de besproken historische kaarten blijkt dat de ruimtelijke 

ontwikkeling van de moestuinen in Leeuwarden een uitwaartse (naar buiten 

gerichte) beweging kent. In de zeventiende en achttiende eeuw waren de 

moestuinen vooral binnen de stadsgrachten te vinden, terwijl in de negentiende 

en twintigste eeuw de (moes)tuinen vooral rondom de stad te vinden waren. De 

(moes)tuinen werden steeds verder van het oude stadscentrum verdrongen door 

uitbreidingen van de stad, klaarblijkelijk omdat woon- en werkfuncties 

belangrijker waren dan de functie als moestuin. Hiermee is in grote lijnen 

antwoord gegeven op de vraag waar de moestuinen in Leeuwarden tussen de 

zeventiende en twintigste eeuw lagen.  

In alle gevallen dat gesproken wordt over moestuinen op de behandelde 

historische kaarten is het onduidelijk of het om commerciële tuinbouw of om 

moestuinen ter voorziening of aanvulling in de eigen behoefte ging. Tevens 

zouden het tuinen kunnen zijn die ook ingericht waren als siertuinen. Het is lastig 

om deze diverse tuinen te onderscheiden op de kaart, zie bijvoorbeeld de kaart 

van Covens & Mortier (afbeelding 2.2).  

Verder bepaalde het doel van de kaart in hoge mate wat er op de kaart 

te zien is en hoe bepaalde vormen van grondgebruik zijn gerepresenteerd. Het is 

dus goed mogelijk dat niet alle moestuinen op de kaart zijn gezet. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor moestuinen in de binnenstad op de Chromotopografische 
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 Grote Historische Topografsiche Atlas (2006). Fryslân, kaartblad 92 
Leeuwarden. Uitgeverij Nieuwland.   

Kaart des Rijks. Door de kaartschaal is het niet haalbaar om de (moes)tuinen in de 

stad te laten zien.  

 

2.2.2 De moestuinen in relatie met het natuurlijk landschap 

Op basis van de historische kaarten valt op dat de moestuinen rondom 

Leeuwarden zich met name ten noord(oosten) en zuid(oosten) van de stad 

bevinden. Als we de kadastrale kaart als uitgangspunt nemen, zien we dat de stad 

Leeuwarden zich bevindt tussen drie verschillende verkavelingstypen.
88

 Ten 

westen van de stad ligt een regelmatige blokverkaveling, voornamelijk in gebruik 

als weiland. Ten noord(oosten) en zuid(oosten) ligt een onregelmatige 

blokverkaveling, welke dus in gebruik is als (moes)tuinen, bouwland en weiland. 

Nog iets verder ten oosten van de stad is een opstrekkende verkaveling te 

vinden, die ook als weiland in gebruik is, maar tevens hooilanden herbergt. Een 

kleine honderd jaar later is deze driedeling nog steeds terug te vinden.
89

 

 Een verklaring voor deze driedeling vinden we onder andere op de 

geomorfologische kaart. Op de geomorfologische kaart is ten westen van 

Leeuwarden een zeeboezemvlakte te herkennen die zich verticaal uitstrekt ten 

opzichte van de stad. Evenwijdig aan deze zeeboezemvlakte bevindt zich een 

getij-oeverwal en een vlakte van getij-afzettingen, welke onder de stad doorgaat. 

Daarnaast zijn er diverse getijkreekbeddingen of zee-erosiegeulen te vinden in dit 

gebied en verspreid – maar met name op de getij-oeverwal – diverse terpen. Ten 

oosten van Leeuwarden ligt een ontgonnen veenvlakte, die overloopt van vlakten 

met ten dele verspoelde dekzanden naar dekzandruggen en grondmorenes in 

oostelijke richting.
90

 De driedeling in de verkaveling komt overeen met de drie 

verschillende geomorfologische afzettingen. Als we de kadastrale kaart en de 

geomorfologische kaart over elkaar heen leggen, wordt het verband pas goed 
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duidelijk (afbeelding 2.6). De moestuinen bevinden zich voornamelijk op de getij-

oeverwal. Dit is de oeverwal van de voormalige Middelzee.
91

 

Het natuurlijk landschap van Leeuwarden 

Ongeveer vijf à zesduizend jaar geleden daalde de zeespiegelstijging.
92

 Vanaf dat 

moment won de sedimentatie het van het zeewater en als gevolg werd het zand 

bedekt met een laag klei. Er ontstond zo in het hele noordelijke kustgebied een 

waddengebied van slikken en kwelders dat meer en meer verlandde, terwijl de 

Noordzeekust door de voortgaande zeespiegelstijging dichterbij kwam. De 

getijdenwerking werd sterker, de slikken gingen geleidelijk over in zandplaten en 

de kleien van de kwelders werden zandiger. Rond 800 teisterden grote 

overstromingen het Friese kustgebied en ging veel land verloren.
93

 Zo ontstond 

de zeeboezem – de Middelzee – die tot Sneek en Bolsward reikte. Naderhand 

slibde de Middelzee weer dicht. Omstreeks het jaar 1000 werd de zeeboezem 

bedijkt en daarna langzamerhand weer ingepolderd. Op de geomorfologische 

kaart vinden we daarom ten westen van de stad Leeuwarden een ingepolderde 

zeeboezemvlakte en, evenwijdig hieraan, een getij-oeverwal.
94

 De vruchtbaarheid 

van deze getij-oeverwal is hoog, waardoor deze grond zeer geschikt is voor de 

verbouw van bijvoorbeeld groenten.
95

  

De relatie van de moestuinen met het natuurlijk landschap is dan ook 

gebaseerd op het feit dat men voor de moestuinen de meest vruchtbare grond 

uitgekozen heeft. Hiermee is antwoord gegeven op de vraag hoe de moestuinen 

in relatie staan met het natuurlijk landschap van Leeuwarden.  
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Afbeelding 2.1: Leeuwerden de hooftstadt van Vrieslandt door Pieter Feddes van Harlingen (1622). 
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Afbeelding 2.2: Leoverdia door Covens & Mortier (1750).  
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Afbeelding 2.3: Kadastrale kaart van Leeuwarden (1832).  
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Afbeelding 2.4: Stadsplattegrond van Leeuwarden door Eekhoff (1845). 
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Afbeelding 2.5: Uitsnede met Leeuwarden 

van de Chromotopografische kaart des 

Rijks uit 1926. 
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Afbeelding 2.6: De moestuinen van Leeuwarden uit 1832 op de geomorfologische kaart.  
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2.3 Moestuinen in geschreven bronnen 
Met behulp van enkele primaire bronnen wordt geprobeerd een beeld te 

schetsen van de ontwikkeling van de moestuinen vanaf de zeventiende naar het 

begin van de twintigste eeuw in Leeuwarden. Uit de bronnen blijkt dat er met 

name twee typen moestuinen te vinden zijn, namelijk: 1) de gardenierslanden, 

dat wil zeggen de moestuinen die uitsluitend voor de groenteteelt dienden, ofwel 

commercieel ofwel voor eigen gebruik; en 2) de moestuinen die onderdeel waren 

van een siertuin, de lusthof. De vraag die centraal staat, is: welke kenmerken 

hadden de moestuinen in Leeuwarden vóór het jaar 1905? 

2.3.1 Van gardeniersland tot tuinbouw 

Gardenierslanden (1494-1832) 

In het boek van Kunst e.a. (2000) vinden we aanwijzingen dat er in ieder geval in 

de zestiende eeuw binnen de stadsgrachten van Leeuwarden groente en/of fruit 

werd zijn verbouwd.
96

 Na de voltooiing van de nieuwe stadsgracht in 1494 werd 

het stedelijk grondgebied van Leeuwarden twee en een half keer zo groot. Grote 

delen van de stad bleven echter nog onbebouwd. In de zestiende eeuw behoorde 

Leeuwarden daardoor tot één van de dunner bevolkte steden van (het latere) 

Nederland. Tot ver in de zestiende eeuw was zo’n vijfendertig à veertig procent 

van het Leeuwarder stadsgebied niet of nauwelijks bebouwd. Aangezien het 

platteland rondom die stad als onveilig werd gezien, is het waarschijnlijk dat de 

onbebouwde terreinen voor de verbouw van voedsel werden gebruikt.
97

 

Hoewel deze moestuinen moeten hebben bestaan, kunnen we pas voor 

de periode van de kadastrale kaart met zekerheid stellen dat er vele moestuinen 

rondom Leeuwarden lagen (afbeelding 2.7). In totaal zijn er honderdzesenzestig 

percelen met moestuinen in Leeuwarden en Huizum te vinden; 

honderddrieëntwintig in Leeuwarden en drieënveertig in Huizum met een 

oppervlakte van 338.518 respectievelijk 331.250 vierkante meter (zie bijlagen A 
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en B voor een overzicht).
98

 In de meeste gevallen worden de percelen 

omschreven als ‘moestuin of guardeniersland’ in Huizum. In een enkel geval als 

alleen moestuin. In de omschrijvingen van moestuinen in Leeuwarden wordt 

echter niet één keer gesproken over ‘guardeniersland’, maar slechts van 

‘moestuin’. In totaal waren er eenentachtig personen of instellingen in het bezit 

van een moestuin in Leeuwarden. In Huizum zijn er in totaal vijfentwintig 

personen in het bezit van een moestuin. De meeste personen hadden dus 

meerdere percelen in bezit. 

De beroepen liepen in Huizum uiteen van tuinier, gardenier, rentenier 

tot kastelein, bleeker en bouwman.
99

 In Leeuwarden waren veel meer 

verschillende beroepen onder de moestuineigenaren te vinden. Naast de tuiniers 

en gardeniers, zijn er ook koopmannen, een ‘tigchelaar’, ‘ontvanger der loterij’, 

‘touwpluiser’, raadslid, advocaat, ‘fabrikeur’ en medisch dokter. Uit deze 

informatie kunnen we concluderen dat diverse personen in Leeuwarden een 

moestuin hadden voor de verbouw van groente en/of fruit voor eigen behoefte. 

Dit zal echter niet voor alle personen gelden, aangezien de wethouder Romkes en 

advocaat Sijbouts waarschijnlijk niet 6330 respectievelijk 11.070 vierkante meter 

aan moestuin in bezit hadden om hun gezin te voorzien in groenten en/of fruit. 

Het is dan ook waarschijnlijk dat een deel van de grondeigenaren de moestuinen 

verhuurde aan anderen, waarschijnlijk commerciële tuinders. Dit geldt 

waarschijnlijk ook voor Pieter Cats, lid van de raad én een van de meest 

vermogende Leeuwarders in die tijd, die in totaal 61.340 vierkante meter aan 

moestuin in bezit had in Leeuwarden. 
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Zowel de stad Leeuwarden, het Sint Anthony Gasthuis als het Old Burger 

Weeshuis waren in het bezit van een flink aantal vierkante meters aan 

moestuin.
100

 Het Sint Anthony Gasthuis had de meeste, namelijk 7070 vierkante 

meter. De stad Leeuwarden had 5468 

vierkante meter aan moestuin en het Old 

Burger Weeshuis 2010 vierkante meter. 

Hoe deze moestuinen werden gebruikt 

door deze instellingen is niet precies 

duidelijk. Naast de mogelijkheid tot 

verhuur van deze landerijen, is het ook 

mogelijk dat zij de moestuinen gebruikten 

om de minder bedeelden in het weeshuis 

of gasthuis te voorzien van voedsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2.7: Moestuinen en 
gardenierslanden in Leeuwarden (1832).  
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De tuinbouw in Leeuwarden (1906-1979) 

Ook in de twintigste eeuw waren er veel gardeniers in Leeuwarden te vinden. In 

het boek De Fryske Túnbou vertelt Smeding over zijn ervaringen bij de gardeniers 

van Leeuwarden. Als jong ventje van twaalf jaar oud begon hij als 

gardeniersjongen op de tuin van weduwe Kaastra te Huizum in 1906.
101

 De 

meeste moestuinen in Leeuwarden waren toen 4 pondemaat groot, oftewel een 

kleine 17.400 vierkante meter.
102

 De meeste tuinen hadden een stenen schuur 

die werd gebruikt voor het opbergen van gereedschap en voor de opslag van de 

oogst.
103

 De tuinen lagen meestal tussen twee opvaarten in. Deze opvaarten 

liepen uit op het grotere vaarwater, zoals kanalen of trekvaarten. Vooral vroeger 

was de opvaart noodzakelijk, aangezien de aan- en afvoer alleen mogelijk was via 

het water. Met een houten boot – later werd dit een ijzeren schouw – ging de 

oogst dan naar de markt of de veiling. 

Aan de kant van de opvaarten stonden meestal knotwilgen.
104

 Het hout 

van die knotwilgen werd gebruikt als bonenstokken. Om de tuin heen stonden 

één of twee rijen met appel- en perenbomen. Ook dwars op de lengterichting van 

de tuin lagen akkers met appel-, peren-, morellen- en pruimenbomen. Verder nog 

rode, zwarte en kruisbessen, alsook frambozen. In de dwarsrichting stonden vele 

(vrij hoge) houten schuttingen. De groenten werden verbouwd in de luwte van de 

bomen en deze schuttingen. Er werden vele verschillende soorten groenten 

verbouwd. Er was meer diversiteit dan vandaag de dag het geval is.
105

 Toen 

werden er andijvie, bloemkool, sla, rode-, witte- en savooiekool, boerenkool, 

spruitjes, bonen, doperwten, radijs, rode bieten, wortels, kapucijners, uien, 

rapen, sjalotten, prei, komkommers, augurken, boontjes, spinazie en postelein 

verbouwd, maar bijvoorbeeld ook aardbeien en diverse kruiden. De gardeniers 

                                                                 
101

 Smeding, 1979, p.9. 
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brachten de oogst in pak naar de markt.
106

 Ze waren een heer, zonder echt deftig 

te zijn, aldus Smeding (afbeelding 2.8). Ze liepen naar de markt, terwijl de 

groente per boot daarnaartoe werd gevaren. 

 

 

Afbeelding 2.8: Ibeling 

Kaastra “Steatige 

mannen sûnder nou 

daliks deftich te wêzen”.  
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Het gardeniersvak werd vaak overgedragen van vader op zoon.
107

 Een 

bekende gardeniersfamilie aan het begin van de twintigste eeuw was 

bijvoorbeeld de al genoemde familie Kaastra. Rond 1906 waren er wel zeven 

tuinders in en bij Leeuwarden die de naam Kaastra droegen. Smeding was zelf 

aan het werk gegaan bij de weduwe van Sjerp Tsjeards Kaastra. Haar zoon Jan 

Kaastra had de leiding over de tuin. Een broer van Jan was Tsjeards Sjerps. Hij had 

aan het begin van de Tynjedyk een tuin. Twee van de drie zonen van Tsjeards 

Sjerps kwamen ook in het gardeniersvak terecht.  

Een andere tak van de familie Kaastra begint bij Sjerp Tsjeards (1783-

1848) die ook gardenier was.
108

 Zijn zoon Wytse (1818-1892) later ook. Van hem 

weten we dat hij tuinierde aan het Juffersreedtsje. Zijn zoon Sjerp Wytses (1841-

1914) woonde en tuinierde aan de Himpenserdyk. De tweede zoon van Sjerp 

Wytses was in Leeuwarden en Huizum zeer bekend, genaamd Ibeling Kaastra 

(afbeelding 2.8). Hij had in 1906 een glasbedrijf aan het Juffersreedtsje 

(afbeelding 2.9). Volgens Smeding was dit misschien zelfs wel het eerste 

glastuinbouwbedrijf van Leeuwarden. Daarnaast was Ibeling één van de 

oprichters van de Leeuwarder Veiling (afbeelding 2.10), waar de tuinders hun 

producten konden afzetten. 

Dit was slechts één van de gardeniersfamilies in Leeuwarden. Andere 

familienamen in dit verband waren aan het begin van de twintigste eeuw onder 

andere Botke (tussen Juffersreedtsje en Himpenserdyk), Stienstra (Oldegalileën), 

Huizinga (Huzemerleane), Aalbers (Achter de Hoven), Kuperus (Huzemerleane), 

Van der Schoot (Lekkum) en Calsbeek (Snakkerburen).
109

 

 

 

Afbeelding 2.9: Het eerste glastuinbouwbedrijf van  

Leeuwarden opgezet door Ibeling Kaastra in 1906. ^^ 

Afbeelding 2.10: De Leeuwarder Veiling in 1987. >>  
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2.3.2 Lusthoven in Leeuwarden 

Tuintjes en buitenhuizen (1619-1809) 

Een belangrijke bron voor het aantal lusthoven in Leeuwarden zijn het klein- en 

groot consentboek van Leeuwarden die in het onderzoek van Nijboer (1991) naar 

tuintjes en buitenhuizen zijn gebruikt.
110

 In het klein-consentboek van de stad 

Leeuwarden werden de verkopen van onroerende goederen, van renten uit 

onroerende goederen en dergelijke opgetekend als deze officieel waren 

goedgekeurd.
111

 Aan de hand van de beschrijvingen in dit consentboek kan 

worden achterhaald of het om tuinen ging die primair voor recreatie bestemd 

waren, niet voor commerciële tuinbouw bestemd waren of dat ze los stonden 

van het woonhuis. Daarnaast kon voor buitenhuizen worden achterhaald of ze 

primair voor recreatie bestemd waren of niet permanent bewoond werden door 

de eigenaar. Dit waren namelijk de voorwaarden voor het onderzoek van Nijboer. 

In het verleden schijnt het aantal lusthoven rondom Leeuwarden zeer omvangrijk 

te zijn geweest. In het onderzoek van Nijboer naar deze tuinen en buitenhuizen 

was de hoeveelheid zelfs zo groot dat hij zijn onderzoek beperkte tot vijf buurten, 

namelijk Buiten de Wirdumerpoort, Jelgerabuurt, Achter de Hoven, de Potmarge 

en de Cambuurster Opvaart.
112

 

De oudste vermelding in de consentboeken van tuinen buiten de 

stadsgracht stamt uit 1619.
113

 Binnen de stadsgracht zijn daarentegen vroegere 

meldingen van tuinen te vinden. In tabel 2.1 is het totaal aantal 

consentverleningen per periode gerangschikt met daarbij het absolute en 

relatieve aandeel van de consentverleningen aangaande tuinen. In de periode 

                                                                 
110
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 Als goedkeuring werd verleend op verkopen boven de 400 goudgulden dan 
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1690-1719 was het aandeel aan consentverleningen aangaande tuintjes zowel 

absoluut als relatief het hoogst.
114

 

 

Tabel 2.1: Totaal aantal consentverleningen betreffende tuinen per periode. 

Bron: Nijboer, 1991, p.14. 

 

De gemiddelde prijs van de tuinen in Leeuwarden liep door de jaren 

heen op.
115

 Daarnaast werd het aandeel van de lagere prijsklassen 

langzamerhand kleiner en verdween na verloop van tijd zelfs helemaal. De 

periode 1690-1719 vormt echter een uitzondering hierop. De prijzen waren toen 

lager dan ooit en het aandeel van de goedkopere tuintjes was juist heel hoog. 

Volgens Nijboer zijn hier twee verklaringen voor (a) een kunstmatig verhoogd 

aanbod – opsplitsen van tuintjes – en (b) een toename van de specifieke vraag 

naar goedkopere tuintjes. Het bewijs hiervoor vindt men in de consentboeken, 

aangezien van 1690 tot 1719 een hoog aantal consentverleningen is afgegeven 

en in enkele gevallen vermeld wordt dat een gedeelte van de tuin verkocht 

wordt. De tuintjes waren in die periode kennelijk een populair luxeartikel. 

De tuinen werden in de consentboeken meestal omschreven als 

‘hovinge’, wat gedeeltelijk een synoniem is voor tuin, maar ook omheinde ruimte 

betekent.
116

 In de tuin stonden (vrucht)bomen en bloemen. Prieeltjes en afdakjes 
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Periode 
Aantal consent-

verleningen 
Idem betreffende 
tuinen (absoluut) 

Idem betreffende 
tuinen (relatief) 

1600-1629 9 5 55,6% 

1630-1659 13 11 84.6% 

1660-1689 19 12 63,2% 

1690-1719 58 53 91,4% 

1720-1749 28 25 89,4% 

1750-1779 19 14 73,7% 

1780-1809 19 12 63,2% 
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waren niet standaard, maar kwamen wel hier en daar voor. Vaak was er ook een 

‘plantage’ bij de tuin, waar de plaats voor de verbouw van groente mee bedoeld 

kan worden. De moestuin bij de buitenplaats was dus een onderdeel van de 

(sier)tuin.  

De eigenaren van de besproken tuinen uit de Consentboeken behoorden 

vaak tot de maatschappelijke bovenlaag van de bevolking, voornamelijk 

regenten, kooplieden en ambachtslieden.
117

 Uitzonderingen hierop waren 

zeldzaam, getuige de eenmalige vermeldingen van een koemelker, een 

koffieschenker en een doodgraver. Ook beroepen als apotheker, bankier en 

officier kwamen voor, maar niet zo vaak als de drie eerder genoemde beroepen. 

Dit had waarschijnlijk te maken met het feit dat deze laatstgenoemde beroepen 

ook een minder groot deel uitmaakten van de beroepsbevolking. Ook de 

hovenier en gardenier kwamen veelvuldig voor onder de verkopers en kopers, 

maar dat is gezien hun beroep begrijpelijk. Dit betekent ook dat er niet per 

definitie vanuit kan worden gegaan dat de tuinen behoorden bij de buitenhuizen. 

Dit zou betekenen dat deze tuinen wellicht niét primair gebruikt werden voor 

recreatie, ook al wordt dit wel aangegeven als voorwaarde in het onderzoek van 

Nijboer.  

Mariënburg (1721-1765) 

Eén van de vroeg achttiende-eeuwse buitenplaatsen in Leeuwarden was 

Mariënburg van prinses Maria Louise van Hessen Kassel.
118

 In 1721 kocht zij een 

“sekere voor- en agterhovingen en de huysinge met de guardinieren landen samt 

bomen en plantagie … staende Agter de Hovingen” van haar rentmeester Mathijs 

Overman.
119

 Vier jaar later kocht ze van de weduwe van Overman het 

naastgelegen buiten met een “huijsinge bestaende in twee kamers ijder met twee 

bedsteeden en bottelarie voorsien en een stallinge voor ses koeijen met put en 

pomp daerin, beneffens een schone tuijn en soomerhuijs cum annexis, beplant 
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 Leemberg, J. (2007) Stinsen en states in Freisland [online]. 
http://www.stinseninfriesland.nl/# [Geraadpleegd op 28 november 2014]. 

met deftige persicq, apricoos en andere schoone vrugtboomen”.
120

 Ten slotte 

kocht ze in 1731 van de eerste secretaris van de stadhouder, Nicolaas Arnoldi, 

nog een derde buiten met een huis “bestaende in verscheijdene fraije onder en 

boven kamers met een grote voorplaets, poort, aparte groote keucken, 

waskeucken, stallingen, koetshuijs, twee regenwatersbacken etc. mitsgaders twee 

groote hovingen beplant met alderleije soorte van de alderbeste vruchtboomen 

en voorsien met groote en kleijne somerhuijsen”.
121

 De buitens hadden 

respectievelijk 10.000, 800 en 4.800 gulden gekost. In totaal had Marijke Meu – 

zoals de Friezen haar noemden – een buiten bij elkaar gebracht van ongeveer vijf 

hectare.
122

 Voor het onderhoud van Mariënburg schakelde Maria Louise in 1731 

de zoon van de hovenier van haar vader in.
123

 Johann Hermann Knoop creëerde 

meer eenheid in het gevarieerde gebied, maar het samengestelde karakter bleef 

herkenbaar (afbeelding 2.11). 

In 1765 liet Maria Louise het buiten na aan de Hervormde Diaconie.
124

 

De kerk verkocht het gebied en de gebouwen in verschillende percelen. Het 

overgrote deel van de tuinen kwam in handen van tuinder Bokke Doitses uit 

Huizum die op zijn beurt enkele percelen doorverkocht aan collega-tuinders. De 

lusthoven “waar voor eigen gebruik gewoonlijk ook groenten werden verbouwd 

en fruit werd gekweekt, veranderden geleidelijk in moestuinen voor de handel, 

waarmee in de tweede helft van de achttiende eeuw een nieuwe traditie in het 

Potmargegebied werd gevestigd”.
125

 Niet alle percelen werden verkocht aan 

tuinders; in het boek Lopen met Van Lennep komt het voormalige Mariënburg 
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aan bod in 1823 als buitenplaats.
126

 Ook toen stonden er nog veel uitheemse en 

fijne gewassen in de tuin. De tuin was – volgens Van Lennep – een “toonbeeld 

van slechte smaak”.
127

 

 

Afbeelding 2.11: Vogelvluchttekening van de buitenplaats Mariënburg door A. 

Martin. 
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Plaisirtuinen en zomerhuisjes (1832) 

Uit de kadastrale informatie blijkt dat er ook in 1832 nog vele (sier)tuinen 

rondom Leeuwarden lagen (afbeelding 2.12).
128

 Deze werden omschreven als 

‘plaisirtuinen’, vaak in combinatie met zomerhuisjes (zie bijlage C voor een 

overzicht). In totaal waren er eenentachtig personen met een zomerhuis met 

‘plaisirtuin’ in Leeuwarden. De meeste van deze tuinen lagen net buiten de 

stadsgrachten van Leeuwarden. De zomerhuizen en tuinen hadden een 

gezamenlijke oppervlakte van 124.101 vierkante meter. In Huizum
129

 zijn geen 

‘plaisirtuinen’ te vinden. Hier zijn slechts twee personen in het bezit van een 

zomerhuisje en erf.  

Uit de gegevens blijkt dat de meeste personen, die in het bezit waren 

van een zomerhuis en ‘plaisirtuin’, uit de maatschappelijke bovenlaag van de 

samenleving kwamen.
130

 Dit blijkt uit beroepen zoals onder andere koopman, 

vrederegter, raadslid, medisch doctor, advocaat, fabrikeur, grietman, 

courantdrukker en inspecteur van het kadaster. Daarnaast waren er twee 

hoveniers en drie gardeniers onder de bezitters. Ook de Koning der Nederlanden 

was in het bezit van een plaisirtuin van 2260 vierkante meter bij zijn paleis binnen 

de stadsgrachten. Nog zeven andere ‘plaisirtuinen’ lagen binnen de stadwallen, 

waaronder die van de stad Leeuwarden: de huidige Prinsentuin. Van de personen 

die in het bezit waren van een zomerhuis en ‘plaisirtuin’ hadden achttien een 

apart perceel als moestuin in bezit. Bij vijf personen lagen de moestuinen naast 

of vlakbij hun zomerhuis. In dat geval kon de moestuin gebruikt worden om te 

voorzien in eigen behoefte. In de andere gevallen is dit natuurlijk ook mogelijk, 

maar zou het perceel daarnaast ook kunnen worden verhuurd. In twee gevallen 

wordt het perceel omschreven als moestuin én zomerhuis.  
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Afbeelding 2.12: ‘Plaisirtuinen’ in Leeuwarden (1832).  
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Synthese 

De twee typen moestuinen die in deze paragraaf zijn besproken, hebben 

verschillende kenmerken. De verschillen kunnen terug worden herleid naar de 

hun functie.  

De moestuinen voor eigen behoefte en de daaruit voortkomende 

gardenierslanden werden gekenmerkt door een steeds verdergaande 

professionalisering. De gebruikers komen naar alle waarschijnlijk uit diverse lagen 

van de bevolking, maar de moestuinen zullen uiteindelijk alleen in bezit zijn van 

beroepstuinders. De functie veranderde hiermee ook van voedselvoorzienend 

voor eigen gebruik naar voedselvoorzienend voor de markt. Deze ontwikkeling 

ging samen met de uitwaartse beweging van de moestuinen naar de rand van de 

stad. De lusthoven in Leeuwarden kenmerkten zich door hun positie in de 

samenleving. Niet alleen lagen de meeste lusthoven vanaf hun ontstaan aan de 

rand van de stad, maar de eigenaren van de lusthoven hadden ook een goede 

positie; zij behoorden voornamelijk tot de maatschappelijke bovenlaag van de 

samenleving in Leeuwarden. Vóór de achttiende eeuw had de verbouw van 

groenten voor de voorname families een bepaald aanzien, aangezien de verbouw 

en het eten van groenten een dure aangelegenheid was. Vanaf de achttiende 

eeuw werd de moestuin bijzaak, de esthetische aspecten van de tuin werden 

belangrijker, waardoor de moestuin ‘slechts’ een functionele waarde had.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Organisatie en beheer van de moestuinen 
De moestuinen die in dit hoofdstuk beschreven worden, waren privébezit. Dat 

betekent dat de organisatie van de tuinbouw en het beheer van de moestuin 

tevens in handen waren van de eigenaar. In deze paragraaf wordt kort behandeld 

wat dit inhield voor het beheer van de lusthoven en gardenierslanden. De vraag 

die centraal staat, is: hoe werden de moestuinen beheerd? 

2.4.1 Gardenierslanden 

Aangezien de moestuinen voor de gardeniers oogst opleverde om te verkopen, 

zorgden de gardeniers goed voor hun moestuinen. Dit werd vaak gedaan met 

behulp van enkele medewerkers: de gardniersfeint en de gardeniersjonge.
131

 Of 

men medewerkers in dienst nam, hing natuurlijk af van de grootte van de 

moestuin. Onder het alledaagse werk van de gardeniers hoorden schoffelen, 

bemesten, zaaien en planten van groenten en fruit.
132

 ’s Winters had men 

uiteraard andere klusjes dan tijdens het voorjaar en de zomer. ’s Winters was er 

tijd voor het opknappen van de werktuigen en het snoeien van de bomen, terwijl 

men in de zomer met name druk was met het planten en oogsten van de 

gewassen. ’s Zomers werd er dan ook meer verdiend dan in de winter. Het waren 

meestal lange dagen, waarbij soms zelfs op zondagochtend werd gewerkt in 

verband met de markt op maandag. Dit was meer uitzondering dan regel.  

Andere instellingen met moestuinen in bezit 

Uit de kadastrale informatie komt naar voren dat ook instellingen als het Sint 

Anthony Gasthuis, het Old Burgerweeshuis, de gemeente Leeuwarden en de kerk 

moestuinen in bezit hadden. In dit onderzoek wordt niet dieper ingegaan op deze 

instellingen in verband met de breedte van het onderwerp.
133

 Het is echter een 

interessant onderwerp om verder in te duiken.  
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2.4.1 Lusthoven 

Een onderdeel van het lusthof was de moestuin.
134

 Uit de literatuur komt naar 

voren dat dit meer het geval was vóór de achttiende eeuw dan daarna. Vóór de 

achttiende eeuw is er niet veel bekend over moestuinen bij buitenplaatsen, 

behalve het feit dat deze er waren om te voorzien in eigen behoefte. Vanaf de 

achttiende eeuw werd veel aandacht geschonken aan de esthetische aspecten 

van de tuin. De moestuin werd toen niet meer opgenomen in de siertuin, maar 

werd apart geplaatst. In de literatuur is dan ook de aandacht gevestigd op de 

esthetische aspecten van de siertuin. Johann Hermann Knoop ontwierp en 

verzorgde bijvoorbeeld de tuinen van Mariënburg.
135

 Terwijl hij vele bijzondere 

fruitbomen in de tuin heeft geplant, is er naast dit feit niet veel over de moestuin 

bekend.
136

 Knoop schrijft in zijn boek dat, “gelijkerwijze fraje Bloem-perken en 

Parterres, schoone lommerrijke Allées, Laanen, Cingels, Heggen, Berceaux en 

Bosquets, konstrijke statuen, Vasen, Busten, aangename Fonteinen en soet 

druisende Cascaden, heerlijke op ’t verlies van ’t oog sig uitstrekkende, 

Vergesigten, het Oog verlustigen en de Ziel verquikken, soo sijn het aan de andere 

kant de aangename Oostvrugten die onse Tafels vercieren, de Tong strelen, het 

Hert verquikken en teffens ’t Oog vermaken".
137

 

De eigenaren van de lusthoven hadden waarschijnlijk allemaal een tuinman 

die de moestuinen onderhield, waardoor er wellicht – naast een kostenpost in de 

financiële verslagen – niet over werd geschreven. Verder onderzoek is nodig om 

hier meer over te weten te komen.  
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Synthese 

Naast de algemene klusjes bij moestuinen, zoals schoffelen, zaaien en oogsten, is 

over het algemeen vrij onduidelijk hoe het beheer van beide typen moestuinen 

geregeld was. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de moestuinen 

privébezit waren. Het was voor de eigenaren van de lusthoven niet hun dagelijkse 

taak om de tuin te onderhouden. Alleen als men geld aan de tuin uitgaf, werd dit 

opgeschreven en gedocumenteerd. Met financiële bronnen is er wellicht meer 

informatie boven water te halen. Dit laatste geldt ook voor de gardenierslanden.  
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2.5 De sociale en economische context van de 

moestuinen 
Uit voorgaande paragrafen is gebleken dat er twee verschillende typen 

moestuinen in Leeuwarden bestonden tot aan het begin van de twintigste eeuw. 

Deze typen moestuinen waren verschillend door hun (ruimtelijke) kenmerken, 

functie en beheer. Maar vanaf wanneer zijn deze moestuinen ontstaan? In welke 

sociaal-economische context kunnen deze moestuinen worden geplaatst? Dit zijn 

de vragen die centraal staan in deze paragraaf.  

2.5.1 De groentemarkt van Leeuwarden 

Leeuwarden dankt zijn ontstaan aan de Middelzee.
138

 Leeuwarden is namelijk 

ontstaan uit drie nederzettingen: Oldehove, Nijehove en Hoek. Deze drie 

nederzettingen zijn op hun beurt ontstaan op drie terpen, welke waren 

opgeworpen aan een inham van de Middelzee. Leeuwarden heeft zich vanaf de 

negende en tiende eeuw van boerendorp tot stad ontwikkeld.
139

 De markt werd 

in deze periode steeds belangrijker voor de Friese boer, zowel voor de afzet van 

producten als voor aanschaf van consumptie- en kapitaalgoederen. Het 

ontluikende stadje lag centraal in de dichtbevolkte kleistreek van zuidelijk 

Oostergo en twee belangrijke binnenlandse waterwegen, de Ee en de Potmarge, 

mondden hier uit in de toenmalige Middelzee. Aanvankelijk zal Leeuwarden nog 

een sterk agrarische inslag hebben gehad, maar halverwege de dertiende eeuw 

blijkt het zich al tot een echte stad ontwikkeld te hebben. 

Als marktplaats is Leeuwarden dus ontstaan en het marktwezen zou 

nadien de kurk blijven waar de stedelijke economie op dreef.
140

 Al in de late 

middeleeuwen was Leeuwarden de grootste marktstad in Friesland en deze 
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positie werd in de daaropvolgende eeuwen alleen maar sterker. Dat markten 

altijd zeer belangrijk zijn geweest voor de stad heeft uiteraard zijn sporen 

nagelaten. Gebouwen, pleinen, straatnamen en andere zaken getuigen nog 

steeds van de bedrijvige historie van Leeuwarden. 

Het succes van een marktstad is vooral afhankelijk van de grootte van 

het gebied dat op haar gericht is: het ommeland.
141

 Anders dan Groningen heeft 

Leeuwarden nooit de hele provincie tot zijn ommeland kunnen rekenen. In 

Friesland waren er nog tien steden en bovendien waren er nog een aantal die 

eveneens aanspraak maakten op een ommeland. Toch was Leeuwarden de 

belangrijkste Friese marktstad. Deze positie had Leeuwarden aan twee oorzaken 

te danken. Ten eerste had de stad als hoofdstad van Friesland sowieso al een 

bestuurlijke centrumfunctie voor de hele provincie, die haar positie als marktstad 

zeker versterkt heeft. Maar belangrijker was dat Leeuwarden zeer gunstig lag ten 

opzichte van de drie landbouwgebieden in Friesland. Weide-, bouw- en 

woudstreek sloten bij Leeuwarden op elkaar aan. Het aanbod op de Leeuwarder 

markt was daardoor zeer gevarieerd in vergelijking met andere Friese 

marktsteden. Het was in deze sociaal-economische context waarin de 

moestuinen in Leeuwarden langzaam uitgroeiden tot tuinbouw. 

Voor de opkomende tuinbouw rondom Leeuwarden vanaf de 

zeventiende eeuw was het uiteraard belangrijk om een goede afzetmarkt te 

hebben.
142

 Hier voldeed Leeuwarden zeer zeker aan. Naast het feit dat 

Leeuwarden een goede afzetmarkt bood, was de bodem rondom Leeuwarden 

ook van zeer goede kwaliteit om groenten op te verbouwen.
143

 De 

gardenierslanden lagen voornamelijk op vruchtbare grond van de getij-oeverwal 

van de voormalige Middelzee. De verbouw van groente voor de handel kwam in 

de zeventiende eeuw opzetten door de groeiende stad en een stijgende 

welvaart.
144

 Daarnaast was het zo dat de handel in groenten en fruit in 

Leeuwarden na 1900 flink kon groeien, omdat handelaren uit heel Friesland hun 
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waar opkochten in de provinciehoofdstad. Het aantal gardeniers in Leeuwarden 

is in die tijd dan ook flink gestegen.  

Eind jaren zeventig waren er in Leeuwarden echter nog maar enkele 

gardeniers over.
145

 De aanvoer van groente naar de markt in Leeuwarden kwam 

toen voor een groot deel uit omliggende bouwgebieden, maar dat was zelfs te 

weinig om de stad te voeden. Er werden daarom ook uit andere streken uit 

Nederland groenten naar Leeuwarden gebracht.  
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Afbeelding 2.13: Stapels kisten van de groente-  
en fruithandel aan de Oosterkade in de jaren ’50.  
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2.5.2 Lusthoven in Leeuwarden 

Lusthoven waren voorbehouden aan de elite. Er “ontstaat geen teelt van 

tuingewassen voordat de bevolking een zeker peil van welvaart heeft bereikt”.
146

 

Het verbruik van landbouwgewassen, zoals granen en peulvruchten, wordt dus 

pas deels vervangen door de fijnere tuingewassen, zoals sla en tomaat, als men 

iets meer te besteden heeft. Tuinbouwgewassen bevatten per gewichtseenheid 

minder voedsel en vragen meer arbeid voor de teelt, en kosten dus ook meer dan 

akkerbouwproducten. Groenten en fruit waren dus een duur product om te 

produceren en te kopen.
147

 Tot ongeveer de zestiende eeuw was de verbouw van 

groente voornamelijk voor eigen behoefte.
148

 En aangezien de verbouw van de 

fijnere groenten een dure aangelegenheid was, werden deze groenten op dat 

moment voornamelijk verbouwd in moestuinen die onderdeel waren van een 

lusthof bij de stinsen, staten en andere voorname landhuizen. 

 Al geruime tijd voor de Vrede van Münster (1648) kenden de economie 

en cultuur in Friesland een periode van bloei.
149

 Voor een groot deel van de 

bevolking was deze bloei aan het eind van de zeventiende eeuw voorbij, maar de 

elite lukte het om de voorspoed nog generaties lang vast te houden. Dit slaagde 

onder andere door onderlinge huwelijken en politieke verbintenissen. Het is dan 

ook logisch dat deze elite steeds kleiner, maar ook machtiger en rijker werd. 

In de zeventiende eeuw waren de voorname landhuizen niet alleen van 

de Friese edellieden – afstammelingen van de grote en kleine hoofdelingen uit de 

Late Middeleeuwen, of importadel – maar raakten steeds meer rijke burgers “in 

de ban van het buitenleven”.
150

 Dit waren in Friesland de eigenerfde 

grietmannen, hoge ambtenaren, stadregenten en grote kooplieden. Men kocht 

een oude state en verbouwde die of men liet een nieuw huis bouwen. Een 

buitenplaats was voor de regent, rechter en koopman het meest aantrekkelijk als 

deze niet ver van de stad, met name Leeuwarden, lag. Daarnaast was het bezit 
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van een buitenplaats niet alleen een kwestie van status, maar de grietman wilde 

als bestuurder en grondbezitter, binding houden met zijn grietenij.
151

 Het was in 

deze sociaal-economische context dat de lusthoven ontstonden.  

Wat de bloei van de buitenplaatsen in Leeuwarden zeker gestimuleerd 

heeft, is het verblijf van de Friese stadhouder in Leeuwarden. Al sinds 1584 was 

Leeuwarden de residentie van de Friese stadhouder, te beginnen met de 

aanstelling van Willem Lodewijk van Nassau-Dietz. Bijna twee eeuwen was 

Leeuwarden een hofstad. In 1747 verplaatsten stadhouder Willem IV en zijn 

echtgenote prinses Anna van Hannover hun hof naar Den Haag, waardoor de 

“stadhouderlijke familie geen spilfunctie [meer had] binnen de Friese ‘beau 

monde’”.
152

 In de literatuur komt het beeld naar voren dat toen vele Friese 

edelen. richting het westen gingen, waardoor het adellijke wonen in Leeuwarden 

en op het platteland daaromheen veel minder toonaangevend werd.
153

 Het 

argument bij deze stelling was dat vele oude staten in de achttiende eeuw 

werden afgebroken. Dit beeld klopt niet helemaal. Leeuwarden bleef na 1747 het 

centrum van de Friese politieke elite.
154 

Slechts een klein deel – alleen de echte 

hofadel – volgde de stadhouder en zijn vrouw naar Den Haag. In 1749 telde 

Leeuwarden nog altijd ruim vijftig adellijke huishoudens. De afbraak van de vele 

voorname landhuizen had meer te maken met de al eerder genoemde verarming 

en uitsterving van de Friese adel.
155

  

Tuinen bij de voorname landhuizen dienden aanvankelijk voor de 

dagelijkse behoeften van de bewoners.
156

 Singels, boomgaard en moestuin waren 

aanwezig in de tuinen. De moestuinen hadden toen een duidelijke relatie met het 

huis. In de achttiende eeuw komt steeds meer nadruk op de esthetiek van de 

tuinen. Ook toen – in de loop van de achttiende eeuw – waren er nog 

moestuinen te vinden in de lusthoven, maar deze werden apart gezet van de rest 

                                                                 
151

 Kuiper & Mulder-Radetzky, 1997, p.17. 
152

 Kuiper & Mulder-Radetzky, 1997, p.37. 
153

 Idem. 
154

 Kuiper & Mulder-Radetzky, 1997, p.40. 
155

 Kuiper & Mulder-Radetzky, 1997, p.41. 
156

 Kuiper, 1987, p.31. 



[53] 
 

van de tuin.
157

 De keuze van de plek van de moestuin werd vanaf toen bepaald 

door geografische omstandigheden en gaat niet meer uit van een bepaalde visie 

op de samenhang met het huis. Hoe lang de moestuin op deze manier onderdeel 

is geweest van lusthoven wordt niet duidelijk aangegeven in de literatuur.  

In de tweede helft van de negentiende eeuw verlieten veel adellijke 

families Friesland én Leeuwarden.
158

 Alleen de allerrijkste vertegenwoordigers, 

die met name betrokken waren bij bestuur en rechtspraak in de stad, bleven 

achter. Hierdoor verdwenen ook vele huizen en dus ook tuinen die rondom de 

stad Leeuwarden lagen. 
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2.6 Synthese 
Met alle informatie uit dit hoofdstuk kunnen we stellen dat de moestuinen in 

Leeuwarden een lange geschiedenis heeft, ook al kennen we helaas niet het hele 

verhaal. De hoofdvraag die in dit hoofdstuk centraal stond, was: welke 

geschiedenis kent de moestuin in Leeuwarden van circa 1600 tot circa 1950? Met 

daarbij aandacht voor de ruimtelijke kenmerken, functie en het beheer van de 

moestuinen. Tevens is de sociale en economische context waarin de moestuinen 

zijn ontstaan, besproken.  

Uit de historische kaarten blijkt dat er in de zeventiende eeuw veel groen 

aanwezig is in de stad. Dat hier ook moestuinen bij horen is zeer waarschijnlijk, 

maar niet hard te maken. De moestuinen verdwenen op den duur langzaam uit 

het centrum en kwamen aan de randen van de stad te liggen. Klaarblijkelijk 

waren de woon- en werkfuncties belangrijker dan de functie als moestuin. De 

relatie met het natuurlijke landschap blijkt uit het feit dat er relatief veel 

moestuinen te vinden zijn aan de (noord- en zuid)oostelijke kant van de stad 

Leeuwarden op de goede grond van de oeverwal van de voormalige Middelzee. 

De belangrijkste moestuinen die in Leeuwarden te vinden waren tot in de 

twintigste eeuw waren onder andere de gardenierslanden en de lusthoven.  

De gardenierslanden kwamen voort uit moestuinen voor eigen gebruik 

halverwege de negentiende eeuw, terwijl de gardenierslanden zelf het begin 

waren van de commerciële tuinbouw van Leeuwarden. De gebruikers kwamen in 

het begin naar alle waarschijnlijkheid uit diverse lagen van de bevolking, maar 

deze moestuinen waren uiteindelijk alleen in bezit van beroepstuinders. De 

functie van de moestuin veranderde van voedselvoorzienend voor eigen gebruik, 

naar voedselvoorzienend voor de markt. Men dankt de groei van de tuinbouw 

voornamelijk aan de vruchtbare grond van de oeverwal en de ontwikkeling van 

Leeuwarden als marktstad.  

De lusthoven waren onderdeel van de stinsen, staten en andere 

voorname landhuizen die in bezit waren van Friese edellieden. In het lusthof was 

ook een moestuin aanwezig. De lusthoven kenmerkten zich door hun positie in 

de samenleving. Niet alleen lagen de meeste lusthoven vanaf hun ontstaan aan 

de rand van de stad, wat werd gezien als een luxe, maar ook de eigenaren van de 
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lusthoven hadden een goede positie in  de samenleving van Leeuwarden. 

Daarnaast was het een luxe om groenten en/of fruit te eten, aangezien de 

verbouw van groenten een dure aangelegenheid was. Voor de achttiende eeuw 

had de moestuin een belangrijke positie in het lusthof. Vanaf de achttiende eeuw 

werd de moestuin bijzaak, de esthetische aspecten van het lusthof werden 

belangrijker, waardoor de moestuin apart werd gezet van de rest van de tuin. 

Naast de algemene klusjes bij moestuinen, zoals schoffelen, zaaien en 

oogsten, is over het algemeen vrij onduidelijk hoe het beheer van beide typen 

moestuinen geregeld was. Dit hangt waarschijnlijk samen met het feit dat zowel 

de lusthoven als de gardenierslanden privébezit waren.  

Vandaag de dag zijn beide typen tuinen niet meer in Leeuwarden te 

vinden. Met het verdwijnen van de adel, verdwenen ook de voorname 

buitenplaatsen met bijbehorende lusthoven. Daarnaast zijn door de 

mondialisering en de schaalvergroting in de tuinbouw de meeste kwekerijen in 

groenten en fruit uit Leeuwarden verdwenen. 
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HOOFDSTUK 3 DE VOLKSTUIN IN 

LEEUWARDEN VAN 1912 TOT HEDEN 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.1 Inleiding 
In en rond steden zijn altijd wel onbebouwde percelen geweest waar groente, 

fruit of bloemen werden geteeld.
159

 Ook in Leeuwarden zijn vanaf het moment 

dat er mensen in het gebied waren groenten verbouwd. De vraag naar de oudste 

volkstuin is dan ook niet echt relevant. Moestuinen zijn immers geen ‘uitvinding’.  

 Onderzoek naar volkstuinen, eigenlijk onderzoek naar moestuinen in de 

stad in het algemeen, begeeft zich letterlijk en figuurlijk op grensgebieden. 

Daarnaast roept de volkstuin meerdere tegenstellingen op: tussen platteland en 

stad, boeren en stadsbewoners, professionele landbouw en amateurisme, hard 

werken om te overleven tegenover liefdevol tuinieren.
160

 Want, hoe valt 

voedselproductie in de stad te verwachten? Het dichotome denken tussen stad 

en platteland, dat onder ander door de Duitse socioloog Ferdinand Tonnies 

(1855-1936) is versterkt, heeft ook consequenties voor zijn geschiedschrijving. 

“Zo belanden volkstuinen – een hybride soort tussen landbouw en stedelijkheid – 

grotendeels in en historiografisch niemandsland”.
161

 Dit betekent dat er weinig 

onderzoek gedaan is naar het nationale, maar met name geen onderzoek naar 

het lokale volkstuinverhaal.  

Leeuwarden heeft echter een rijke volkstuingeschiedenis die in verband 

staat met de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. In dit hoofdstuk wordt 

geprobeerd om met behulp van archiefmateriaal van het Nut dit verhaal te 

schrijven en te verklaren in zijn historische context. De hoofdvraag in dit 

hoofdstuk is: hoe zijn de volkstuinen in Leeuwarden van 1912 tot 2014 veranderd 

met betrekking tot functie, ruimtelijke ontwikkeling, organisatie en beheer? 

  

 

 

<< Afbeelding 3.1: Volkstuinen nabij  

Leeuwarden, complex Goutum, augustus 2014. 
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3.2 Lange termijn ontwikkeling van de volkstuinen in 

Leeuwarden 
In deze paragraaf worden zowel de sociaal-economische context waarin de 

volkstuinen in Leeuwarden zijn ontstaan en ontwikkeld, alsook de daarmee 

samenhangende functie van de volkstuin behandeld. Zo wordt een beeld 

geschetst van de volkstuin in Leeuwarden door de jaren heen. 

3.2.1 De volkstuin in zijn beginjaren  

De geschiedenis van de volkstuin in Leeuwarden is onlosmakelijk verweven met 

het departement Leeuwarden van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen.
162

 

Doordat het departement Leeuwarden tot de dag van vandaag in bezit is van 

enkele percelen grond die worden verhuurd als volkstuin, blijkt dat het Nut al 

meer dan honderd jaar betrokken is bij het verstrekken van grond ten behoeve 

van volkstuinen.
163

 Het archief van het Nut is dan ook een zeer waardevolle bron 

van informatie.
164

 Uit het archief van de huidige volkstuinvereniging – de 

Leeuwarder Huurders Vereniging voor Nutstuinen (LHVN) – wordt duidelijk dat 

niet alleen het Nut, maar ook een vereniging in Huizum voor de volkstuinen heeft 

gezorgd, te weten de Vereniging tot Uitgifte van Percelen Tuingrond. Informatie 

over deze tuinvereniging is in de archieven van Leeuwarden niet te vinden. Alleen 

het LHVN heeft in zijn eigen archief enig materiaal over de volkstuinvereniging te 

Huizum.
165

 

Zowel het Nut als de Vereniging tot Uitgifte van Percelen Tuingrond 

hebben rond ongeveer dezelfde tijd het initiatief genomen om grond te verhuren 
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als volkstuinen, respectievelijk in 1912 en 1918. Het Nut deed dit vanuit een 

bepaalde filosofie.  

De Maatschappij tot Nut van het Algemeen 

De Maatschappij tot Nut van het Algemeen werd opgericht aan het eind van de 

achttiende eeuw, de eeuw van de Verlichting.
166

 De Verlichting werd gekenmerkt 

door een groot vertrouwen in het menselijk kunnen. Het was ook een tijd waarin 

de mens niet meer tevreden was met de bestaande maatschappelijke 

instellingen; men aanvaardde niet langer kritiekloos de door de kerken 

verkondigde leer. Kennis werd gezien als middel om uit de vaak slechte situatie te 

komen. De Maatschappij stelde zich dan ook tot doel om kennis en beschaving te 

verspreiden onder degenen die daar geen toegang toe hadden en dus geen 

mogelijkheden hadden om zich te ontwikkelen. 

 In november 1784 werd de Maatschappij in Edam opgericht door Jan 

Nieuwenhuizen, een doopsgezinde predikant uit Monnickendam.
167

 In navolging 

van dit initiatief ontstonden in Noord-Holland, Friesland en Groningen, en 

vervolgens ook in de rest van Nederland plaatselijke departementen van dit 

genootschap. Al in 1792 ontstond er in Friesland een departement Heerenveen-

Joure.
168

 De benaming van dit departement werd in 1795 in Friesland veranderd 

en nog weer later, in 1798, naar Leeuwarden omgezet. Het is één van de oudste 

departementen van de Maatschappij, uitgaande van het jaartal 1792. Tussen 

1797 en 1809 werden er nog diverse andere Nutsdepartementen in Friesland 

opgezet, waardoor de leden van het departement Leeuwarden op een gegeven 

moment zich beperkte tot inwoners van Leeuwarden en omgeving.
169
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De Maatschappij heeft in Nederland grote verdiensten wat betreft de 

verbetering van het onderwijs. Zij hield zich bezig met het verspreiden van 

informatie/kennis, richtte volksbibliotheken op, maar ook spaarbanken en 

zieken- en begrafenisfondsen.
170

 Daarnaast hebben diverse rapporten over de 

slechte woonsituatie van arbeiders geleid tot de in 1901 in werking getreden 

Woningwet. Elk departement hield zich met diverse van deze werkzaamheden 

bezig “al naargelang de behoefte in de plaatselijke omstandigheden tot uiting 

kwam. Daar waar de overheid of andere verenigingen bepaalde werkzaamheden 

van het Maatschappij konden overnemen, trad zij terug om haar activiteit op een 

ander terrein te kunnen voortzetten”.
171

  

 De belangrijkste archiefstukken van het departement Leeuwarden geven 

inderdaad de indruk dat er vele onderwerpen werden behandeld, onder andere 

de premies van schoolmeesters (1799), voorlichting over inentingen tegen de 

kinderpokken (1780), het voortbestaan van het bibliotheekwezen (1932) en steun 

voor de oprichting van een kinderboerderij (1957).
172

 Volgens de archivaris, 

Schaafsma, is er zoveel verscheidenheid te vinden in de werkzaamheden op 

diverse terreinen, dat “het ondoenlijk zou zijn ze hier te noemen”.
173

 Uiteraard 

gaat het in dit onderzoek om de door de Maatschappij opgezette volkstuinen. 

De functionele moestuin  

Aangezien de volkstuin in Leeuwarden ‘pas’ aan het begin van de twintigste eeuw 

is opgezet door het Nut kunnen we niet van een puur charitatieve volkstuin 

spreken. Het eerste terrein dat in gebruik werd genomen als volkstuin werd door 

het Nut in Leeuwarden aangekocht in 1912.
174

 Dit was net voor de Eerste 

Wereldoorlog. De volkstuin was vooral functioneel: de tuinen dienden te kunnen 

voorzien in voedsel. Toch betekende de oorlog niet meteen dat iedereen een 

volkstuin wilde hebben, volgens het bestuur omdat de “mobilisatie velen 
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verhindert te genieten van een eigen lapje grond”.
175

 In tegenstelling tot de jaren 

1914-1918 die in het teken stonden van strijd en zorgen, heerste er ‘paix en 

vrede’ op het terrein van de nutstuinen. 

 Volgens Jaap Ruedisulj, de huidige secretaris van het Nut, heeft men 

destijds de percelen aangekocht om de mensen uit de stad de mogelijkheid te 

geven om een stukje grond te bewerken.
176

 De verbouw van groente en fruit 

heeft een bepaalde opvoedende waarde die goed paste bij het genoemde doel 

van het Nut. Ook vandaag de dag is de opvoedende waarde aanwezig bij het 

volkstuinieren, aangezien men door het hebben van een volkstuin nog steeds de 

waarde van het zelf groente verbouwen leert. Daarnaast is er tegenwoordig ook 

veel behoefte om te weten waar ons voedsel vandaan komt. 

 Ondanks dat de volkstuinen in Leeuwarden vanaf het begin meer 

functioneel dan uit naastenliefde zijn ontstaan, werd er wel rekening gehouden 

met de minder bedeelden. Door de vele aanvragen in 1918 besloot het bestuur 

om personen “die een zekere stand in de maatschappij innemen en daardoor in 

staat zijn elders een lapje grond te huren, voortaan niet meer als huurders aan te 

nemen”.
177

 Zij die reeds huurder waren, konden blijven. Men wilde duidelijk 

iedereen de mogelijkheid geven om een tuintje te huren.   

 Uit het voorgaande blijkt dat de volkstuin verschillende functies en 

doelen kon hebben. Uit de literatuur blijkt hetzelfde. Volkstuinen zijn, volgens 

Seegers & Van Molle, “multifunctioneel en steeds weer actueel, economische 

nuttig en misschien zelfs nodig, ecologisch interessant voor de lucht-, water- en 

bodemkwaliteit, een hefboom voor menselijke zelfredzaamheid, zelfrealisatie en 

persoonlijke expressie, een sociaal bindmiddel in de multiculturele samenleving en 

zo mogelijk ook een stukje esthetisch groen te midden van de betoncultuur”.
178
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Tot vandaag de dag heeft de volkstuin in Leeuwarden zijn functie op het 

gebied van voedselvoorziening behouden.
179

 In tegenstelling tot de Randstad, 

waar de volkstuin steeds meer een siertuin is geworden, wordt in Leeuwarden de 

volkstuin met name gebruikt voor de verbouw van groenten. Dit was ook de 

verwachting van Herman Vroklage van het Algemeen Verbond voor Volkstuinders 

Nederland (AVVN).
180

 Net als in Engeland komen in het noorden van Nederland 

simpelere volkstuincomplexen voor en wordt de volkstuin voornamelijk gebruikt 

voor de verbouw van groenten. Dit betekent natuurlijk niet dat de volkstuin niet 

als een recreatieve bezigheid gezien kan worden of dat er helemaal geen 

bloemen worden neergezet op de complexen in Leeuwarden (afbeelding 3.2).  
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Afbeelding 3.2: Bloemen en groenten gaan hand in hand op het volkstuin-

complex van Goutum, augustus 2014.  
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3.2.3 De volkstuin van 1920 tot en met de Tweede Wereldoorlog 

De volkstuin wordt vanaf 1920 gekenmerkt door een wisselende populariteit. Tot 

1923 werden eigenlijk altijd alle tuintjes verhuurd, maar in 1923 bleven er 

achtentwintig onverhuurd.
181

 Door een lagere prijs aan te bieden aan de leden 

voor deze overgebleven percelen, bleven er uiteindelijk maar acht braak liggen. 

Het bestuur bestempelde 1924 echter tot een crisisjaar. Het was een jaar waarin 

weinig belangstelling voor het huren van een volkstuintje was. Door de huurders 

werd toen een actie op poten gezet, om zodoende meer mensen te 

enthousiasmeren voor een tuintje. “Dit werd bekroond met succes
182

”. In de 

jaarverslagen wordt regelmatig vermeld dat het lastig is om aan huurders te 

komen. Vanaf 1935 komt daar echter verandering in. Dat jaar moesten er ook 

aanvragen worden afgewezen.  

Met name in de oorlogen zullen de volkstuinen in Leeuwarden van 

groter belang zijn geweest dan anders. Sowieso spelen de volkstuinen ook in 

tijden van economische achteruitgang een rol in de samenleving.
183

 Ondanks dat 

het waarschijnlijk is dat er meer vraag was naar volkstuinen in oorlogstijd of dat 

er daardoor zelfs extra volkstuinen ter beschikking werden gesteld, is er weinig 

bewijs voor wat betreft de situatie in Leeuwarden. Aangezien door de bezetting 

de jaarlijkse bijeenkomst met de huurders “stagnatie ondervond” en nog een 

tijdlang daarna, zit er in de jaarverslagen een gat tussen het jaar 1940 en 1946.
184

 

Er wordt pas weer in 1949 een bijeenkomst met huurders georganiseerd. In het 

laatste jaarverslag uit 1940 wordt wel gesproken over de “grote vraag naar 

volkstuintjes ten gevolge der tijdsomstandigheden”, waardoor er een tweede 

terrein aan de Troelstraweg opnieuw werd verkaveld om meer volkstuinen te 

creëren.
185

 Tot dusverre had dit perceel een negental huurders met grote 

percelen, “bij de nieuwe verkaveling zijn vierenvijftig tuintjes ontstaan elk ter 
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grootte van honderdachtenvijftig vierkante meter”. Het aantal tuintjes is tussen 

1940 en 1946 licht gegroeid van 207 naar 228.  

 Daarnaast blijkt uit een oproep in de krant dat ook de gemeente grond 

uitgeeft voor volkstuintjes. In de Leeuwarder Courant van 7 november 1939 

worden gegadigden gezocht voor tuintjes aan de Lekkumerweg (afbeelding 

3.3).
186

 En wordt in de Friesche Courant een korte voorlichtingscursus voor 

volkstuinders gegeven op initiatief van de rijkstuinbouwconsulent van Friesland: 

“Dit jaar hebben vele personen een volkstuintje gehuurd (..) De resultaten welke 

hiermede zijn bereikt loopen zeer uiteen (..) Vooral is gebleken dat de meeste 

volkstuinders onbekend zijn met de voorwaarden, waaronder de gekweekte 

producten moeten groeien om tot volledige ontwikkeling te kunnen komen”.
187

 De 

nieuwe volkstuinders konden dus wel wat hulp gebruiken. 

 

Afbeelding 3.3: Oproep in de Leeuwarder Courant op 7 november 1939.  
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3.2.3 De volkstuin van 1946 tot 1980 

Ook na de oorlog is er nog vraag naar tuintjes bij het Nut.
188

 Hoewel er wel enig 

archiefmateriaal aanwezig is in deze periode, zijn er geen jaarverslagen terug te 

vinden.
189

 Dit betekent ook dat we niet veel komen te weten over de populariteit 

van de tuintjes en andere gebeurtenissen die van invloed zijn op de verhuur van 

volkstuinen door het Nut.  

Vanaf 1958 is er wel wat te zeggen over het wel en wee van de 

volkstuinvereniging in Huizum.
190

 Aan het eind van dat jaar heeft men meer 

aanvragen dan verwacht waardoor de volkstuinvereniging op zoek moet naar 

meer land. Het is echter erg lastig om aan grond te komen. Dit blijkt ook uit een 

krantenartikel in de Leeuwarder Courant. “De rasechte Leeuwarder heeft over het 

algemeen geen volkstuintje. Hij had dat alleen in oorlogstijd (..) Dit tot vreugde 

van de volkstuinder in hart en nieren, want met de groei van de stad neemt de 

oppervlakte volkstuinen steeds meer af”.
191

 Hierdoor stapt de Huizumer 

Volkstuinvereniging (HVV) uiteindelijk ook naar het Nut toe om samen meer op te 

trekken in het aanbieden van tuingrond aan inwoners van Leeuwarden en 

omgeving aan het eind van de jaren ’70. Ondanks dat het lastig was om aan 

grond te komen, blijkt dat er in 1952 een kleine vijftienhonderd volkstuinen in 

Leeuwarden bestonden.
192

 Het Nut verhuurde driehonderd, de 

volkstuinvereniging in Huizum vierhonderd, de gemeente zevenhonderd en 

daarnaast verhuurden ook enkele particulieren grond als volkstuin.
193

  

 In 1970 wordt een heuglijk feit in het jaarverslag besproken: “Als 

bijzonderheid wil ik hier even vermelden dat onze eerste vrouwelijk lid dit jaar is 
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ingeschreven. U moet dit niet zien in verband met ‘Dolle-Mina-acties’, dit geval 

staat hier geheel buiten”.
194

 

Na de Tweede Wereldoorlog is de vraag naar volkstuinen kennelijk niet 

gedaald. In 1976 spreekt men echter van een ware ‘tuinveldslag’. “Hoewel dit 

natuurlijk niet letterlijk moet worden genomen, is het toch zo dat er momenteel 

een ware rage is ontstaan om een tuin in bezit te hebben”.
195

 Terwijl bij het Nut 

wordt gesproken over tuinveldslag, zijn bij de HVV de tuintjes ook niet aan te 

slepen. Terwijl men in 1975 eigenlijk al vol zit op alle complexen, groeit men nog 

van honderdtachtig naar honderdrieënnegentig leden in 1976. Er zijn op diverse 

terreinen percelen gesplitst en een onontgonnen gedeelte op het complex aan de 

Hempenserweg is in gebruik genomen. Ook in 1978 geven enkele leden nog een 

stukje van hun tuin op voor aspirant-leden.  

3.2.4 De volkstuin van 1980 tot heden 

De populariteit van de volkstuinen blijft als de twee volkstuinverenigingen 

samengaan in de Leeuwarden Huurdersvereniging voor Nutstuinen in 1979.
196

 In 

de jaren tachtig loopt het ledental op. Dit komt mede door de samenvoeging van 

de twee volkstuinverenigingen, met als hoogtepunt zevenhonderdzeventig leden 

in 1984. Vanaf 1986 loopt dit echter zeer hard terug naar 375 leden in 1991 

(tabel 3.1 en 3.2). In 1985 was er een lichte achteruitgang, wat men weet aan de 

slechte zomer. In 1987 ging men met honderd leden terug naar 600. Volgens het 

bestuur had dit verschillende oorzaken: van de tuinierders op de Huizumerlaan 

en de Hempenserweg hadden weinig mensen gebruik gemaakt van herplaatsing 

naar een ander complex, wat geleid heeft tot grote verliezen qua ledenaantal. In 

1987 was het ook een slechte zomer, waardoor mogelijk enkele leden opgezegd 

hebben. Daarnaast wordt in het jaarverslag de kernramp aangehaald waardoor 

tuinierders “vrees voor bodemverontreiniging en luchtvervuiling” kregen. Dit 

heeft uiteraard te maken met de kernramp in Tsjernobyl, Oekraïne in 1986. Deze 

gebeurtenis heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het aantal leden enorm is 
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teruggevallen. Dit resulteerde op haar beurt in veel grondoverschot, met name 

op de complexen Bilgaard en Legedyk. Deze daling in aantal leden komen ze niet 

meer te boven, in 1998 komt men uit op 232 leden. Al zit men anno 2015 op ruim 

driehonderd leden die lid zijn van de volkstuinvereniging in Leeuwarden. 

 

Afbeelding 3.4: De volkstuinen achter Huizumerlaan zijn er niet meer. De 
Oostergoweg ligt hier dwars doorheen.  
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Tabel 3.1: Aantal leden bij de 

volkstuinvereniging te Huizum van 

1969 tot 1979. Bron: LHVN, 

Jaarvergaderingen, Jaarverslagen 

secretaries vanaf 1969. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2: Aantal leden bij de 

Leeuwarder Huurdersvereniging 

voor Nutstuinen van 1980 tot 1998. 

Bron: HCL, toegang 1366, inventaris 

397. Jaarverslagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volkstuinen versus stadslandbouw 

De functie van de volkstuin is veranderd vergeleken met honderd jaar geleden. 

Door diverse andere ontwikkelingen in de samenleving is een nieuwe beweging 

ontstaan wat betreft moestuinieren in de stad: de stadslandbouw. Het verschil 

tussen volkstuinen en moestuinen die als stadslandbouwproject worden 

aangemerkt, zit hem er met name in dat bij volkstuinen ieder zijn eigen stukje 

heeft en lid is van de volkstuinvereniging, terwijl bij de meeste 

stadslandbouwprojecten het een gezamenlijke tuin betreft.
197

 Daarnaast komen 

de stadslandbouwprojecten spontaan vanuit de ‘mienskip’ op, waardoor hoekjes 

groen  binnen de bebouwing gebruikt worden voor het verbouwen van voedsel.  

De volkstuinvereniging vindt het oneerlijk dat de gemeente inwoners 

van Leeuwarden faciliteert bij het opzetten van stadslandbouwprojecten in de 

stad.
198

 Dit komt met name doordat de stadslandbouwprojecten vaak geen huur 

voor het gebruik van een plantsoen of braakliggend terrein hoeven te betalen, 

terwijl de volkstuincomplexen die op terreinen van de gemeente liggen wel huur 

moeten betalen en dit ook altijd hebben moeten doen. Men kan begrijpen dat de 

stadslandbouwprojecten tegen het zere been van de volkstuinder zijn. De 

volkstuinders vinden het vreemd dat de mensen die graag een moestuin willen 

beginnen, geholpen moeten worden met gemeentesubsidie of andere middelen. 

Een volkstuinvereniging is er voor om aan de behoefte aan moestuinen te 

voldoen. Dus waarom worden de inwoners niet naar de volkstuinvereniging 

toegestuurd door de gemeente?
199

 Door de komst van stadslandbouw heeft de 

volkstuin een ouderwetser beeld gekregen. Of misschien loopt de 

volkstuinbeweging zelfs op haar eind?
200

 Doordat de volkstuinvereniging de 

garantie kan geven aan de huurder om langere tijd gebruik te kunnen maken van 
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Jaartal Aantal leden 

1969 144 

1970 139 

1971 145 

1972 151 

1973 156 

1974 167 

1975 173 

1976 180 

1977 193 

1978 190 

1979 190 

Jaartal Aantal leden 

1980 380 

1981 380 

1982 589 

1983 650 

1984 770 

1985 725 

1986 700 

1987 600 

1988 500 

1989 425 

1990 400 

1991 375 

- - 

1995 250 

1996 240 

1997 235 

1998 232 
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het gehuurde perceeltje heeft de volkstuinvereniging echter wel een voordeel 

ten opzichte van de stadslandbouw. 

3.3 Ruimtelijke ontwikkeling van de volkstuin 
In de aanwezige archieven komen door de jaren heen diverse terreinen naar 

voren die gebruikt zijn om te voorzien in de behoefte aan volkstuinen. Het is dan 

ook interessant om deze ruimtelijke ontwikkelingen van de volkstuincomplexen 

te bekijken. Op sommige punten is het archief echter niet volledig. Ondanks deze 

onvolledigheid is geprobeerd een overzicht te maken van de terreinen die door 

de jaren heen zijn gebruikt als volkstuin (tabel 3.3, 3.4 en 3.5).
201

 De vragen die in 

deze paragraaf centraal staan, zijn: waar lagen de volkstuinen in Leeuwarden van 

1912 tot 2014? En wat zijn de voornaamste redenen voor de 

gemeente/volkstuinvereniging om volkstuinen te verplaatsen?  

3.3.1 Maatschappij tot Nut van het Algemeen 

Uit de archieven van het Nut is naar voren gekomen dat de eerste volkstuinen 

opgezet zijn in 1912.
202

 Het Nut heeft toen een perceel gekocht aan de 

Troelstraweg. Na enkele decennia zonder beschreven veranderingen, wordt er in 

de jaarverslagen gesproken over de verkoop van de Groningerstraatweg (1933), 

de huur van de Anemoonstraat (1933) en waarschijnlijk de huur van de 

Boerhaavestraat (1935) en de Chopinstraat (1935).
203

 Over de aankoop van de 

Groningerstraatweg door het Nut is niets bekend. Met behulp van informatie 

over de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) kan echter een mogelijk antwoord 

worden gegeven. Er werden namelijk een drietal percelen verhuurd aan de AJC in 

1927. Dit was op verzoek van de AJC om op die manier hun leden groenten en 

dergelijke te laten kweken. Het Nut voldeed aan het verzoek om op die manier 

ook meer jongeren de liefde voor tuinieren bij te brengen. Het gebouw van deze 

organisatie stond aan de Groningerstraatweg. Wellicht lag het volkstuincomplex 

aan de Groningerstraatweg vlakbij het gebouw van de AJC én was het complex 
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dus al vanaf 1927 (of eerder) gekocht door het Nut. De verhuur van percelen aan 

de AJC was echter geen succes. Doordat de jongeren hun tuinen niet goed 

onderhielden, werden er in 1929 geen percelen meer aan de AJC verhuurd. 

 

Tabel 3.3: De complexen in beheer van de Maatschappij tot Nut van het 

Algemeen van 1912 tot 1983. Bron: HCL, toegang 1366, inventaris 397. 

 

Het complex aan de Anemoonstraat kon slechts één jaar worden 

gebruikt doordat het terrein in exploitatie werd gebracht als bouwterrein
204

. Het 

einde van de huurperiode van het complex aan de Chopinstraat is onduidelijk. In 

het jaarverslag van 1948 wordt nog gesproken over dit terrein. In 1950 worden er 

geen terreinen bij naam genoemd. En in 1953 is duidelijk dat de Chopinstraat niet 

meer word gehuurd. De reden voor de opzegging van de huur is dus ook niet te 

achterhalen. Tussengelegen jaarverslagen zijn niet aanwezig in het archief. De 

Boerhavestraat wordt in 1953 nog wel verhuurd. Het is echter onduidelijk tot 

wanneer precies dit complex is gehuurd door het Nut als volkstuin.  

In 1940 wordt een complex aan de Ruusbroecstraat gehuurd. Wegens 

het ontbreken van enkele jaarverslagen, is het moeilijk te achterhalen wanneer 
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Complex  Jaren in gebruik 

Mr.P.J. Troelstraweg I Eigendom 1912 – 1926(?) 

Groningerstraatweg Eigendom 1927(?) – 1933 

Anemoonstraat Huur 1933 - 1934 

Chopinstraat Huur 1935 – 1952(?) 

Boerhaavestraat  Huur 1935 – 1953(? ) 

Mr.P.J. Troelstraweg II Eigendom 1936 – 1980 

Ruusbroecstraat Huur 1940 – 1952 (?) 

Pasteurweg Huur 1952(?) – ? 

Kalverdijkje  Eigendom 1957 - 1974 

Vierhuisterweg Huur 1970 - 1984 

Schooldijkje Huur 1969 (?) – 1971 (?) 

Pollepaed Eigendom 1973 - 1983 
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de huur voor het complex aan de Ruusbroecstraat werd opgezegd.
205

 Tevens in 

1940 werd een terrein aan de Troelstraweg in gebruik genomen. Dit tweede 

terrein aan de Troelstraweg was al eigendom van het Nut, maar niet in gebruik 

als volkstuin. Er worden in eerste instantie 54 tuintjes gecreëerd. In hetzelfde 

jaarverslag wordt echter ook duidelijk dat op het terrein van de Troelstraweg 58 

tuintjes te vinden zijn, terwijl er in jaarverslagen van 1912 tot ten minste 1926 

wordt gesproken over 135 percelen. Het is dus aannemelijk dat het er gesproken 

wordt over een ander terrein aan de Troelstraweg. Het antwoord kan 

waarschijnlijk gevonden worden in het jaarverslag van 1936 waar gesproken 

wordt over een terrein dat gedeeltelijk wordt verkaveld als volkstuin aan de 

Troelstraweg. Het terrein dat in 1940 aan de Troelstraweg in gebruik wordt 

genomen kan dus worden gezien als een uitbreiding van het volkstuincomplex 

Troelstraweg II uit 1936. Het terrein met 135 percelen tuingrond aan de 

Troelstraweg I is wellicht opgezegd op een gegeven ogenblik, of wellicht deels als 

weiland in gebruik genomen. Meer duidelijkheid over dit terrein zullen we niet 

krijgen. 

Het complex aan de Pasteurweg is in ieder geval in gebruik vanaf het jaar 

1953. Het is onduidelijk of dit complex in datzelfde jaar is geëxploiteerd als 

volkstuin of dat dit tussen 1950 en 1952 gebeurd is. In het archief zijn vanaf het 

jaar 1953 geen jaarverslagen meer.
206

 Een aanvulling op het archief van het Nut 

bevat wel weer enkele aantekeningen, verslagen van bestuursvergaderingen en 

jaarverslagen, maar sluit niet goed aan op de voorgaande informatie wat betreft 

verslagen, waardoor over aantal jaren niet duidelijk is wat er is gebeurd wat 

betreft huur, aankoop of verkoop van grond voor volkstuinen.
207

  

 In 1957 zijn door het Nut twee percelen gekocht ten oosten van het 

Kalverdijkje.
208

 Beide percelen werden daarvoor al gepacht door het Nut. Het is 

echter niet duidelijk vanaf wanneer dit het geval was. De gemeente wil aan het 

eind van 1969 ten behoeve van het recreatieplan ‘Kalverdijkje’ grond kopen van 
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het Nut, waar in de brieven naar de Camminghabuursterpolder aan wordt 

gerefereerd. Hiermee worden waarschijnlijk de percelen van het Kalverdijkje 

bedoelt. Bij de aankoop van het complex Kalverdijkje worden de kadastrale 

nummers F263 en F264 genoemd, terwijl de gemeente de percelen met K29 en 

K139 wil kopen. Aangezien de grootte van de percelen wel overeenkomt, is het 

waarschijnlijk dat het om dezelfde percelen gaat en dat slechts de kadastrale 

nummers zijn veranderd tussen 1957 en 1969. 

Het Nut zou met de verkoop van deze percelen flink achteruitgaan wat 

betreft hectares aan volkstuinen, terwijl de bezettingsgraad goed is.
209

 Het Nut 

stelt dan ook voor dat de gemeente zorgt voor vervangende percelen. In eerste 

instantie blijkt er in 1970 geen geschikte grond te zijn voor compensatie, maar 

wordt wel gesproken over eventuele mogelijkheid tot huur van percelen in 

Snakkerburen (H1084, E2650, E2649, E4128). In 1972 worden twee percelen in 

Bilgaard aangedragen door de gemeente om grondruil mogelijk te maken. Het 

Nut is echter niet blij met deze percelen, aangezien uit “het rapport van de 

Stichting Bodemkartering [blijkt dat] de betreffende percelen geenszins geschikt 

zijn”. Ondanks dat er al conceptovereenkomsten heen en weer zijn gestuurd voor 

de grondruil, wordt de ‘impasse’ pas in 1973 verbroken doordat het Nut een 

advocaat in de arm neemt. Dit doet men naar aanleiding van het opspuiten van 

de één van terreinen door de gemeente, terwijl het Nut nog in eigendom is.  Het 

Nut is in eerste instantie zeer standvastig om de percelen te ruilen, maar na grote 

aarzeling wordt er uiteindelijk geen ruil meer gemaakt. De percelen worden aan 

het begin van 1974 verkocht aan de gemeente. 

In een overzicht van de bezittingen van het Nut wordt duidelijk dat in 

1971 men in het bezit was van twee percelen aan de Troelstraweg, de 

Oldegalileën (bijgeschreven: Camminghabuursterpolder) en Lekkum 

(bijgeschreven: Kalverdijkje (afbeelding 3.5).
210

 Op dit overzicht zijn twee 

gehuurde percelen bijgeschreven, namelijk de Vierhuisterweg en het 

Schooldijkje. Dit maakt het beetje verwarrend, aangezien met de aankoop van de 
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percelen aan het Kalverdijkje ook percelen worden genoemd in Bilgaard, later 

benoemd als Vierhuisterweg, en deze niet als geschikt worden ervaren. 

Aangezien de kadastrale nummers overeenkomen, moeten we concluderen dat 

het wel om dezelfde percelen gaat. Vanaf 1969 wordt het complex aan de 

Vierhuisterweg verhuurd aan leden.
211

 Dit gaat tot 1984 in ieder geval door. 

Daarna wordt het complex in beheer overgedragen aan de Leeuwarder 

Huurdersvereniging voor Nutstuinen (LHVN).
212

 Over het complex aan het 

Schooldijkje wordt vanaf 1972 niets meer vermeld. In 1973 wordt een perceel in 

Snakkerburen gekocht van de Nederlandse Hervormde Kerk Lekkum.
213

 Dit is het 

huidige complex Pollepaed dat tot op heden in gebruik is door de 

volkstuinvereniging.  

3.3.2 Huizumer Volkstuinvereniging 

De Vereniging tot Uitgifte van Percelen Tuingrond bestond vanaf het jaar 1918 te 

Huizum, ook wel de Huizumer Volkstuinvereniging (HVV) genoemd. Het is logisch 

dat zij vanaf dat moment ook in het bezit moest zijn van een complex: huur óf 

koop. Het is echter onduidelijk waar dit perceel of deze percelen lagen. Pas vanaf 

1958 zijn er verslagen van deze vereniging bekend, die in bezit zijn van de huidige 

volkstuinvereniging (tabel 3.4). 

Uit de verslagen van bestuursvergaderingen is op te maken dat de 

vereniging aanspraak kan maken op land aan de Nijlânsdyk in februari 1958. Door 

de vereniging is er op dat moment geen belang bij meer land voor volkstuin. Men 

huurt op dat moment namelijk drie volkstuinterreinen: de Hempenserweg, de 

Surinamestraat en de Bernhardstraat.
214

 Het is onduidelijk vanaf wanneer deze 

terreinen worden gebruikt door de volkstuinvereniging van Huizum. In september 

1958 zijn er echter wel veel meer aanvragen en krijgt men te horen dat de tuinen 
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 LHVN, boek bestuursvergaderingen vanaf 1958 tot 1968. 

aan de Surinamestraat en de Bernhardstraat niet opnieuw gehuurd kunnen 

worden. 

 

Afbeelding 3.5: Vaste eigendomen van het Nut Leeuwarden in juni 1971. 

 
 

Gelukkig is er in 1958 de mogelijkheid om percelen te huren aan de 

Borniastraat en de Van Loonstraat.
215

 De vereniging is tevens van plan om bij de 

gemeente nog een aanvraag in te dienen voor grond. In 1959 accepteert ze ook 

het eerder besproken land aan de Nieuwlandsweg. Het toenmalige bestuur vond 

het geen goede grond, maar men had geen andere keuze. Een jaar later zeggen 

een aantal leden hun tuintje op de Nijlânsdyk op door dat de grond ongeschikt is. 

Dit zet de vereniging ertoe aan om een lagere huurprijs bij de gemeente te 

bedingen. De tuinen aan de Borniastraat en de Van Loonstraat dreigen in 1960 

ook te verdwijnen, maar begin 1961 wordt duidelijk dat dit toch  nog voor een 
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jaar ingehuurd kan worden. Uiteindelijk wordt de huur van de Van Loonstraat na 

1962 niet meer verlengd. Het terrein aan de Borniastraat wordt zelfs nog tot 

1966 gebruikt voor volkstuinen. 

 

 Tabel 3.4: De complexen in beheer van de Huizumer Volkstuinvereniging 

tussen 1918 en 1979. Bron: LHVN, boek bestuursvergaderingen vanaf 1958 tot 

1968; LHVN, Jaarvergaderingen, Jaarverslagen secretaries vanaf 1969. 

 

Op de jaarvergadering van 1963 werden er twee voormalige 

kwekerijterreinen besproken, die gehuurd zouden kunnen worden door de 

vereniging.
216

 Een terrein van dhr. Beek aan de Badweg en een terrein aan de 

nieuwe Rondweg van dhr. Van Klaver. Dit laatste terrein was voor de helft bezet 

met vruchtbomen, waardoor het geen voorkeur kreeg van de leden. Men besloot 

dan ook om alleen de voormalige kwekerij van dhr. Beek te huren. Daarnaast 

werd besloten dat men, doordat 86 leden een nieuw perceel nodig hadden door 

het verdwijnen van het complex aan de Van Loonstraat, de leden op 

Hempenserweg de vrije hand te geven om eventueel een stukje land af te staan 

voor de gedupeerden. 

Vanaf 1965 wordt ook een terrein aan de Huizumerlaan ingehuurd door 

de vereniging.
217

 Vanaf dat moment werden er door de volkstuinvereniging in 
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Huizum dus vier terreinen ingehuurd, namelijk de Badweg, Huizumerlaan, 

Borniastraat en de Hempenserweg. Na het wegvallen van de Borniastraat in 1966 

blijven er drie complexen over. Het complex aan de Badweg werd in 1971 voor 

het laatst in gebruik genomen als volkstuin.
218

 Door de aanleg van een nieuwe 

kruising was in 1970 ook al een gedeelte van de Badweg afgesnoept. Even 

verderop aan de Badweg kon op de voormalige kwekerij van dhr. Kramer een 

nieuw complex worden aangelegd, de Badweg II. Ook nadat de HVV opging in de 

LHVN bleven de drie complexen – Badweg II, Hempenserweg en Huizumerlaan – 

in gebruik als volkstuin. 

De HVV probeerde vanaf 1960 om een nieuw vast complex tot haar 

beschikking te krijgen bij de gemeente.
219

 Men zat al vanaf 1958 te springen om 

meer terreinen voor de uitgifte van tuingrond. Men overwoog toen om een 

pachtkamer in dienst te nemen om aan grond te komen. Daarnaast werd de 

volkstuinvereniging in Huizum in 1962 lid van het Algemeen Verbond voor 

Volkstuinverenigingen Nederland (AVVN) om sterker te staan tegenover de 

gemeente. De volkstuinvereniging was dus kennelijk erg afhankelijk van de 

gemeente voor de grond. In 1962 werd door het HVV een voorstel gedaan aan de 

gemeente voor een vast complex van acht hectare in het Huizumer Oudland. 

Twee jaar later werd er over gesproken om eventueel een permanent complex te 

realiseren op dezelfde plek, maar dan van ruim twee hectare. Het bestuur hoopt 

dat er vanaf dat moment snel schot in komt. Het AVVN hielp het bestuur hierbij 

met onderhandelingen met de gemeente. In 1968 was hier echter nog steeds 

niets van terecht gekomen. Op de jaarvergadering wordt men hier ook op 

aangesproken. Ondanks dat het bestuur regelmatig contact had met de 

gemeente zijn de plannen voor het Huizumer Oudland echter van de baan.  

Uiteindelijk is er een mogelijkheid voor een vast complex in Goutum.
220

 

Met behulp van het Nut – door het terrein aan te kopen – werd een vast complex 
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Complex  Jaren in gebruik 

Surinamestraat Huur ? – 1958 

Bernhardstraat Huur ? – 1958 

Hempenserweg Huur ? – 1979 

Loonstraat Huur 1958 – 1962 

Borniastraat Huur 1958 – 1966 

Nijlânsdyk Huur 1959 – 1962 

Badweg I Huur 1963 – 1971 

Huizumerlaan Huur 1965 - 1979 

Badweg II Huur  1971 – 1979 
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eindelijk gerealiseerd. Tijdens dat proces werd ook één volkstuinvereniging voor 

heel Leeuwarden opgericht in 1979. 

 

Tabel 3.5: De complexen in beheer van de Leeuwarder Huurdersvereniging voor 

Nutstuinen, alles wordt gehuurd ofwel van het Nut, dan wel van de gemeente. 

Bron: HCL, toegang 1367, inventaris 18. 

3.3.3 Leeuwarder Huurdersvereniging voor Nutstuinen 

De overgang naar de Leeuwarder Huurdersvereniging voor Nutstuinen (LHVN) 

ging voor de terreinen van het Nut stapje voor stapje. Niet alle terreinen werden 

in één keer in beheer genomen door de LHVN, maar ze werden, zoals men kan 

zien in tabel 3.5, één voor één overgedragen door het Nut aan de LHVN.
221

 Het 

Nut bleef echter in eigendom van de percelen. Alleen het beheer werd niet meer 

door de commissie van het Nut bepaald, maar door nieuwe volkstuinvereniging.   

 In het eerste jaar van de LHVN was men in beheer van de 

Hempenserweg, Badweg II, Huizumerlaan en het nieuwste terrein Goutum.
222

 In 

de jaren daarna werden langzaam alle terreinen die in eigendom van het Nut 

waren in beheer gegeven aan de LHVN. De Troelstraweg in 1981, het Pollepaed in 
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1984 en de Vierhuisterweg in 1985. De terreinen aan de Troelstraweg en het 

Pollepaed zijn nog steeds in het eigendom van het Nut en ook in gebruik als 

volkstuin. De Vierhuisterweg is eigendom van de gemeente en ook nog steeds in 

gebruik als volkstuin. 

Van het complex Badweg II gaat in 1985 een strook grond van ongeveer 

twintig meter breed verloren door de reconstructie van het Oostergoplein.
223

 De 

Badweg is ondanks nieuwe plannen met het gebied nog tot 1994 in gebruik als 

volkstuin. Dit komt onder andere door lange onteigeningsprocedures die voor de 

bouw van het nieuwe verpleeghuis Nieuw Mellens nodig waren. Ook bij de 

Huizumerlaan en de Hempenserweg was het al enige tijd bekend dat er plannen 

voor waren voordat men er daadwerkelijk niet meer kon tuinieren. Het complex 

de Legedyk werd bijvoorbeeld al in 1983 aangewend als vervanging voor de in de 

toekomst wegvallende complexen aan de Badweg en de Hempenserweg. Maar 

zowel de Huizumerlaan als de Hempenserweg werden pas vanaf 1987 niet meer 

gebruikt als volkstuin. De terreinen moesten worden gebruikt voor wegaanleg 

respectievelijk voor de aanleg van een nieuwe woonwijk. Tevens is door een 

afnemend aantal leden ook het complex Bilgaard opgeheven in 1988. Daarnaast 

werd een gedeelte van het complex Legedyk verhuurd als schapenweide in 1989. 

Hierdoor had het terrein minder onderhoud nodig en bracht ook nog een enige 

huur op. 

Het lijkt alsof het hedendaagse complex aan de Troelstraweg nu al meer 

dan een eeuw in gebruik is als volkstuin. Dit is niet helemaal het geval, aangezien 

herhaaldelijk vermeld wordt dat dit terrein wordt uitgebreid, verkleind of dat er 

iets van afgesnoept wordt, zoals voor de reconstructie van de weg Leeuwarden-

Stiens moeten enkele voorste percelen worden afgestaan aan de gemeente in 

1989.
224

 Doordat er geen kadastrale nummers in de verslagen staan vermeld, is 

het echter lastig om te kunnen concluderen of het nog om het zelfde stuk grond 

gaat. Al kan er dus wel gezegd worden dat aan de Troelstraweg al meer dan een 

eeuw volkstuinen liggen.   
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Complex Jaren in gebruik 

Hempenserweg 1979 – 1986 

Badweg II 1979 – 1994  

Huizumerlaan 1979 – 1986  

Goutumerdyk 1979 – heden  

Mr. P.J. Troelstraweg II 1981 – heden 

Bilgaard 1982 – 1988 

Legedyk 1983 – 1990  

Pollepaed 1984 – heden  

Vierhuisterweg 1985 – heden 

Jelsumerbinnenpad 2014 – heden  

Mr.P.J. Troelstraweg (OBW) 2014 – heden  
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Sinds januari 2014 is een terrein aan het Jelsumerbinnenpad in gebruik 

als volkstuin.
225

 Dit keer niet in eigendom van het Nut, maar van het Old Burger 

Weeshuis (OBW). Dit terrein ligt aan de andere kant van het fietspad waar ook 

het complex Troelstraweg OBW aan grenst. Daarnaast heeft de LHVN sinds het 

voorjaar van 2014 nog een complex aan de Troelstraweg. Dit complex wordt dan 

ook als Troelstraweg OBW aangeduid.  

3.3.4 Ruimtelijke analyse 

Door de diverse terreinen die in beheer zijn geweest van de volkstuinvereniging 

op een rij te zetten, zijn enige conclusies te trekken. De vragen die in deze 

paragraaf centraal stonden, waren: waar lagen de volkstuinen in Leeuwarden van 

1912 tot 2014? En wat zijn de voornaamste redenen voor de 

gemeente/volkstuinvereniging om volkstuinen te verplaatsen? 

Er zijn in de afgelopen honderd jaar vele terreinen als volkstuin in 

gebruik geweest. De keuze voor het huren of kopen van bepaalde terreinen was 

aanbod afhankelijk. De volkstuinen lagen echter vrijwel altijd in of aan de 

buitenste rand van de stad als we de volkstuinen denkbeeldig projecteren op een 

afbeelding waar de groei van de stad Leeuwarden te zien is (afbeelding 3.6). De 

volkstuinen aan de Groningerstraatweg, Anemoonstraat liggen bijvoorbeeld net 

buiten de uitbreidingen tot 1900, ten zuidoosten van het stadscentrum. En ook 

de Ruusbroecstraat en de Chopinstraat liggen ten westen van het stadscentrum 

in de uitbreidingen tot 1950. De Troelstraweg loopt vanaf het centrum richting 

het noordwesten waardoor het goed mogelijk is dat de volkstuincomplexen mee 

zijn geschoven met de uitbreidingen van de stad. Door de uitbreidingen van de 

stad zijn de volkstuinen dus steeds verder van het stadscentrum af komen te 

liggen. Het is evident dat de woon- en werkfuncties belangrijker waren dan de 

functie van moestuin.   

Het Nut had in Leeuwarden een goede financiële basis, waardoor het voor 

deze organisatie makkelijker was om eisen te stellen aan de terreinen. Dit bood 

haar ook onderhandelingspositie met de gemeente. De volkstuinvereniging in 
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Huizum had dit echter niet. Zij was afhankelijk van het aanbod aan grond van de 

gemeente en eventuele andere aanbieders, waardoor men in enkele gevallen 

genoodzaakt was een terrein te huren dat niet zeer geschikt waren om op te 

tuinieren, zoals het complex aan de Nijlânsdyk. Voor zowel het Nut als de HVV 

gold echter dat diverse complexen opgeheven moesten worden voor 

stadsuitbreiding, zoals de Badweg en Hempenserweg. Daarnaast moesten diverse 

volkstuincomplexen een gedeelte van het terrein inleveren voor bijvoorbeeld 

weguitbreiding, zoals bij de Troelstraweg.  

 
Afbeelding 3.6: De groei van de stad Leeuwarden per periode. 
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Afbeelding 3.7: Plattegrond met 

voormalige complexen (rood), huidige 

complexen (paars) en straatnamen 

waar complexen hebben gelegen 

(donkerpaars). 
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3.4 Het beheer van de volkstuinen 
In de geschiedenis van Leeuwarden zijn er dus twee organisaties geweest die in 

de twintigste eeuw grond gingen verhuren als moestuin, namelijk de Vereniging 

tot Uitgifte van Percelen Tuingrond te Huizum en de Maatschappij tot Nut van 

het Algemeen, departement Leeuwarden, die het dagelijkse beheer van 

moestuinen overliet aan een commissie. Deze commissie van het Nut en de 

volkstuinvereniging uit Huizum gingen uiteindelijk op in de Leeuwarder 

Huurdersvereniging voor Nutstuinen (LHVN). Naast het bespreken van deze drie 

organisaties wordt in deze paragraaf gekeken hoe  de volkstuinen beheerd zijn 

van 1912 tot 2014.  

3.4.1 De Maatschappij tot Nut van het Algemeen 

De Maatschappij tot Nut van het Algemeen is een landelijke organisatie met 

diverse departementen, waaronder één in Leeuwarden.
226

 Het departement 

Leeuwarden is op papier een actief departement, maar de taken bestaan niet 

meer uit het organiseren van activiteiten voor de leden. Het Nut zou nu gezien 

kunnen worden als een fonds, aangezien ze geld verstrekken aan culturele 

evenementen en sociaal-maatschappelijke projecten. Door het jaar komen er 

diverse aanvragen binnen, welke worden beoordeeld voordat men geld toezegt. 

Het Nut heeft nog zo’n stuk of vijftig leden, overwegend van oudere leeftijd. In 

het verleden werd één of twee keer in het jaar nog een activiteit voor de leden 

georganiseerd, maar door het teruglopende ledenaantal wordt dit steeds minder 

vaak gedaan. Dit is niet meer de primaire activiteit van het Nut, net als 

ledenwerving. Het gros van de Nutsdepartementen zijn verenigingen die 

culturele en/of inhoudelijke avonden of excursies organiseren. In Leeuwarden 

wordt dat niet meer door het Nut gedaan, omdat men denkt “daar niet zoveel 

aan toe [te kunnen] voegen”.
227
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 Het eerste perceel dat in 1912 is gekocht, met als doel het uit te geven 

als volkstuinen, lag aan de Troelstraweg.
228

 Het onduidelijk hoe het Nut aan het 

geld kwam om zo’n stuk grond te kopen. Er is voor het Nut tot nog toe geen 

reden geweest om de percelen van de hand te doen. In het verleden is de grond 

meerdere malen verkocht, maar dit gebeurde altijd in ruil voor nieuwe grond. Dat 

is het beleid van het Nut geweest in het verleden. Op deze manier heeft het Nut 

zijn kapitaal ook opgebouwd. De grond brengt nu ‘slechts’ huur op, wat relatief 

weinig is ten opzichte van de waarde die het zou hebben als het verkocht werd. 

De grond is voor het Nut dan ook een soort stille reserve. Mocht de nood aan de 

man zijn, dan zou het verkocht kunnen worden.  

 Het bestuur van het Nut hield zich niet dagelijks bezig met de 

volkstuinen.
229

 Hiervoor was een commissie ingesteld, die op zichzelf ook een 

bestuur vormde met voorzitter, penningmeester, secretaris en algemeen lid. In 

het archief zijn vanaf 1914 jaarverslagen te vinden van de hand van deze 

commissie, gericht aan het bestuur van het Nut. Men verwijst hierbij een enkele 

keer naar artikel negen in het Reglement voor de Nutstuinen, waaruit blijkt dat 

men verplicht was elk jaar een verslag uit te brengen aan het Nut. Toch zijn er in 

het archief enkele hiaten, waardoor niet alle jaren worden gedekt door een 

verslag.  

 In de meeste verslagen wordt aangegeven hoe de vereniging er voor 

stond wat betreft aantal leden en complexen, maar ook hoe men problemen 

aanpakte. Sommige problemen werden in samenspraak met het bestuur van het 

Nut opgelost, bijvoorbeeld als het ging om zaken die de grondeigenaar 

aangingen. De tuintjes moesten goed onderhouden worden, was dit niet het 

geval, dan mocht men geen tuin meer huren: “aan huurders die de kunst van 

grondig kweken zeer slecht verstaan [wordt] te kennen gegeven dat zij ’t volgend 

jaar hun perceel moeten afstaan in de hoop dat nieuwe eigenaars meer kennis 

aan de dag leggen en daardoor meer zegen op hun arbeid ontvangen”.
230
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Bond van Volkstuinen in Friesland 

In de jaarverslagen van de commissie komt het niet naar voren, maar het Nut was 

in zijn beginjaren als volkstuinverstrekker initiator bij de oprichting van de Bond 

van Volkstuinen in Friesland.
231

 Het Nut hield op 16 december 1918 een 

buitengewone vergadering om dit punt te bespreken. Het doel was om het 

aanleggen van volkstuinen in Friesland te bevorderen. De middelen om het doel 

ter bereiken waren: a) het mede helpen oprichten van volkstuinen; b) het houden 

van lezingen en het aanleggen van proefveldjes; c) het houden van cursussen op 

tuinbouwkundig gebied; d) het geven van voorlichting en advies bij de aanleg, de 

cultuur en het onderhoud van volkstuinen; en e) het aankopen en verstrekken 

van zaai- en pootgoed en andere hulpmiddelen.
232

 Het concept van de statuten 

werd aangenomen, waardoor de bond als opgericht kon worden beschouwd in 

1918. In het bestuur zaten onder andere J.H.H. Piccardt, die op dat moment de 

burgemeester van de gemeente Wonseradeel (1901-1919) was;  en Sj. Kaastra, 

een telg uit bekende gardeniersfamilie en tevens chef van de proeftuin te 

Huizum.
233

 

Tijdens bovengenoemde vergadering uit 1918 sloten zich  

negenentwintig verenigingen bij de Bond van Volkstuinen in Friesland aan; “er 

bleek duidelijk veel belangstelling in de zaak”.
234

 Uit een bericht in het 

Nieuwsblad van het Noorden blijkt dat men over het jaar 1919 al een 

rijkssubsidie had toegezegd gekregen van achtduizend gulden.
235

 Daarnaast 

gaven zowel de regering als gemeente subsidies “voor te scheuren groenland, 

bestemd voor volkstuinen”.
236

 Het gemeentebestuur gaf honderd gulden per 

hectare en het rijk voegde daar nog tweehonderdvijftig gulden per hectare aan 

                                                                 
231

 Nieuwsblad van het Noorden (1918a). Geen titel. 10 december 1918. 
232

 Leeuwarder Courant (1918). Volkstuinen.17 december 1918.  
233

 Leeuwarder Courant (1919). Volkstuinen. 23 januari 1919 
234

 Leeuwarder Courant (1918). 
235

 Nieuwsblad van het Noorden (1918b). Volkstuintjes. 23 december 1918. 
236

 Nieuwsblad van het Noorden (1918c). Wat de Maatschappij tot Nut van het 
Algemeen vermag. 23 december 1918. 

toe. In deze jaren werd het aanleggen en huren van een volkstuin dus vanuit 

meerder instanties gestimuleerd.   

De Bond van Volkstuinen had in 1920 tweeënveertig verenigingen die 

aangesloten waren.
237

 Op de jaarvergadering van datzelfde jaar vond men dat de 

bond, welke kennelijk was opgericht om tegemoet te komen aan 

crisismaatregelen, nog steeds recht van bestaan had in verband met algemene 

toepassing van de Landarbeiderswet. Een kweker uit Leeuwarden was het hier 

echter niet mee eens.
238

 In een ingezonden stuk in de Leeuwarder Courant sprak 

hij van de hoge productiekosten waarmee de kwekers te maken hadden, 

waardoor sommigen een tekort moesten boeken in het jaar 1919. “Zijn de 

tuinbouwproducten dan zoo gestegen dat de prijzen het driedubbele bedragen 

van vóór den oorlog? Houden ze verband met den loonstandaard in het 

algemeen, die toch zeker het drievoudig van den oorlog bedraagt!”. Het werd 

volgens de kweker hoog tijd dat de oorlogsinstelling verdween, zodat de 

verbouwer en arbeider van een behoorlijk bestaan verzekerd konden zijn. De 

rijkstuinbouwleraar Heemstra reageerde hierop via een ingezonden stuk met als 

mening dat, hoewel de volkstuinen beschouwd konden worden als concurrent 

van de tuinbouwer, de proporties waarin de volkstuinen voorkwamen niet zo 

groot waren, dat gesproken kon worden van concurrentie.
239

 

Ondanks het enthousiasme waarmee de bond van start ging, was de 

Bond van Volkstuinen geen lang leven beschoren.
240

 Door aanhoudend gebrek 

aan belangstelling op de vergaderingen moest in 1922 tot ontbinding worden 

overgegaan. Met name het bestuur had zich bij de oprichting een andere 
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uitkomst voorgesteld. Door de medewerking van de regering waren de 

vooruitzichten heel gunstig geweest. Dit had echter geen lange termijneffect. 

3.4.2 De Vereniging tot Uitgifte van Percelen Tuingrond 

In de archieven van Leeuwarden is over de Vereniging tot Uitgifte van Percelen 

Tuingrond geen informatie beschikbaar. Maar in het archief van de huidige 

volkstuinvereniging van Leeuwarden zijn wel jaarverslagen van de 

Volkstuinvereniging te Huizum te vinden. Het eerste jaarverslag komt uit 1958. 

Dit betekent dat van 1918 tot 1958 eigenlijk niets bekend is over het wel en wee 

van deze vereniging.  

 In de jaarverslagen worden door de jaren diverse vermeldingen gedaan 

over diverse aspecten van beheer door het bestuur, zoals de controle van de 

tuinen. Men tolereerde geen leden,  ook wel ‘smerige leden’ genoemd, die geen 

‘schone tuin’ had, oftewel vrij van onkruid. Daarnaast werden in 1958 

nummerpalen geplaatst, die een groot voordeel waren bij administratieve zaken. 

 Doordat de vereniging in Huizum moeilijk aan grond kon komen, is het in 

1962 lid geworden van de AVVN. Met het doel zo sterker te staan tegenover de 

gemeente. In het jaarverslag van 1969 worden plannen uit de doeken gedaan 

voor een vast tuincomplex in Goutum.
241

 Men was al bezig met het zoeken naar 

een vast complex vanaf 1960.
242

 Het bestuur is druk bezig om dit complex in het 

bestemmingsplan Goutum op te laten nemen. “Hoelang het echter nog zal gaan 

duren, voordat deze plannen verwezenlijkt zullen worden is nog moeilijk te 

bepalen”. Er was lange tijd veel onduidelijkheid bij het bestuur van de 

volkstuinvereniging over de mogelijkheden van het huren van terreinen. Dit gold 

niet alleen voor het complex Goutum, maar ook over hoe lang nog gebruik kon 

worden gemaakt van andere terreinen, zoals het complex aan de Huizumerlaan 

(afbeelding 3.8). Dit kwam onder andere door een slechte communicatie van de 

kant van de gemeente. Uiteindelijk duurde het bijna tien jaar voordat men als 

vereniging het voor elkaar kreeg, ook door financiële redenen, om een vast 

terrein te realiseren in het bestemmingsplan Goutum.  
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 LHVN, Jaarvergaderingen, Jaarverslagen secretaries vanaf 1969. 
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 LHVN, boek bestuursvergaderingen vanaf 1958 tot 1968. 

Het jaar 1978 was voor het bestuur van de Tuinvereniging Huizum dan 

ook een druk jaar.
243

 “Ons streven om te komen tot een vast tuincomplex waarop 

het beleid van het bestuur reeds jaren is gericht heeft het afgelopen jaar goede 

voortuitgang geboekt. Het zogenaamde plan Goutum hetgeen reeds vele jaren 

speelde leek aanvankelijk voor ons niet te verwezenlijken. Hierin is afgelopen jaar 

boven verwachting een gunstige wending gekomen”. De Maatschappij tot Nut 

van het Algemeen had namelijk een perceel grond van ruim drie hectare 

aangekocht en opdracht gegeven hierop een tuinencomplex te ontwerpen voor 

ongeveer 130 percelen, variërend in grootte van 200, 150 en 150 vierkante 

meter. Wat betreft de oprichting van een nieuwe vereniging in Leeuwarden 

waren de leden van de Huizumer vereniging als één man voor deze verandering.  

 

Afbeelding 3.8: De volkstuinen achter Huizumerlaan nummers 1 t/m 9 met op 

de achtergrond de Johannes de Doperkerk.
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3.4.3 De Leeuwarder Huurdersvereniging voor Nutstuinen 

De Leeuwarder Huurdersvereniging voor Nutstuinen (LHVN) is opgericht in 1979. 

Na diverse besprekingen in 1978 tussen het bestuur van het Nut en de 

Tuinvereniging Huizum is “gezamenlijk het initiatief genomen om te komen tot de 

oprichting van een nieuwe vereniging in Leeuwarden, welke vereniging in de 

toekomst alle zogenaamde nutstuinen, waaronder ook het nieuwe perceel in 

Goutum en de door onze vereniging [Tuinvereniging Huizum] gehuurde 

complexen zal beheren en verhuren aan de leden”.
244

 

Vandaag de dag wordt er alweer bijna veertig jaar lang door de huurders 

flink geschoffeld en gezaaid op volkstuincomplexen van de LHVN. Voor het 

bijhouden van een volkstuin moeten gebruikers echter wel tijd hebben.
245

 

Volgens Jaap Ruedisulj is het een soort lidmaatschap waarbij je elke keer corvee 

hebt, want er moet regelmatig onkruid gewied worden en uiteraard ook geoogst. 

Je bent dan ook verplicht om de moestuin goed te onderhouden. Als de leden 

van de LHVN er een potje van maken, wordt er ingegrepen. 

Het scheelt heel wat als een complex een goede beheerder heeft.
246

 Een 

goede beheerder bepaalt namelijk in belangrijke mate of gebruikers zich aan de 

regels houden. Het complex Snakkerburen heeft enkele slechte ervaringen met 

voormalige beheerders. De ene nam te veel hooi op zijn vork door alles zelf te 

willen doen, de ander gooide er met de pet naar. Op het complex aan de 

Troelstraweg zat op een bepaald moment een strenge beheerder, waardoor hij 

de volkstuinders tegen zich in het harnas joeg. Een beheerder moet dus met veel 

verschillende mensen om kunnen gaan, want het zijn nogal wat huurders waar je 

mee te maken krijgt.
247

 Daarnaast moet de beheerder ze durven aanspreken en 

regelmatig aanwezig zijn. De beheerder is de spil van de volkstuin. Het ene 

complex is het andere niet. Andere mensen, beplanting, beheer en gebruik. Een 

goede beheerder moet daar op in kunnen spelen.  
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Algemeen Verbond voor Volkstuinverenigingen in Nederland 

De Leeuwarder Huurdersvereniging voor Nutstuinen (LHVN) is, net als vele 

volkstuinverenigingen in het noorden, niet aangesloten bij het Algemeen 

Verbond voor Volkstuinverenigingen in Nederland (AVVN).
248

 Het AVVN wordt in 

het noorden gezien als een Hollandse club, die ook vooral voor de Hollandse 

belangen opkomt. Daarnaast wordt er door Vroklage gezegd dat er in het 

noorden nog veel meer een functionele volkstuin voorkomt in plaats van puur 

recreatief (dus zonder groenten). Ook dit verschil zal geen positief gevolg hebben 

voor aansluiting bij het AVVN. Toch is er bij de volkstuinverenigingen in Friesland 

behoefte aan overleg, daarom zijn er door de jaren heen diverse pogingen 

geweest om een overkoepelende Friese (de Bond in 1918) of de noordelijke 

organisatie (de Federatie in 1989) voor volkstuinverenigingen op te zetten.  

Federatie van Volkstuinorganisaties Noord-Nederland.  

In 1989 hebben vertegenwoordigers van de volkstuinverenigingen in Friesland, 

Groningen en Drenthe de Federatie van Volkstuinorganisaties Noord-Nederland 

opgericht.
249

 De federatie had als doel de belangen van de aangesloten 

verenigingen te behartigen en de krachten te bundelen. Op dat moment schatte 

men dat in totaal zo’n zestien- tot twintigduizend amateurtuinders in de drie 

noordelijke provincies te vinden waren. De federatie vertegenwoordigde daarvan 

ongeveer drieduizend tuinders. Het is onduidelijk of de federatie nog steeds 

actief is.  

 Ook vandaag de dag hebben de grootste volkstuinverenigingen in 

Friesland contact met elkaar.
250

 Door de opening van een nieuw complex in 

Sneek, waar diverse volkstuinverenigingen uitgenodigd waren, raakte men met 

elkaar in gesprek over diverse aspecten van het besturen van een 

volkstuinvereniging. Men trok de conclusie dat men veel aan elkaar kon hebben 
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door aspecten van het beheer met elkaar te bespreken. Men probeert nu twee à 

drie maal in het jaar met elkaar af te spreken. Dit contact is op vrijwillige basis en 

gebeurt niet in een verenigingsverband.  

De hedendaagse relatie tussen de LHVN en het Nut 

Het contact tussen het Nut en de LHVN is zeer goed te noemen.
251

 Als eigenaar 

van de grond bemoeit het Nut zich alleen met kwesties met de gemeente, buren 

en dergelijke. Hierbij signaleert de LHVN in eerste instantie, maar die geeft dat 

door aan het Nut. De LHVN stelt het Nut op de hoogte van nieuwe 

ontwikkelingen, zoals het aanleggen van een toiletvoorziening, wat hun goede 

relatie bevestigt. Het Nut kan hierdoor ook hulp met actuele juridische of 

technische kwesties aanbieden. Daarnaast gaat er elk jaar een delegatie van het 

bestuur van het Nut naar de jaarvergadering van het LHVN. Ook de prijs voor de 

mooiste moestuin wordt uitgereikt door een bestuurder van het Nut. Als laatste 

wordt er één keer per jaar een ronde gemaakt door het Nut met iemand van de 

huurdersvereniging: “Je zou kunnen zeggen: een inspectie, maar dat is het 

natuurlijk niet. Het is bedoeld om interesse te tonen en om te kijken of er 

problemen zijn die opgelost kunnen worden”.
252

 Het Nut is dus duidelijk 

betrokken bij de LHVN. 

Synthese  

De volkstuinen in Leeuwarden waren in het bezit van het Nut, die het dagelijkse 

bestuur overliet aan een volkstuincommissie. Ook in Huizum was een 

volkstuinvereniging die enkele terreinen huurde van de gemeente. Vanaf 1979 

gingen deze twee organisaties op in de Leeuwarder Huurdersvereniging voor 

Nutstuinen. Op de volkstuinen wordt door de huurders flink geschoffeld en 

gezaaid. Het bestuur van de volkstuinvereniging heeft dus een andere rol in het 

beheren van de moestuinen, namelijk de leden controleren op het ‘schoon 

houden’ van hun tuin, inspelen op toe- of afnemende vraag door terreinen te 

huren en gereedmaken voor de uitgifte van volkstuinpercelen, maar ook contact 
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met gemeente en financiën van de vereniging op orde houden. Daarnaast zijn er 

door de jaren heen meerdere pogingen gedaan om een overkoepelende bond of 

federatie voor volkstuinverenigingen op te zetten. Vandaag de dag hebben de 

grotere volkstuinorganisatie op informele wijze een paar keer per jaar contact. 
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3.5 Synthese 
Volkstuinen bestaan een dikke honderd jaar in Leeuwarden. Vanaf 1912 tot 

vandaag de dag zijn er wat betreft functie, ruimtelijke ontwikkeling, organisatie 

en beheer diverse ontwikkelingen geweest. De hoofdvraag die in dit hoofdstuk 

centraal stond, was: hoe zijn de volkstuinen in Leeuwarden van 1912 tot 2014 

veranderd met betrekking tot functie, ruimtelijke ontwikkeling, organisatie en 

beheer? 

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de voornaamste functie van de 

volkstuinen, namelijk de inwoners van Leeuwarden de mogelijkheid geven om te 

tuinieren en hun eigen groenten te verbouwen, altijd is blijven bestaan, dit in 

tegenstelling tot volkstuinen in de Randstad. Alhoewel het Nut een bijkomend 

opvoedend doel zou kunnen hebben bij het verstrekken van grond voor een 

volkstuincomplex, lijkt het er op dat men vanuit het Nut in Leeuwarden de 

volkstuinen vooral zag als nuttig economisch instrument voor de inwoners. Dit is 

met name het geval geweest in de oorlogsjaren. Tegenwoordig is dit veel minder 

het geval, aangezien volkstuinen geen economisch voordeel meer opleveren in 

het huishoudboekje. Volkstuinieren wordt dan ook door de jaren heen steeds 

meer gezien als hobby in plaats van een puur functionele aangelegenheid. Men 

ziet aan de opkomst van de stadslandbouw dat de volkstuinvereniging een 

formelere opzet heeft. In dat opzicht vervult deze een andere functie dan de 

stadslandbouwprojecten. Toch liften ook de volkstuinen mee op de populariteit 

van de stadslandbouw. 

Er zijn door de jaren heen vele terreinen als volkstuin in gebruik 

geweest. De keuze voor het huren of kopen van bepaalde terreinen was 

afhankelijk van het aanbod. De volkstuinen lagen echter vrijwel altijd in of aan de 

buitenste rand van de stad als we ze denkbeeldig projecteren op een afbeelding 

waar de groei van de stad Leeuwarden te zien is.  Door de uitbreidingen van de 

stad zijn de volkstuinen dus steeds verder van het stadscentrum af komen te 

liggen. De meeste complexen werden opgeheven doordat de ruimte nodig was 

voor stadsuitbreidingen of wegaanleg.  

Op de volkstuinencomplexen wordt door de huurders geschoffeld en 

gezaaid. Het bestuur van de volkstuinvereniging heeft dus een andere rol in het 

beheren van de moestuinen, namelijk de leden controleren op het ‘schoon 

houden’ van hun tuin, inspelen op toe- of afnemende vraag door terreinen te 

huren en gereedmaken voor de uitgifte van volkstuinpercelen, maar ook het 

contact met de gemeente en het op orden houden van de financiën van de 

vereniging. Daarnaast zijn er door de jaren heen meerdere pogingen gedaan om 

een overkoepelende bond of federatie voor volkstuinverenigingen op te zetten. 

Vandaag de dag hebben de grotere volkstuinorganisaties op informele wijze een 

paar keer per jaar contact. 

Afbeelding 3.9:  De volkstuinen achter de Huizumerlaan richting het noorden.
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HOOFDSTUK 4 DE HEDENDAAGSE 

STADSLANDBOUW VAN LEEUWARDEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Inleiding 
In de relatie tussen stad en land is de landbouw altijd van betekenis geweest.

253
 

Ook tegenwoordig wordt groen in de stad zeer gewaardeerd. Vele gemeenten 

zien de voordelen van natuur en water in de stad.
254

 Een goed voorbeeld is het 

gebruik van TEEB-stad door de gemeente, een project waarbij de 

maatschappelijke en economische baten van groen- en waterprojecten in de stad 

inzichtelijk worden gemaakt.
255

 Zo’n overzicht helpt gemeenten om met 

meerdere partijen te investeren in groen in de stad. 

Ook in Leeuwarden wordt steeds meer gedacht aan groen in de stad. In 

de Leeuwarder gemeenteraad zijn al verschillende ‘groene’ moties 

aangenomen.
256

 Het college heeft hierop gereageerd in de vorm van een 

staalkaart voor biodiversiteit onder het motto ‘groen, gezond voor mens en dier’. 

Hiermee zet het college in op “de kwaliteit van het ecosysteem” en geeft 

daarmee een “extra uitvoeringsimpuls aan de duurzame ontwikkeling in en 

rondom de stad”.
257

 Binnen deze staalkaart wordt de stadslandbouw ook 

genoemd. Aan de stadslandbouw worden dus meerdere functies gegeven; niet 

alleen voedselopbrengst, maar ook als middel ter bevordering van de 

biodiversiteit en verfraaiing van de buurt.
258

 

De gemeente heeft dus zo’n zijn doelen met de stadslandbouw-

projecten, maar het zijn uiteindelijk de bewoners zelf die er voor kiezen om 

bijvoorbeeld samen met de buurt een moestuin te beginnen. De hoofdvraag die 

in dit hoofdstuk centraal staat, is: waarom zijn in Leeuwarden tussen 2000 en 
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2014 stadslandbouwprojecten opgestart en welke functie, ruimtelijke 

kenmerken, organisatie en beheer kennen deze projecten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Stadslandbouwprojecten: wat en waarom? 
Belangrijke vragen die aan het begin gesteld moeten worden om het onderwerp 

goed te kunnen begrijpen, zijn: in welke sociaal-economische context is de 

stadslandbouw ontstaan?; en, in hoeverre zijn de stadslandbouwprojecten in 

Leeuwarden ook in de context opgezet? Daarnaast worden in deze paragraaf de 

bestaande stadslandbouwprojecten op een rij gezet. Door middel van enquêtes 

en interviews is antwoord gegeven op deze vragen.
259

 

4.2.1 Waarom stadslandbouw? 

Ondanks dat de moestuin in de stad al eeuwen bestaat, wordt de stadslandbouw 

gepresenteerd als iets nieuws. Volgens Seegers & Van Molle komt dit doordat elk 

land zijn eigen volkstuinverhaal cultiveert, “telkens ingebed in de nationale 

politieke context, economische omstandigheden en sociale verhoudingen. Wat 

zich in het Europese verleden voordeed, doet zich met nieuwe variaties en soms 

onder andere namen voor in het heden”.
260

 De stadslandbouw is hier een goed 

voorbeeld van.  

Terwijl in de voormalige Oostbloklanden de volkstuincultuur vele 

aanhangers kent, werd in de Verenigde Staten de volkstuinbeweging opnieuw 

uitgevonden onder de naam community gardening vanaf de jaren ‘60. Rond 1980 

is het concept city farming ingeburgerd geraakt, gericht op het omgaan met 

problemen van voedselzekerheid in steden. Voor derdewereldlanden wordt sinds 

het begin van de jaren 1990 de term urban agriculture gebruikt, een term die 

intussen gebruikt wordt voor de levensmiddelenproductie in steden over de hele 

wereld.
261

 

Volgens Fresco past de stadslandbouw als tegenbeweging in de context 

van de stedelijke eetcultuur met ongebreidelde consumptie en gemakzucht.
262

  

De afgelopen twintig jaar neemt ook in Nederland het bewustzijn toe dat meer 
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betrokkenheid bij de voedselproductie belangrijk is.
263

 De belangrijkste 

argumenten voor stadslandbouw zijn a) sociaal, zoals het verhogen van het 

voedselbewustzijn en de sociale cohesie in de buurt; b) ecologisch,  want het kan 

zorgen voor het verhogen van biodiversiteit en verminderen van hittestress in de 

stad; c) economisch, door kortere ketens in de handel; d) ruimtelijke kwaliteit, 

door beter gebruik te kunnen maken van ongebruikte terreinen; en e) 

procesmatig, door een nieuwe kijk op stadsontwikkeling. 

Ook de gemeente Leeuwarden heeft in dit licht haar plannen vorm 

gegeven. Leeuwarden zet onder het motto ‘groen, gezond voor mens en dier’ in 

op een duurzamer, groener en leefbaarder Leeuwarden en omgeving.
264

 Volgens 

de gemeente komen door stadslandbouw duurzame voedselketens in de stad tot 

stand. Door het opzetten van stadslandbouwprojecten onder de noemer Eetbaar 

Leeuwarden kan informatie, ervaring en inspiratie worden gedeeld tussen 

inwoners, overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.  Daarnaast 

is de gemeente van mening dat door stadslandbouwprojecten men de openbare 

ruimte meer als productiemiddel kan gebruiken. Het beheer en onderhoud van 

de openbare ruimte kost de gemeente jaarlijks miljoenen euro’s waar in principe 

geen opbrengsten tegenover staan. De openbare ruimte krijgt door 

stadslandbouwprojecten meer belevingswaarde én dus ook economische 

waarde. “Hierbij gaat het om zowel de fysieke ruimte – gebruik van braakliggende 

gronden, erven, openbare en particuliere ruimte – als de ondernemersruimte om 

stadslandbouwproducten te produceren, te ontwikkelen en te verkopen”.
265

 

De bijbehorende missie van Eetbaar Leeuwarden is om in 2020 in 

Leeuwarden 20% van de benodigde groente, fruit, noten, vlees en vis te 

produceren op lokaal niveau op een duurzame manier.
266

 Om deze ambitie te 

realiseren, zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 
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1. Leeuwarden is in 2020 het centrum van de Friese duurzame lokale 
voedselproductie. 

2. Elke wijk heeft in 2015 een duurzaam voedselinitiatief gerealiseerd van 
gemiddeld 0,3 ha. 

3. In Leeuwarden bestaat in 2020 een goed functionerende regionale 
vraag- en aanbodmarkt, waarop de duurzame productie van groente, 
fruit, noten, vlees en vis is afgestemd, inclusief het logistieke netwerk 
dat daarvoor nodig is. 

4. In 2020 werken in de stadsregio Leeuwarden 350-500 mensen in de 

lokale voedselproductie. 

5. In 2020 krijgen alle kinderen in het primair onderwijs structureel 

educatie over duurzame productie en verwerking van voedsel. 

6. Eetbaar Leeuwarden leidt tot innovaties in een voor Leeuwarden en de 

regio Fryslân belangrijke sector. 

7. In 2015 is er een groen informatiepunt in Leeuwarden. 

4.2.2 De moestuinen van Eetbaar Leeuwarden op een rij 

Door de gemeente zijn er diverse rapporten opgesteld met een lijst van alle 

eetbare én groene initiatieven in de gemeente Leeuwarden. Met eetbare 

initiatieven worden stadslandbouwprojecten bedoeld waarbij voedsel wordt 

verbouwd. In dit onderzoek worden alleen de bestaande eetbare initiatieven 

behandeld. Hieronder vallen ook de volkstuinen van de Leeuwarder Huurders 

Vereniging voor Nutstuinen (LHVN). De volkstuinen worden in dit hoofdstuk 

echter niet nogmaals behandeld. Het overgrote deel bevindt zich in de stad 

Leeuwarden. In de rapporten worden zowel bestaande, concrete plannen als ok 

wensen voor eetbare initiatieven benoemd (zie tabel 4.1 voor een overzicht van 

deze stadslandbouwprojecten).  

 Er zijn vele verschillende soorten projecten in Leeuwarden te vinden.
267

 

Van een ruiltuin en dakmoestuin tot gemeenschappelijke moestuin en pluktuin. 

De Doarpstún in Snakkerburen is een voorbeeld van een gemeenschappelijke tuin 

waar groenten, bloemen en (klein)fruit wordt gekweekt.
268

 Vrijwilligers doen er 
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het dagelijkse werk. De tuin is het gehele jaar geopend. De opbrengsten van de 

tuin worden verkocht aan donateurs van de dorpstuin. Van het geld worden zaai- 

en pootgoed gekocht en noodzakelijke investeringen gedaan. 

 Iets heel anders is het stadsboerproject in De Zuidlanden, ook wel Âsum 

genoemd, beheerd door stadsboer Gosse Haarsma.
269

 De stadsboer verbouwt 

hier diverse groenten, kruiden, bloemen en klein fruit, zonder het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen. De producten worden afgenomen volgens een 

lidmaatschapsysteem: de leden oogsten voor een jaarlijkse bijdrage zelf hun 

dagelijkse groenten. Zij mogen zelf bepalen of en hoe vaak ze meehelpen met het 

verbouwen van de gewassen. 

 In de wijk Achter de Hoven is een coöperatie opgericht – Coöperatie De 

Hoftuinen – die samen met bewoners diverse stadslandbouwprojecten heeft 

gerealiseerd, namelijk de Pluktuin Vegelinstraat, het Conimexveldje, 

Lindermoestuin ‘t Hofje en een eetbaar schoolplein van het CSG Comenius.
270

 

Ook de Belevingstuin Middelsehiem is een mooi voorbeeld om te noemen, 

aangezien dit een tuin is op het terrein van het Dagcentrum Middelsehiem. 

Cliënten, kinderen en bewoners uit de wijk kunnen er spelen, wandelen, zitten 

maar vooral “genieten van de kleuren en geuren van de tuin en het werken 

daarin”.
271

 De tuin wordt zo een ontmoetingsplek.  
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Tabel 4.1: Stadslandbouwprojecten in en nabij Leeuwarden. Bron: Gemeente 
Leeuwarden, 2014b. 
 

 Stadslandbouwproject Wijk / Dorp 

 Bestaande eetbare initiatieven  

1 Belevingstuin Middelsehiem Westeinde 

2 Buurttuin Tjerk Hiddes Tjerk Hiddes / 

Cambuursterhoek 

3 De Hofkerij Hempens-Teerns 

4 De Oerfloed Goutum 

5 Doarpstún Snakkerbuorren Snakkerburen 

6 Fruittuin Zuiderburen Zuiderburen 

7 Gezonder buurttuin Heechterp-Schieringen Heechterp-Schieringen 

8 Kruidentuin Zaailand Binnenstad 

9 Moestuin Nijlânsdyk Nijlân 

10 Stadsboerproject Âsum De Zuidlanden 

11 Volkstuinencomplex Goutum Goutum 

12 Volkstuinencomplex Jelsumerbinnenpaed Bilgaard 

13 Volkstuinencomplex Pollepaed Snakkerburen 

14 Volkstuinencomplex Troelstraweg Bilgaard 

15 Volkstuinencomplex Vierhuisterweg Bilgaard 

16 Volkstuin Fier Fryslân Wielenpolle 

17 Volkstuin Loodyk Wirdum 

18 Moestuin Michael School Huizum-West 

19 Moestuin Bakker Postmaterrein Oldegalileën 

20 Kruidentuin De Groene Apotheker Oldegalileën 

21 Volkstuin Sint Bonifatiuspark Muziek-, Transvaal- en 

Vogelwijk 

22 Eetbaar Achter de Hoven Achter de Hoven 

23 Pluktuin Vegelinsstraat Achter de Hoven 

24 Conimexveldje Achter de Hoven 

25 Eetbaar schoolplein CSG Comenius Achter de Hoven 

26 Kindermoestuin ’t Hofje Achter de Hoven 

27 Buurtmoestuin Oranjewijk Oranjewijk 

28 Buurttuin ’t Túntsje Transvaalwijk 

29 Dakmoestuin Bildtsestraat Vosseparkwijk 

30 Buurttuin ’t Fliedthofke Vlietzone 

31 Fruitpluktuin Heechterp Heechterp-Schieringen  

32 De Ruiltuin n.v.t. 

33 Verticaal tuinieren (Living woods) -  

34 Woodstudio’s Bouwbedrijf Lont Bilgaard 

 Concrete plannen voor eetbare initiatieven  

35 Power to the People Hempens 

36 Lwd TuinFuif Huizum 

37 Buurt- en fruittuin De Citrus Huizum Oost 

38 Fruitboomplan Aldlân Aldlân 

39 Stadslandbouw Watercampus Achter de Hoven 

40 Fruit- en Vlindertuin Waterspeelplaats Achter de Hoven 

41 Moestuin terrein Zienn Achter de Hoven 

42 Permacultuur Schieringerweg Heechterp 

 Wensen voor 2014/2015  

43 Oesterzwammen op koffiedik -  

44 Stadslandbouw Grou Grou 

45 Stadslandbouw Warten Warten 

46 Stadslandbouw Voedselbank -  

47 Ecodorp Nieuw Stroomland wonen/werken -  

48 Groeicentrum Bloeigaard Bilgaard 

49 Moestuin en fruitgaard Fioringras Aldlân 

50 Insecten- en fruittuin Goutum 

51 Stadslandbouw ism Zorggroep Palet Achter de Hoven 

52 Fruit- en notenbomenlaan Achter de Hoven 
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Zoals men ziet zijn er vele verschillende eetbare initiatieven in 

Leeuwarden opgezet. Aangezien het in dit onderzoek gaat om concrete 

moestuinen, worden onder stadslandbouw in dit document alle eetbare 

initiatieven in en nabij Leeuwarden verstaan, opgezet door stadsbewoners, 

waarbij groenten en/of fruit worden verbouwd op een niet per se daarvoor 

bestemde plek. Daardoor worden sommige stadslandbouwprojecten niet in dit 

onderzoek behandeld, zoals de Ruiltuin: een Facebookpagina waar tuinierders 

planten, stekjes en zaden kunnen ruilen.
272

 Ook de Dakmoestuin Bildtsestraat en 

de Volkstuinen Loodyk passen niet in de genoemde definitie. Uiteindelijk zijn er 

zesentwintig bestaande eetbare initiatieven in Leeuwarden die in dit onderzoek 

aan bod kunnen komen.
273

  

4.2.3 De functie van stadslandbouw voor de stad en haar bewoners 

De combinatie van agrarische en stedelijke functies in een gebied kan positieve 

uitwerkingen hebben op de ruimtelijke kwaliteit van die omgeving.
274

 De 

uitdaging voor de ruimtelijke ordening is om deze combinatie in een 

daadwerkelijke kwaliteitsverbetering van de omgeving om te zetten. Naast deze 

positieve uitwerkingen kunnen stad en landbouw namelijk ook nadelig op elkaar 

uitwerken.
275

 Verstedelijking kan bijvoorbeeld agrarische bedrijven in de weg 

zitten, terwijl agrarische bedrijven kunnen zorgen voor milieuhinder.
 

 Door de jaren heen is de landbouw door urbanisatie, schaalvergroting en 

industrialisering langzaam uit de directe omgeving van de stad verdwenen.
276

 De 

stedeling heeft hierdoor geen zicht meer op het functioneren van de landbouw. 

Al in de negentiende eeuw werd dit als een gemis ervaren. Er werden 

stadsparken aangelegd met elementen uit het agrarische landschap, zoals de 

ferme ornée. In Engeland ontstond naar aanleiding hiervan aan het eind van de 
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negentiende eeuw het tuinstad-idee door Ebenezer Howard, waarin men het 

beste van het stedelijke en het landelijke probeerde te verenigen.
277

 Eén van de 

uitgangspunten was dat stad en omliggende landen zelfvoorzienend zouden 

moeten zijn. In Duitsland werd deze beweging verder uitgewerkt door Leberecht 

Migge.
278

 In zijn Siedlung-beweging werden stad en land tot een nieuw geheel 

gesmeed, waarbij het stedelijk groen met name een productie- en 

recreatiefunctie kreeg. In Nederland zijn beide ideeën in de twintigste eeuw op 

beperkte schaal en met name op wijkniveau toegepast.
279

 Daarbij werd de vorm 

wel gekopieerd, maar niet de inhoud. Aan de functionele verweving van stad en 

landbouw werd geen aandacht besteed. Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben 

gezien, geldt dit echter niet voor de ontwikkeling van volkstuinen. En ook de 

stadslandbouw heeft een veel groter ideaal dan voedsel produceren alleen. 

 Toch zal dit ideaal niet de eerste gedachte zijn van bewoners die een 

stadslandbouwproject opzetten. In Leeuwarden betekent de stadslandbouw voor 

velen een moment van ontspanning, een mooie gelegenheid om met de buurt 

samen iets te doen en elkaar zo te beter te leren kennen, maar ook om iets te 

kunnen doen met de omgeving waar sommige bewoners niet helemaal tevreden 

mee zijn.
280

  

De moestuin op het Bakker Postmaterrein komt bijvoorbeeld voort uit 

de bouw en aanleg van de historische kruidentuin.
281

 Tijdens het opzetten van 

deze kruidentuin De Groene Apotheek in juli 2013 ontdekten de wijkbewoners 

van Oldegalileën hoe leuk zo’n gezamenlijk project kan zijn. Maar ook hoe 

leerzaam: meer weten over tuinieren, lekker en gezond eten. En het sociale 

aspect hierbij: mensen die elkaar anders niet zo gauw zouden hebben opgezocht, 

worden ineens goede kennissen. Het doel van de moestuin op het Bakker 
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Postmaterrein is dan ook om de wijk nog groener, gezonder en gezelliger en 

gemeenschappelijker te maken, aldus de tuinierders.  

 De gezonde buurttuin in de wijk Heechterp-Schieringen is tevens een 

groot succes (afbeelding 4.1). Door het vrijkomen van een stuk grond met 

groentekas waar een noodlokaal had gestaan, besloot het wijkteam op initiatief 

van de gemeenteraad om stadslandbouw te propageren.
282

 De 

verantwoordelijkheid voor het dagelijks beheer en beleid zijn mensen van het 

wijkteam. Het doel is om de mensen uit de wijk Heechterp-Schieringen de 

gelegenheid te bieden om buiten te zijn, even de zorgen te vergeten en eigen 

baas te zijn op hun stukje grond en daar gezonde groentes te verbouwen.
283

 

Naast deze buurttuin wordt een fruitpluktuin gerealiseerd (afbeelding 4.2). 

Alhoewel dit stadslandbouwproject al bij de bestaande plannen wordt 

aangegeven [Fruitpluktuin Heechterp], moet deze nog worden gerealiseerd.  

 De buurttuin Tsjerk Hidde is opgezet om letterlijk en figuurlijk meer te 

halen uit de grond die tijdelijk vrij was gekomen wegens de sloop van een 

schoolgebouw. Het doel van het initiatief is onder andere om “een plek voor  

recreatie te bieden […] en de sociale cohesie bevorderen”.
284

 De buurttuin ’t 

Fliedthofke daarentegen is opgezet doordat het stukje gemeentegrond door de 

vele hondenpoep een doorn in het oog was van de bewoners.
285

 Met ideeën van 

de buurtbewoners is er toen een plan gemaakt om een moestuin op te zetten. Nu 

staan er diverse fruitbomen, bessenstruiken en kruiden. Daarnaast hebben 

bewoners bakken gevuld met aardbeienplantjes en worden er vele bloemen in 

gezet om meer bijen en vlinders in de tuin te krijgen.  

De functie van de stadslandbouwprojecten ligt voor de bewoners dus op 

lokaal niveau. De moestuin heeft met name een sociale functie voor de bewoners 

en zorgt tevens voor een opknapbeurt van de buurt. In eerste instantie is het niet 

het doel van de tuinierders om op mondiaal niveau bij te dragen aan het 

duurzaamheidsvraagstuk door bijvoorbeeld het opzetten van Kindermoestuin ’t 
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Hofje. Toch worden de woorden ‘duurzaamheid’, ‘groen’, ‘bewustwording’ en 

‘milieubewust’ in de mond genomen door de diverse vrijwilligers van 

stadslandbouwprojecten.
286

 Volgens Landschapsbeheer Friesland werken de 

criteria voor subsidies dit in de hand.
287

 Natuurlijk is elke buurt anders, maar ook 

al heeft men geen duurzame levensvisie, men ontkomt er bij het opzetten van 

een buurtmoestuin niet aan om enkele passages hierover in een eventueel 

projectplan te zetten. Financiële bijdragen en subsidies hebben namelijk vaak 

duurzaamheidscriteria. 

 

Afbeelding 4.1: De buurttuin Heechterp-Schieringen, maart 2015.  

 
 

  Wat de functie van stadslandbouwprojecten voor de stad is, is lastig te 

zeggen. Over de daadwerkelijke bijdrage van stadslandbouw aan de 

voedselvoorziening in de stad zijn geen goed gedocumenteerde gegevens te 

vinden.
288

 De meest zinvolle rol van de stadslandbouw lijkt de verbinding van de 

consument met de producent te zijn. Begrip kweken voor hoe voedsel tot stand 
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komt, is minstens zo belangrijk als “sperziebonen kweken om de 

sperziebonenbehoefte te dekken”.
289

 Fresco stelt dat de waarde van 

stadslandbouw voor de stad nooit meer dan minimaal kan zijn. Dit betekent 

uiteraard niet dat de waarde voor de bewoners minimaal is. De waarde van 

stadslandbouwprojecten voor de bewoners in Leeuwarden lijkt hoog te zijn.  

 

Afbeelding 4.2: Fruitpluktuin Heechterp wordt gerealiseerd, maart 2015. 

 

Synthese 

In deze paragraaf stonden diverse vragen centraal, namelijk: welke 

stadslandbouwprojecten zijn er in Leeuwarden opgestart tussen 2000 en 2014? 

En wat is de functie van de stadslandbouw voor de stad en haar bewoners? En: in 
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welke sociaal-economische context is de stadslandbouw ontstaan? En in 

hoeverre zijn de stadslandbouwprojecten in Leeuwarden ook in de context 

opgezet? 

Concluderend kunnen we stellen dat er in Leeuwarden er vele 

stadslandbouwprojecten zijn opgestart, die voor de bewoners voornamelijk een 

sociale functie hebben, maar tevens zorgen voor een hogere ruimtelijke kwaliteit 

van de buurt. De context waarin de stadslandbouw is ontstaan, namelijk als 

tegenbeweging op de stedelijke consumptiecultuur, kan ook in Leeuwarden tot 

op zekere hoogte teruggevonden worden, door doelstellingen op het gebied van 

voedselvoorziening en ecologie.  
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4.3 Ruimtelijke kenmerken van de stadslandbouw 
Aangezien vele stadslandbouwprojecten nog niet zo lang bestaan, kunnen we in 

deze paragraaf niet spreken over de ruimtelijke ontwikkeling van de 

stadslandbouwprojecten. Het is echter wel interessant om de ruimtelijke 

spreiding van de projecten onder de loep te nemen en daarnaast te bekijken in 

hoeverre de projecten een duurzame toekomst tegemoet gaan wat betreft hun 

ligging.  

4.3.1 Stadslandbouwprojecten door heel de stad 

Een overzicht van de stadslandbouwprojecten in en nabij Leeuwarden vindt men 

in voorgaande tabel (tabel 4.1). De eetbare initiatieven liggen verspreid over 

Leeuwarden (afbeelding 4.5). Aangezien het hier gaat om 

stadslandbouwprojecten die vanuit de bevolking zelf worden opgezet, is er geen 

patroon in de ruimtelijke spreiding te verwachten. Een relatie met de natuurlijke 

ondergrond van Leeuwarden is waarschijnlijk ook niet aanwezig. Als de grond 

niet geschikt wordt bevonden, zo blijkt uit verschillende initiatieven, tuiniert men 

in bakken (afbeelding 4.3). Op de kaart is te zien dat in bijna de hele stad 

stadslandbouwprojecten zijn te vinden. Alleen de wijken Blitsaerd, Bilgaard, 

Camminghaburen, Schepenbuurt, Westeinde, Valeriuskwartier, Vosseparkwijk en 

de Vrijheidswijk hebben (nog) geen stadslandbouwprojecten. 

 In sommige gevallen heeft de grond waarop stadslandbouwprojecten 

zijn gevestigd al een langere geschiedenis met de tuinbouw. Het weiland waar de 

Doarpstún Snakkerbuorren op is gevestigd was bijvoorbeeld tot ongeveer dertig 

tot veertig jaar terug een kwekerij (afbeelding 4.4).
290

 Er is daarna tien jaar niets 

meer mee gebeurd. De toenmalige eigenaar vond het dan ook prima dat het 

weiland werd gebruikt voor een dorpstuin. Ondertussen is het weiland eigendom 

van de gemeente geworden en is de tuin gegroeid naar 20 000 vierkante meter. 

Een ander interessant voorbeeld is de oude terp genaamd Techum. Doordat deze 

als archeologisch monument is aangewezen, mogen er geen huizen op gebouwd 

worden.  Daarom heeft de gemeente de grond toegewezen aan Gosse Haarsma 
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 Enquête stadslandbouwprojecten. 

die een stadslandbouwbedrijf wilde opstarten. De terpgrond is zeer geschikt voor 

landbouw. 

 Een heel ander soort ondergrond is de Kruidentuin Zaailand, aangelegd 

op een binnenterrein. Dit was eerst een jeu de boulebaan, volgens de bewoners 

slechts een ‘grindbak’.
291

 Men wilde er dus een meer functionele ruimte van 

maken. Bij vele stadslandbouwprojecten is het argument dat er niet veel mee 

gedaan wordt van belang voor het opzetten van een eetbaar initiatief.  

 
Afbeelding 4.3: Tuinieren in bakken. Buurtmoestuin Oranjehof, maart 2015.  
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Afbeelding 4.4: De kas van een voormalige kwekerij siert nu de Doarpstún 

Snakkerbuorren, maart 2015. 

 

4.3.2 Locatie stadslandbouwprojecten op de lange termijn 

Nu de ruimtelijke spreiding van de stadslandbouwprojecten in Leeuwarden 

duidelijk is, is het de vraag of de projecten een duurzame toekomst tegemoet 

gaan wat betreft hun ligging.  

In tabel 4.2 vindt men een overzicht van stadslandbouwprojecten in 

Leeuwarden met daarbij informatie over het soort terrein waar de projecten op 

zijn te vinden, de eigenaar, eventuele toekomstig plannen en de termijn waarop 

de stadslandbouwprojecten gebruikt mogen worden.
292

 Hieruit kunnen we 

concluderen dat de gemeente veelal eigenaar is van de terreinen. In dat geval is 
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 In deze tabel komen allen de stadslandbouwprojecten voor waarbij de 
contactpersoon van het eetbare initiatief de enquête hebben geretourneerd.  

de gemeente ook een belangrijke speler in de projecten. Is dit niet het geval, dan 

is de gemeente geen partij bij sommige ontwikkelingen. Maar ook dan kan de 

gemeente een faciliterende rol hebben in het proces.
293

 De grote rol van de 

gemeente roept ook vragen op:  komen de initiatieven wel daadwerkelijk uit de 

gemeenschap? Of wil de gemeente op die manier controle hebben? Of is de 

gemeente een van de weinige organisaties die open staat voor dit soort gebruik 

van de ruimte?  

 Aan de hand van de opgezette documenten is dit niet de verwachting. 

Daarnaast wordt er bij de gemeente Leeuwarden het liefste helemaal geen regels 

opgesteld voor stadslandbouw in de stad. Gjalt Faber, beleidsadviseur Wijkzaken 

bij de gemeente: “Wat met name heel belangrijk is, is de sociale component. Dus, 

of er draagvlak is in de buurt. De buurtbewoners moeten zelf overeenstemming 

vinden in hun plannen voor de buurt. Als ze het met elkaar eens zijn, kunnen ze bij 

ons komen. We willen ze ondersteunen om daar een weg in te vinden, maar ze 

moeten er zelf achter staan. Is er iemand die geen moestuin voor de deur wil, dan 

moet daar rekening mee worden gehouden”.
294

 Ondanks dat er geen regels 

worden opgesteld, wordt wel gebruik gemaakt van een checklist.
295

 Het moet 

namelijk veilig en vertrouwd zijn om op die plek een eetbaar initiatief op te 

zetten. Het Bakker Postmaterrein wordt bijvoorbeeld in een rapport aangekaart 

als sterk verontreinigd.
296

 Dit betekende voor de gemeente dat de grond moest 

worden verbeterd voordat men hier aan de slag kon gaan. Daarnaast tuiniert 

men op dit terrein deels in bakken. 
297
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Tabel 4.2: Eigendom terrein en eventuele toekomstige plannen per project. 

Bron: Enquête stadslandbouwprojecten. 

 Terrein Eigenaar Plannen? Termijn 

Buurtmoestuin 
Oranjewijk 

Groenstrook Gemeente Geen Minimaal vijf 
jaar 

Moestuin 
Bakker 
Postmaterrein 

Braakliggend 
terrein 

Gemeente  Misschien 
huizenbouw 

Onbepaalde 
tijd 

Kindermoes-
tuin ’t Hofje 

Groenstrook Gemeente Geen Onbepaalde 
tijd 

Fruitpluktuin 
Heechterp 

Braakliggend 
terrein 

Gemeente Geen Tot en met 
2018 

Buurttuin Tjerk 
Hiddes 

Braakliggend 
terrein 

Gemeente Bouw nieuw 
schoolgebouw 

Tot en met 
2015 

Buurttuin 
Heechterp-
Schieringen 

Braakliggend 
terrein 

Gemeente Geen Onbepaalde 
tijd 

Moestuin 
Nijlânsdyk 

Grasveld Gemeente, 
beheerder 
Carex BV 

Geen concrete 
plannen 

Nog enkele 
jaren 

Stadsboer-
project Âsum 

Terp Techum Gemeente Geen i.v.m. 
archeologisch
e waarde 

Onbepaalde 
tijd 

LWD Tuinfuif Plantsoen Gemeente Geen Onbepaalde 
tijd 

Kruidentuin 
Zaailand 

Binnenterrein, 
voormalige 
jeu de boule 
baan 

Gemeente Geen Onbepaalde 
tijd 

Doarpstún 
Snakker-
buorren 

Weiland Gemeente Geen Onbepaalde 
tijd 

Buurtmoestuin 
’t Túntsje 

Plantsoen Gemeente Geen Onbepaalde 
tijd 

 

Het soort terrein voor stadslandbouwprojecten is meestal een 

braakliggend terrein of andere ongebruikte groenstrook. Er zijn ook vaak geen 

concrete plannen met deze terreinen, waardoor het gebruik van de terreinen 

voor langere tijd mogelijk is. De duurzaamheid van de projecten kan dan ook vaak 

wel gegarandeerd worden wat betreft hun ligging.  

De vrijwilligers hebben hier echter ook invloed op. Zo kregen 

bijvoorbeeld de mensen van buurtmoestuin ’t Túntsje te horen dat zolang de 

moestuin er netjes bij lag, ze deze konden blijven gebruiken.
298

 Ook in de 

literatuur wordt benoemd dat vrijwilligers geen stabiele factoren zijn.
299

 

Daarnaast kan de realiteit van de stadslandbouw tegenvallen. Want niet al het 

onkruid is eetbaar, vruchtbomen in ondiepe bakken op een balkon vangen wind 

en zijn gevoelig voor uitdroging en vorst, imkers in de stad kunnen ook tot 

complicaties leiden met nieuwsgierige kinderen, vele braakliggende terreinen in 

de stad zijn vervuild met metalen, niet iedereen wil zijn binnentuin opofferen, de 

uitstoot van verkeer moet niet worden onderschat en vaak gaat het om meer 

kosten dan men denkt.
300

 

 De gemeente heeft er echter vertrouwen in. Tot nog toe is het in 

Leeuwarden niet voorgekomen dat stadslandbouwprojecten een kort leven 

beschoren wars. Er zullen over tien jaar hele andere prioriteiten bij de gemeente 

liggen. Dit geldt tevens voor de bevolking. Maar “ik denk dat stadslandbouw niet 

zomaar overvliegt”.
301

 Volgens Landschapsbeheer Friesland is de vrijblijvendheid 

van de stadslandbouw tevens zijn kracht.
302

 Het hele vrijwilligerswerk is aan het 

veranderen. Vroeger was het zo dat, bijvoorbeeld bij de volkstuinvereniging, men 

zich er jaren voor in ging zetten. De activiteiten werden formeel georganiseerd. 

Vandaag de dag is het vrijwilligerswerk veel spontaner. Het drijft op mensen die 
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zich tijdelijk in willen zetten. Het zal lastig zijn om steeds weer mensen te vinden 

die iets bij willen dragen, maar de eis om zich voor jaren in te zetten is weg. 

 De stadslandbouw vliegt als fenomeen waarschijnlijk niet zomaar over. 

Deze kans zit er echter wel in voor bestaande stadslandbouwprojecten in 

Leeuwarden. In vergelijking met de volkstuinen heeft de stadslandbouw een 

onzekere toekomst qua locatie. Hoewel ook de volkstuinen vele malen verplaatst 

zijn, zijn de complexen door de inbedding in bestemmingsplannen over de 

toekomst. Hoewel dus uit de tabel kan worden opgemaakt dat de meeste 

stadslandbouwprojecten een duurzame toekomst tegemoet gaan, aangezien 

voor vele terreinen geen andere plannen zijn, moeten we voorzichtig zijn met 

conclusies. De stadslandbouw hangt namelijk ook af van de inzet van vrijwilligers. 

Daarnaast is de beschikbaarheid van de locatie afhankelijk van de gemeentelijke 

plannen in combinatie met het aantrekken van de economie en huizenmarkt.  
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Afbeelding 4.5: 

Overzichtskaart van de 

bestaande 

stadslandbouwprojecten in 

Leeuwarden. Bron: 

Gemeente Leeuwarden, 

2014b. 
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4.4 Organisatie en beheer van 

stadslandbouwprojecten 
In deze paragraaf zal duidelijk worden hoe de stadslandbouwprojecten in 

Leeuwarden worden georganiseerd en beheerd.  

4.4.1 Burgerinitiatieven 

De traditionele rol van de gemeente was de inwoners van de stad voorzien in de 

behoefte aan volkstuingrond.
303

 De sector Grondzaken had hier diverse plekken 

voor aangewezen. De grond van de volkstuinvereniging was ook regelmatig 

eigendom van de gemeente. De rol van de gemeente in het voorzien in deze 

behoefte is de laatste jaren veranderd. Inwoners van de stad komen nu bij de 

gemeente met de vraag of ze iets kunnen ontwikkelen op dat stuk braakliggende 

grond in hun buurt, “want de gemeente doet er toch niets mee”.
304

 Het gaat dan 

onder andere om het opzetten van moestuinen. De gemeente is niet alleen de 

partij meer die zeggenschap heeft over de openbare ruimte, maar dat zijn de 

burger en de wijk zelf. 

Tot een paar jaar geleden was het helemaal niet denkbaar dat burgers 

zomaar een moestuintje maakten in een stukje plantsoen van de gemeente.
305

 De 

moestuin in Oranjewijk heeft hier verandering in gebracht. Hiervoor bestonden al 

enkele stadslandbouwprojecten in Leeuwarden, maar tot nog toe had de 

gemeente er niets mee gedaan. Nu loopt de gemeente voorop als het gaat om 

stadslandbouw.
306

 Veel gemeenten willen iets met stadslandbouw doen, maar 

zijn daarin nog niet heel ver. De gemeente Leeuwarden geeft aan dat zij 

faciliterend wil zijn in eventuele plannen, maar bedenkt niet zelf de plannen, dat 

moeten de bewoners doen. Het is een algemene visie, maar voor de gemeente 

een vrij drastische visie. 
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 De stadslandbouw zorgde voor een nieuwe ontwikkeling bij de 

gemeente.
307

 Gjalt Faber: “Ik had op het laatst acht mensen van verschillende 

afdelingen aan tafel, want dit was zoiets nieuws! Een burger kon niet zomaar een 

moestuintje beginnen in het plantsoen van de gemeente. Kom nou! En hoe zit dat 

dan? En hoe zit het met de verantwoordelijkheden? Het waren allemaal 

vragen”.
308

 De gemeente heeft toen een plan van aanpak gemaakt, door middel 

van onder ander het opstellen van een gebruikersovereenkomst en een checklist. 

In de checklist toetst men op milieu, kabels en leidingen en natuurlijk van wie de 

grond is. Daarnaast is de RO-toets opgenomen en vindt men draagvlak in de 

buurt van groot belang. Soms komt er ook een hek om de moestuin heen. Hele 

strenge eisen worden echter niet op prijs gesteld door de bewoners. Volgens 

Faber was het soms lastig om de organisatie mee te krijgen in deze bottom-up 

aanpak en mensen de vrije hand ging laten. “Nu, na enkele jaren, gaat dit al wat 

makkelijker”.
309

  

  Alle bewoners van Leeuwarden kunnen individueel of gezamenlijk een 

project bij de gemeente indienen.
310

 Dit kan via een wijkpanel of 

buurtorganisatie, maar ook rechtstreeks bij het gemeenteloket. Het gebeurt ook 

wel dat inwoners spontaan iets aanleggen. “Dan is het zaak om er achter te 

komen wie het heeft aangelegd. Hoe kunnen we het eventueel inpassen in de 

gemeentelijke visie? En moet er ook nog iets worden geregeld op papier? De 

belangrijkste afspraken moeten wel worden vastgelegd, anders is het overzicht 

kwijt”.
311

  

 Als de grond tijdens het opzetten van een nieuw stadslandbouwproject 

niet van de gemeente is, is deze in principe geen partij.
312

 Maar ook dan kan de 
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gemeente wel iets voor de mensen betekenen. In sommige vallen wordt 

meegeholpen om de eigenaar van de grond in het project te betrekken, in andere 

gevallen levert men zand of compost voor de tuin. “Samen kom je een heel eind 

en dat is heel leuk werken”.
313

 Daarnaast anticipeert de gemeente op dit soort 

initiatieven door na te gaan welke terreinen geschikt zouden kunnen zijn voor 

stadslandbouw.
314

 

 Meestal worden de stadslandbouwprojecten opgezet voor een paar jaar 

of onbepaalde tijd. Krijgen de stadslandbouwprojecten een meer structureel 

karakter, dan wordt na twee jaar bekeken of de vrijwilligers de grond langer gaan 

gebruiken. Is dat het geval, dan gaat de gemeente een gebruikersovereenkomst 

aan en moet men ook een zekere huur betalen. Het hangt echter van de situatie 

af, aldus Faber. Door de vele kleinschalige initiatieven, brengen de moestuinen 

praktisch niets op. “Het gaat vaak veel meer om het sociale aspect; dat mensen 

samen in een buurt of straat bezig zijn om iets moois van hun straat te maken. 

Dat ze er samen mee bezig zijn en ook kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld een 

buurtbarbecue”.
315

 In dat geval kunnen de bewoners de grond gewoon 

vrijblijvend van de gemeente blijven gebruiken.  

4.4.2 Organisatie en beheer in Leeuwarden 

De dagelijkse organisatie en beheer van de stadslandbouwprojecten ligt niet bij 

de gemeente, maar bij de vrijwilligers van de diverse eetbare initiatieven. Hier 

worden enkele voorbeelden gegeven van de manier waarop de moestuin is 

opgezet en onderhouden wordt.  

Doarpstún Snakkerbuoren (2000) 

De dorpstuin in Snakkerburen is een goed voorbeeld van een pionier op het 

gebied van stadslandbouw.
316

 In het jaar 2000 begonnen als kleine tuin van 
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ongeveer zestig vierkante meter en nu uitgegroeid tot twintigduizend vierkante 

meter met kantine en diverse schuurtjes. De grond wordt gepacht van de 

gemeente. Door de jaren heen zijn steeds meer contacten gelegd, onder andere 

met scholen en worden er ook culturele activiteiten in de tuin georganiseerd, 

zoals toneel en muziekevenementen. De tuin is het gehele jaar open.
317

 De 

opbrengsten van de tuin worden verkocht aan donateurs. Er zijn ongeveer 

tweehonderd donateurs. De dorpstuin werkt met donateurs om de groenten te 

verkopen, omdat er anders veel vergunningen nodig zijn. Van het geld wordt 

zaai- en pootgoed gekocht en worden noodzakelijke investeringen gedaan. De 

organisatie draait op vrijwilligers. Daarnaast zijn er een stuk of twintig langdurig 

werklozen die via de gemeente aan de slag zijn in de moestuin.  

Kruidentuin Zaailand (2008) 

Voordat de aanleg van de kruidentuin gerealiseerd mocht worden, moest meer 

dan zeventig procent van de omwonenden het met de plannen eens zijn.
318

 Dit 

was de eis van de woningstichting Elkien. Dit was het geval. Enkele bewoners zijn 

ook bij de gemeente geweest, die waren in eerste instantie niet voor, maar later 

wel positief. Na diverse besprekingen over het ontwerp en de aanpak is men 

begonnen met twintig vrijwilligers om de tuin te realiseren. Vrijwilligers 

onderhouden de tuin. In de tuin staan vooral kruiden, maar er zijn ook 

fruitbomen te vinden. Sinds 2013 is er tevens een kas te vinden waarin groente 

en druiven worden verbouwd.  

Moestuin Nylânsdyk (2011) 

Enkele buurtbewoners zijn een moestuin begonnen op een grasveld grenzend 

aan het oude LTS-schoolgebouw na goedkeuring te hebben gevraagd bij de 

gemeente en Carex Leegstandbeheer.
319

 Door bij de gemeente een bijdrage aan 

te vragen via het project Wijkidee had men een klein budget om tuingereedschap 

te kopen. In 2013 is een vrijwilligersdag via het Oranjefonds georganiseerd om de 
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moestuin verder uit te breiden. Tevens is er toen geflyerd in de wijk om meer 

tuinders aan te trekken. Diverse buurtbewoners hebben zich aangemeld en zijn 

aan het tuinieren geslagen. Het is een moestuin waar iedereen mag plukken van 

het algemene deel, als in ruil daarvoor ook onkruid wordt gewied. Enkele 

wijkbewoners hebben hun eigen stukje grond.  

Gezonde buurttuin Heechterp-Schieringen (2012) 

In samenspraak met de gemeente, het wijkteam van de “Prachtwijk Heechterp-

Schieringen”(Vogelaarwijk) en een paar buurtmensen is het plan van de gezonde 

buurttuin Heechterp-Schieringen opgezet.
320

 De gemeente heeft het hek 

eromheen laten te zetten. De bewoners hebben zelf de grond in orde gemaakt. 

Elke deelnemer betaalt tien euro per jaar. Het wijkteam heeft de wachtlijst en 

eerste contacten, daarnaast is er een klein bestuur (voorzitter, penningmeester, 

secretaris en beheerder). Elke tuinder is verplicht om onkruid te wieden en de 

tuin schoon achter te laten.  

Buurtmoestuin Oranjewijk (2012) 

De Buurtmoestuin Oranjewijk had haar eerste contact met de gemeente in mei 

2012.
321

 Er is veel werk en tijd gestoken in het opzetten van een degelijk 

projectplan. Het stalen hekwerk als omheining van de moestuin werd door de 

gemeente geleverd en geplaatst. Een bijkomend voordeel van een hekwerk is dat 

het benut kan worden voor het planten van tomaten, courgettes en dergelijke. 

Daarnaast is het een voorwaarde van de gemeente, dat als deze moestuin niet 

meer als zodanig in gebruik is, de groenstrook teruggebracht moet worden in de 

oude situatie. Na toezegging van de gemeente en financierders startte men het 

moestuinseizoen in maart 2014. Het onderhoud en beheer van het terrein wordt 

gezamenlijk gedaan door de tien bakgebruikers. De bewoners zijn zelf 

verantwoordelijk voor de beplanting en het onderhoud van hun eigen bakken. 

Van hen wordt een bijdrage van vijfendertig euro per jaar gevraagd, die in de kas 

wordt gestort en aangewend zal worden voor de inkoop van gezamenlijke 
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producten, gereedschap en onderhoud. Initiatiefneemster Femke Molenaar heeft 

een werkgroep samengesteld, die zich bezighoudt met onder andere het 

benaderen van de bewoners, het opstellen van regels, het regelen van de 

financiën, het opstarten van een leertraject en het organiseren van een 

oogstfeest. De werkgroep is als moestuincommissie toegevoegd aan de 

Wijkvereniging.
322

 

 

Afbeelding 4.6: Bollen planten in kindermoestuin ’t Hofje, november 2014.  
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Kindermoestuin ’t Hofje (2013) 

Tijdens het opzetten van de kindermoestuin zijn er vele bijeenkomsten geweest 

om informatie te verstrekken aan bewoners.
323

 Ook zijn er meerdere gesprekken 

geweest met de gemeente in verband met de plannen van de gemeente met de 

wijk. Uiteindelijk zijn er twee kindermoestuinen van in totaal vierenzestig 

vierkante meter gerealiseerd. De terreinen worden beheerd en onderhouden 

door de leden, vrijwilligers en de kinderen zelf (afbeelding 4.6). Momenteel heeft 

de kindermoestuin zes vaste vrijwilligers en vijf voor individuele klussen. Er waren 

veel mensen enthousiast over het opzetten van de kindermoestuin,  maar actief 

deelnemen als lid was en is een probleem.  

Moestuin ’t Túntsje (2013) 

Ook moestuin ’t Túntsje is gericht op kinderen in contact brengen met de natuur, 

planten en beestjes.
324

 Doordat er niet veel ruimte was voor de kinderen in de 

buurt kwam men in mei 2013 met het idee om een moestuin te beginnen. In de 

buurt werd enthousiast gereageerd op het plan. In september is de moestuin 

gerealiseerd, onder ander met behulp van de gemeente. Er is een vaste 

kerngroep, maar verder geen organisatiestructuur. Klusjes worden op natuurlijke 

manier geregeld en verdeeld onder vrijwilligers. 

Synthese 

In deze paragraaf stond de volgende vraag centraal: hoe zijn de 

stadslandbouwprojecten georganiseerd en beheerd in Leeuwarden? Door middel 

van een enquête en interview kan hier nu antwoord op worden gegeven.  

De gemeente heeft, doordat de eetbare initiatieven vanuit de 

gemeenschap komen, haar eigen beleid moeten bijstellen. De gemeente 

faciliteert daar waar nodig bij stadslandbouwprojecten. Bewoners kunnen een 

nieuw project indienen bij de gemeente. Op die manier houdt de gemeente 

overzicht in het aantal initiatieven. Dit voorkomt echter ook guerilla gardening. 

Daarnaast anticipeert de gemeente op dit soort initiatieven door na te gaan 
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welke terreinen geschikt zouden kunnen zijn voor stadslandbouw. De dagelijkse 

organisatie en beheer van de stadslandbouwprojecten zijn in handen van de 

bewoners. Vaak is het geval, dat als men de opbrengsten van de moestuin wil 

nuttigen, daar ook hulp in de moestuin tegenover staat. In sommige gevallen 

wordt gebruik gemaakt van een betalingssysteem. Het organiseren van 

vrijwilligers voor de eetbare initiatieven is per buurt verschillend, maar is over het 

algemeen niet heel lastig. 
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4.5 Synthese 
De hoofdvraag die in dit hoofdstuk centraal stond, was: waarom zijn in 

Leeuwarden tussen 2000 en 2014 stadslandbouwprojecten opgestart en welke 

functie, ruimtelijke kenmerken, organisatie en beheer kennen deze projecten? 

Er zijn in Leeuwarden vele stadslandbouwprojecten opgestart. Deze 

stadslandbouwprojecten liggen verspreid over heel de stad. Door middel van een 

enquête kan geconcludeerd worden dat het lijkt alsof de meeste 

stadslandbouwprojecten een duurzame toekomst tegemoet gaan, aangezien 

voor vele terreinen geen andere plannen bestaan. Toch, omdat de projecten ook 

afhangen van vrijwilligers, is het afwachten hoe dit zich gaat ontwikkelen. 

Daarnaast is de beschikbaarheid van de locatie uiteraard ook afhankelijk van de 

plannen van de gemeente.  

Voor de bewoners hebben de moestuinen voornamelijk een sociale 

functie en zorgen tevens voor een hogere ruimtelijke kwaliteit van de buurt. De 

context waarin de stadslandbouw is ontstaan, namelijk als tegenbeweging op de 

stedelijke consumptiecultuur, kan ook in Leeuwarden teruggevonden worden, 

door doelstellingen van de gemeente op het gebied van voedselvoorziening en 

ecologie. 

Wat betreft organisatie en beheer heeft de gemeente een faciliterende 

functie bij stadslandbouwprojecten. Om als gemeente overzicht te houden op de 

ontwikkelingen, heeft men het liefst dat nieuwe eetbare initiatieven worden 

opgegeven bij de gemeente. Pas dan kan de gemeente iets voor de bewoners 

betekenen bij het opzetten van de moestuin. De dagelijkse organisatie en het 

beheer van de stadslandbouwprojecten zijn in handen van de bewoners. In vele 

gevallen mag men de oogst gebruiken als men ook meehelpt in de tuin. Over het 

algemeen zijn er genoeg vrijwilligers te vinden die mee willen helpen in de 

buurtmoestuinen in Leeuwarden.  
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HOOFDSTUK 5  CONCLUSIE EN 

AANBEVELINGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Conclusie  
De moestuin kent vele gedaanten in tijd en ruimte, maar heeft ook diverse 

functies: van tuinbouw tot ruiltuin en van noodzaak tot vrijetijdsbesteding. 

Tijdens dit onderzoek zijn dan ook vele bronnen geraadpleegd om de historisch-

ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen beschrijven van moestuinen in de stad 

Leeuwarden. De hoofdvraag was: welke veranderingen vonden plaats in de 

functie, ruimtelijke ontwikkeling, organisatie en het beheer van de diverse typen 

moestuinen in Leeuwarden tussen circa 1600 en heden en welke historische 

ontwikkelingen liggen aan deze diversiteit ten grondslag? In deze paragraaf wordt 

hier antwoord op gegeven.  

De functie van moestuinen in Leeuwarden 

De functie van de moestuin is door de jaren heen langzaam veranderd. De 

verbouw van groente was in de Middeleeuwen en nog een tijd lang daarna een 

dure aangelegenheid. Moestuinen waren dan ook eerst alleen te vinden bij onder 

andere de adel als onderdeel van de lusthof, als ok bij instellingen en gasthuizen. 

Vanaf de zeventiende eeuw verbouwden steeds meer stadsbewoners groenten 

en/of fruit. De gardenierslanden kwamen halverwege de negentiende eeuw voort 

uit deze moestuinen voor eigen gebruik, terwijl de gardenierslanden zelf het 

begin waren van de commerciële tuinbouw van Leeuwarden. De functie van de 

moestuin veranderde van voedselvoorzienend voor eigen gebruik, naar 

voedselvoorzienend voor de markt en kreeg een economische functie voor de 

gardeniers. Ook de volkstuin kende een zeer functionele insteek in zijn 

beginjaren. Dit is voor de bewoners met name het geval geweest in de 

oorlogsjaren. Door de toenemende welvaart werd de volkstuin na de Tweede 

Wereldoorlog echter steeds meer gezien als hobby, waarbij de volkstuin ook een 

sociale functie heeft. De stadslandbouw is hierbij het toppunt. De verbouw van 

groente en/of fruit is niet meer de belangrijkste functie is van de opgezette 

buurtmoestuinen. De stadslandbouw heeft voor de bewoners voornamelijk een 

sociale functie. Ook komen de eetbare initiatieven voort uit onvrede over de 

ruimtelijke kwaliteit van de buurt. De moestuin is dan een middel tot het 

verhogen van de ruimtelijke kwaliteit. De stadslandbouw bevredigt tegelijkertijd 
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de behoefte om te weten wat men eet. Voor de gemeente is stadslandbouw een 

middel om als stad in te zetten op duurzaamheid en ecologie.  

De ruimtelijke ontwikkeling van moestuinen in Leeuwarden 

Uit de historische kaarten is op te maken dat er in de zeventiende eeuw veel 

groen in de stad aanwezig was. Of hier ook moestuinen bij horen is zeer 

waarschijnlijk, maar niet hard te maken. De moestuinen verdwenen op den duur 

langzaam uit het centrum en kwamen aan de randen van de stad te liggen, 

klaarblijkelijk waren de woon- en werkfuncties belangrijker dan de moestuin. De 

relatie met het natuurlijke landschap blijkt uit het feit dat er relatief veel 

moestuinen te vinden zijn aan de (noord- en zuid)oostelijke kant van de stad 

Leeuwarden op de goede grond van de oeverwal van de voormalige Middelzee. 

Ook de volkstuinen lagen vanaf hun ontstaan aan de rand van de stad. Door de 

uitbreidingen van de stad zijn de volkstuinen steeds verder van het stadscentrum 

af komen te liggen. De meeste complexen werden dan ook opgeheven doordat 

de ruimte nodig was voor stadsuitbreidingen. De stadslandbouwprojecten 

daarentegen brengen het groen weer terug in de stad. Deze 

stadslandbouwprojecten liggen verspreid door de hele stad. 

Enkele andere opvallende kenmerken van de moestuinen zijn de 

verschillen in grondeigendom. De lusthoven en gardenierslanden lagen op 

privéterrein. De volkstuinders huurden percelen van de volkstuinvereniging, die 

op hun beurt het terrein huurden van particulieren, gemeente of organisaties 

zoals het Nut. De stadslandbouwprojecten worden opgezet in de openbare 

ruimte; plantsoenen en braakliggende terreinen worden omgetoverd tot 

moestuinen. Dit heeft uiteraard ook effect op het behoud van de moestuin. 

Terwijl de personen met lusthoven of gardenierslanden zelf bepaalden of zij 

doorgingen met moestuinieren, was het voor de volkstuinvereniging meestal 

afwachten hoelang zij van een terrein gebruik kon maken. Terwijl men wel graag 

op continuïteit aanstuurde. De eetbare initiatieven zijn daarentegen opgezet als 

tijdelijke projecten. Dit komt uiteraard doordat op een braakliggend terrein 

nieuwe gemeentelijke plannen kunnen worden gerealiseerd, maar ook doordat 

de stadslandbouw afhankelijk is van vrijwilligers om de moestuin te 

onderhouden.  

Organisatie en beheer van moestuinen in Leeuwarden 

De dagelijkse gang van zaken in een moestuin zal over het algemeen, bij alle 

moestuinen die in dit onderzoek besproken zijn, hetzelfde zijn, namelijk 

schoffelen, bemesten, zaaien en planten van groenten en fruit. Terwijl op de 

lusthoven de kennis en diensten werden ingehuurd, bewerkte op de 

gardenierslanden de eigenaar zelf het land. Dit eventueel met behulp van één of 

enkele medewerkers, uiteraard afhankelijk van de grootte van de tuin. Ook op de 

volkstuinen wordt er door de huurders flink geschoffeld en gezaaid. De 

volkstuinvereniging had dan ook een heel andere rol in het beheren van de 

moestuinen, namelijk de leden controleren op het ‘schoon houden’ van hun tuin, 

inspelen op toe- of afnemende vraag door terreinen te huren en gereedmaken 

voor de uitgifte van volkstuinpercelen, maar ook het contact met de gemeente 

en het op orde houden van de financiën van de vereniging. Daarnaast zijn er door 

de jaren heen meerdere pogingen gedaan om een overkoepelende bond of 

federatie voor volkstuinverenigingen op te zetten. Vandaag de dag hebben de 

grotere volkstuinorganisatie op informele wijze een paar keer per jaar contact. 

De organisatie en beheer van de volkstuincomplexen houd dus heel wat in. Dit in 

tegenstelling tot de gemeente bij stadslandbouwprojecten, waar de zaken 

informeler zijn georganiseerd in vergelijking met de volkstuinen. Bij de 

organisatie van een nieuw stadslandbouwproject heeft de gemeente een 

faciliterende functie. Het dagelijkse beheer van de stadslandbouwprojecten is in 

handen van de bewoners. In vele gevallen zijn hulp in de moestuin en/of geld de 

voorwaarde voor het nuttigen van de opbrengsten van de moestuin. Over het 

algemeen zijn er genoeg vrijwilligers te vinden die mee willen helpen in de 

buurtmoestuinen in Leeuwarden.  
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Moestuinen in historische context 

Uit de voorgaande besproken kenmerken – functie, ruimtelijke ontwikkeling en 

organisatie en beheer – kan worden afgeleid dat diverse sociaal-economische 

ontwikkelingen achter de veranderingen van deze kenmerken schuil gaan. De 

alsmaar toenemende welvaart vanaf de middeleeuwen heeft er bijvoorbeeld 

voor gezorgd dat steeds meer stadsbewoners gingen moestuinieren. De verbouw 

van groenten en/of fruit was een dure aangelegenheid in vergelijking met de 

landbouwgewassen. Hoewel de moestuin dus eerst alleen te vinden was bij 

onder andere de adel, werden vanaf de zeventiende eeuw ook steeds meer 

groenten en/of fruit verbouwd door andere stadsbewoners. De diversificatie in 

het dieet werd gestimuleerd door de opkomst van de middenklasse in de 

zestiende en zeventiende eeuw. De gardenierslanden kwamen halverwege de 

negentiende eeuw voort uit deze moestuinen voor eigen gebruik, terwijl de 

gardenierslanden zelf het begin waren van de commerciële tuinbouw van 

Leeuwarden. De tuinbouw heeft op haar beurt ook voor welvaart gezorgd in 

Leeuwarden. Door de mondialisering en de schaalvergroting in de tuinbouw zijn 

uiteindelijk de meeste kwekerijen in groenten en fruit uit Leeuwarden 

verdwenen.  

De welvaart zorgde tevens voor stadsuitbreidingen. De ruimtelijke 

ontwikkeling van vele moestuinen kan tot op zekere hoogte worden gekoppeld 

aan de stadsuitbreiding, doordat ze worden gekenmerkt door een uitwaartse 

beweging. Vele moestuinen – het lusthof als vlucht uit de stad, de 

gardenierslanden en de volkstuin verdrongen door bebouwing – liggen dan ook 

aan de rand van de stad. De stadslandbouw daarentegen kan als tegenbeweging 

op de stedelijke eetcultuur, consumptie en gemakzucht worden gezien. De 

ruimtelijke consequenties van de opkomst van de stadslandbouw is dat er meer 

aandacht is voor groen – onder andere dus moestuinen – in de buurt. In 

Leeuwarden zijn de stadslandbouwprojecten verspreid over de hele stad te 

vinden.  

Hoewel welvaart dus veel gebracht heeft, hadden kennelijk niet alle 

stadsbewoners toegang tot een moestuin. Het Nut en de Volkstuinvereniging van 

Huizum zijn dan ook opgezet om in de behoefte hieraan te voldoen. Als 

voorbeeld noem ik het Nut, waarbij door de vele aanvragen in 1918 het bestuur 

besloot om personen “die een zekere stand in de maatschappij innemen en 

daardoor in staat zijn elders een lapje grond te huren, voortaan niet meer als 

huurders aan te nemen”.
325

 Men wilde duidelijk iedereen de mogelijkheid geven 

om een tuintje te huren.   

5.2 Aanbevelingen 
Door de breedte van dit onderzoek zijn er diverse bronnen gebruikt om het 

verhaal van moestuinen in Leeuwarden te kunnen vertellen. Er zijn echter nog 

vele hiaten op te vullen op dit gebied. In deze paragraaf doe ik enkele 

aanbevelingen voor verder onderzoek.  

Het gebied rondom het riviertje De Potmarge werd in het verleden ook 

wel ‘de tuin van Leeuwarden’ genoemd. Het is erg interessant om dieper in te 

gaan op dit gebied met een rijke moestuinhistorie. Op de kadastrale kaart uit 

1832 worden hier moestuinen en gardenierslanden aangegeven en ook in de 

twintigste eeuw schijnen hier diverse kwekerijen en volkstuincomplexen gelegen 

te hebben. Nader onderzoek in de archieven van de volkstuinvereniging en 

bronnen over de tuinbouw in Leeuwarden kan meer duidelijkheid geven over de 

historische ontwikkelingen in dit gebied.  

De lusthoven, buitenplaatsen en tuintjes in Leeuwarden schijnen, zo 

blijkt uit bronnen, groot in aantal te zijn geweest. Aan te bevelen is om hier meer 

over te weten te komen, waardoor tevens meer kan worden gezegd over de 

moestuinen die onderdeel uitmaakten van de lusthoven. In het onderzoek van 

Nijboer uit 1991 zijn de consentboeken hierbij de belangrijkste bronnen. 

 Tijdens dit onderzoek is meerdere keren naar voren gekomen dat ook de 

gemeente en particulieren een groot aandeel hadden in de verhuur van 

volkstuinen in Leeuwarden. In de archieven van en over de gemeente 

Leeuwarden zal hier wellicht meer over te vinden zijn. Door ook de gemeente en 

de particulieren te behandelen kan een meer volledig overzicht worden 

verkregen van de geschiedenis van de volkstuin in Leeuwarden.  

                                                                 
325

 HCL, toegang 1366, inventaris 397. 
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De historische ontwikkeling van moestuinen is een ‘vergeten groente’ in 

de wetenschappelijke literatuur. Dit komt waarschijnlijk doordat de moestuin op 

het grensvlak zweeft van vele onderwerpen en dus ook wetenschappelijke 

disciplines. Na dit onderzoek in Leeuwarden is het interessant om te kijken hoe in 

andere steden de moestuin zich heeft ontwikkeld. Bij Groningen zijn bijvoorbeeld 

op het uiteinde van de Hondsrug vele moestuinen te vinden (afbeelding 5.1). 

Hieruit blijkt een relatie met het natuurlijk landschap, maar ook een zeer 

duidelijke relatie met de stad. Door ook andere steden te onderzoeken kunnen er 

meer algemene conclusies worden getrokken over de kenmerken en 

ontwikkeling van moestuinen in en nabij steden door de eeuwen heen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5.1: Topografische Militaire Kaart van Groningen omstreeks 1850. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[98] 
 

BRONNEN EN LITERATUUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archieven 
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Bijlage A Moestuinen in Leeuwarden in 1832 
 

Naam Voornaam Beroep Woonplaats Legger Percelen Soort Inhoudsgrootte 

Altena, wed. Hendericus Wiardus   Leeuwarden 26 Lwd F224 Moestuin 670 

Andrea en mede Erven Arnold   Leeuwarden 31 Lwd G49 Zomerhuis en moestuin 2000 

Asbeck, van Erven Douarière 
Wijtze Watse 

  Leeuwarden 40 Lwd G722 Moestuin 620 

Bakker Constantinus Guardenier Leeuwarden 55 Lwd G343 Moestuin 2050 

Bergstra Jacob Tjallings Arbeider Leeuwarden 97 Lwd E112 Moestuin 1360 

Bergstra Tjeerd Alderts Landbouwer Bij Leeuwarden 95 Lwd E104 Moestuin 250 

Bekbergen, wed. L. Guardenier-
sche 

Leeuwarden 75 Lwd G595 Huis en moestuin 22660 

Binksma Lieuwe Pieters Kuipersknecht Leeuwarden 103 Lwd G290 Moestuin 156 

Blaauwstra Lutske   Leeuwarden 107 Lwd G549 Moestuin 160 

Boer, de Anne Hobbes IJzerkramer Leeuwarden 132 Lwd G345 Moestuin 1770 

Bouwma, wed.  Dirk   Leeuwarden 172 Lwd D230 Moestuin 750 

Brink R.K. Hovenier Leeuwarden 179 Lwd G805 Moestuin 6750 

Buijsing en mede Erven Albertus Kalkbrander Leeuwarden 218 Lwd 135 Moestuin 1350 

Burmania Baron Rengers, 
van 

S.G.J.   ‘s Gravenhage 1012 Lwd F219 Moestuin 2780 

Castelein, wed.  Bauke Melles   Gragtswal 
Leeuwarden 

233 Lwd G700 Moestuin 750 

Cats Pieter Lid van den  Leeuwarden 238 Lwd E59 Moestuin 440 
    Raad     Lwd F247   1510 

          Lwd F249   680 

          Lwd G665   1240 



[109] 
 

          Lwd G667   500 

          Lwd G757   6980 

          Lwd G760 Moestuin en schuur 3010 

          Lwd G771 idem 3800 

          Lwd G773 Moestuin 8970 

          Lwd G774 Moestuin en bergplaats 8550 
          Lwd G775 Moestuin 9030 

          Lwd G776 Moestuin en tent 16630 

Cats Teatske   Leeuwarden 236 Lwd D83 Moestuin 580 

          Lwd D115   1040 

Coulon Julius Vitringa Med. Doctor Leeuwarden 258 Lwd197 Moestuin 440 

Dijkstra Oeble Jans Olijslager Op het Vliet 338 Lwd G342 Moestuin 1030 

Dijkstra Tiede Klazes   Leeuwarden 337 Lwd F392 Moestuin 480 

Dorhout Lambertus Advocaat Leeuwarden 294 Lwd D149 Moestuin 660 

Duis, wed. Jan Gardeniersche Leeuwarden 311 Lwd F125 Moestuin 7950 

Dupr’ Lodewijk Hovenier Leeuwarden 317 Lwd G685 Moestuin en berghok 460 

Faber Ate Jans Landbouwer Leeuwarden 364 Lwd E131 Moestuin 3520 

Feitz Lewinus Jacobus Koopman Op het Vliet 388 Lwd G627 Moestuin 1010 

     
Lwd G630 

 
1340 

Fockema Sijbrandus Med. Doctor Leeuwarden 405 Lwd G587 Moestuin en zomerhuis 1450 

Lwd G589 Moestuin 1480 

Gent, van Sijbrandus Pottebakker Op het Vliet 442 Lwd G500 Moestuin en schuur 300 

Glockman, van Catharina Johanna 
Wilhelmina 

  Peize 454 Lwd F171 Moestuin 2170 

  

Glotsbach Johan Martinus Koopman Oudegalileen 455 Lwd F187 Moestuin 230 

Harmenzon Lambertus Deurwaarder Leeuwarden 522 Lwd G677 Moestuin 360 
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Gorter en mede Erven, 
wed. 

Folkert Oenes Gruttersche Leeuwarden 463 Lwd G778 Moestuin en 
stookplaats 

16340 

Hebbes, wed. Sipke   Leeuwarden 530 Lwd G695 Moestuin 11140 

Lwd G696 7160 

Lwd G698 8120 

Heringa Leffert Koopman Leeuwarden 533 Lwd G10 Moestuin 980 

Hommema Hessel Gerhardus Bakker Jelzum 583 Lwd D71 Moestuin 1240 

Horst, ter Willem Fabrikeur Oudegalileen 1228 Lwd F73 Moestuin 240 

Lwd F75 660 

Lwd F77 5460 

Houten en mede Erven, 
van 

Pieter Timmerman Leeuwarden 593 Lwd G723 Moestuin 470 

Hoving Jacobus Koffijschenker Leeuwarden 598 Lwd G762 Moestuin 410 

Idsinga, van Johan   Leeuwarden 613 Lwd D243 Moestuin 1960 

Jong,de Douwe Gerrits   Op het Vliet 638 Lwd G363 Moestuin 2410 

Jongma IJpe Douwes Landbouwer Leeuwarden 649 Lwd F303 Moestuin 880 

Lwd F307 1950 

Jongsma Erven Cornelis (Emiritus 
predikant) 

Leeuwarden 651 Lwd G383 Moestuin 700 

Klamp, van der Hiltje Willems Guardenier Op de grachtswal 
Leeuwarden 

690 Lwd G13 Moestuin en schuur 7470 

Lwd G554 Moestuin en zomerhuis 1330 

Klein Evert Johannes Timmerknegt Op het Vliet 696 Lwd G331 Moestuin 940 

Kooi, van der Willem Bartel Kunstschilder Leeuwarden 707 Lwd G472 Moestuin 240 

Koopmans IJnse Douwes Koopman Leeuwarden 711 Lwd G82 Moestuin 240 

Kuilenberg Hermanus Tuinnier Leeuwarden 727 Lwd G684 Moestuin 420 

Laverman (Erven) Hidde Gosses   Lekkum 753 Lwd E59 Moestuin 2750 
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Meulen, van der  IJde Bouwes Brouwer Op het Vliet 845 Lwd G27 Moestuin 1050 

Miedema Gerben Sjoukes Landbouwer Goutum 855 Lwd E184 Moestuin 700 

Nijsloot Jelle Annes   Leeuwarden 910 Lwd G804a Moestuin 2300 

Nollides en mede Erven Oeble Rinkes Grutter Leeuwarden 899 Lwd E221 Moestuin 1130 

Osinga IJmke Bleeker Leeuwarden 922 Lwd G812 Moestuin en huisje 350 

Postma Sjouke Sipkes Schipper Leeuwarden 984 Lwd G43 Moestuin 510 

Renaud Egedius Zeepmaker Gragtswal 
Leeuwarden 

1004 Lwd G729 Moestuin 530 

Reneman, van Kolde Dodoneus Pierius   Leeuwarden 1005 Lwd G650 Moestuin 1850 

Lwd G652 6210 

Lwd G653 9880 

Lwd G654 4370 

Reneman en mede Erven, 
van Kolde  

Dodoneus Pierius   Leeuwarden 1006 Lwd G662 Moestuin 680 

Rienstra Johannes Fabrikeur Op het Vliet 1017 Lwd G175 Moestuin 690 

Romkes Johannes Wethouder Leeuwarden 1030 Lwd G804 Moestuin 6330 

Schreuder Willem Zilversmid Leeuwarden 1086 Lwd G680 Moestuin 300 

Schwartzenberg en 
Hohenlansberg, Baron 
thoe  

Georg Frederik Grietman Beetgum 1095 Lwd B144 Moestuin 4730 

Sijbouts Herman Advocaat Leeuwarden 1208 Lwd E50 Moestuin 1620 

Lwd E53 4830 

Lwd E56 1160 

Lwd E93 3460 

Steensma Atse Jetses Tigchelaar Op het Vliet 1149 Lwd G24 Moestuin 6850 

Suringar Willem Hendriks Ontvanger der 
Loterijen 

Leeuwaren 1189 Lwd G53 Moestuin 1010 
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Terhorst Jan Guardenier Leeuwarden 1227 Lwd G12 Moestuin 18700 

Tigler Erven Klaas   Leeuwarden 1235 Lwd G550 Moestuin 144 

Lwd G603 490 

Lwd G699 8410 

Tjerksma Jan Tjerks Landbouwer onder 
Leeuwarden 

1244 Lwd D198 Moestuin 1700 

Uiterdijk Auke Klazes Koemelker Leeuwarden 1264 Lwd G16 Moestuin 320 

Vergonnet Jan Touwpluiser Op het Vliet 1292 Lwd G396 Moestuin 1020 

Vorm, van der Schelte Johannes   Leeuwarden 1323 Lwd G376 Moestuin 600 

Vossenberg Lambertus Guardenier Leeuwarden 1329 Lwd G656 Moestuin en bergplaats 19640 
Lwd G681 Moestuin 280 

Vries, de Pieter Olijslager Leeuwarden 1331 Lwd F386 Moestuin 260 

Lwd F387 310 

Wagenaar Johannes Hovenier Leeuwarden 1361 Lwd G47 Moestuin en zomerhuis 530 

Werff, van der Johannes Geerts Scheeps-
timmerman 

Op het Vliet 1402 Lwd G265 Moestuin 240 

Westra, wed. Cornelus Esgers   Leeuwarden 1423 Lwd G314 Moestuin 1130 

Westra Cornelis Johannes Landbouwer Leeuwarden 1421 Lwd G315 Moestuin 620 

Lwd G316 990 

Wijbrandi Jentje Koopman Leeuwarden 1463 Lwd E148 Moestuin 400 

Wicheren, van Theodorus Houtkoper Leeuwarden 1425 Lwd E262 Moestuin en schuur 990 

Wijbinga Wiebe Jans Kastelein Onder 
Leeuwarden 

1457 Lwd D217 Moestuin 2300 
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Sint Anthonie Gasthuis       427 Lwd D13 Moestuin 880 

Lwd D131 760 

Lwd D140 1630 

Lwd E121 2770 

Lwd E143 1030 

De stad Leeuwarden       759 Lwd D137 Moestuin 450 

Lwd D263 570 

Lwd F232 2400 

Lwd G350 1880 

Lwd G822 168 

‘t Burger Weeshuis       1390 Lwd E174 Moestuin 1710 

Lwd F321 300 
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Bijlage B Moestuinen en guardenierslanden in Huizum in 1832 
 

Naam Voornaam Beroep Woonplaats Legger Percelen Soort Inhoudsgrootte 

Ably Jacob Bleeker Huizum 1 Hzm B144 Moestuin of guardeniersland 3540 

Boekema, wed. Wieberen Jans Tuinnier Huizum 12 Hzm B133 Moestuin of guardeniersland 11500 

          Hzm B134   2550 

          Hzm B136   5230 

          Hzm B137   1230 

          Hzm B138   660 

Bos Into Ottes Tuinnier Huizum 26 Hzm B131 Moestuin of guardeniersland 17680 

Cammingha, van Erven Ruurd   Goutum 32 Hzm B221 Moestuin 4070 

          Hzm B223   15310 

Cats Pieter Lid van den Raad Leeuwarden 36 Hzm B45 Moestuin 16500 

Cats Samuel Hendriks   Leeuwarden 35 Hzm B141 Moestuin of guardeniersland 8040 

Glockman, wed. Otto Frederik Willem   Goutum 67 Hzm B226 Bouwland of guardeniersland 1850 

Haan, de 
(namens zijne 
vrouw) Fonger   Leeuwarden 75 Hzm B89 Moestuin of guardeniersland 18220 

Hemminga Jacob Foppes   Koudum 81 Hzm B50 Moestuin 6510 

          Hzm B51   7300 

          Hzm B52   6700 

          Hzm B54   7240 

Heslinga Erven Lieme Petrus Kastelein Stiens 85 Hzm B109 Moestuin of guardeniersland 10210 

Kaastra Sjerp Tjeerds Guardenier Huizum 108 Hzm B49 Moestuin of guardeniersland 2410 

          Hzm B49b Moestuin 3400 
          Hzm B54 Moestuin of guardeniersland 16110 

        

Kooi en mede Douwe Gerbens Bouwman Teerns 123 Hzm Moestuin 600 
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Erven, van der C335a 

Nauta Into Rentenier Leeuwarden 140 Hzm B90 Moestuin of guardeniersland 1700 

          Hzm B91   11280 

Plantinga Erven Klaas Jans   Huizum 158 Hzm B61 Moestuin of guardeniersland 14080 

          Hzm B62   11390 

          Hzm B63   3830 

Ringenerus Sjoerd Oepkes Landbouwer Goutum 170 Hzm B232 Moestuin of guardeniersland 6320 

Sixma, van Erven Mevrouw   Weidum 181 Hzm B105 Moestuin of guardeniersland 1480 

          Hzm B113   7550 

Stekkersma, 
wed. Jan Balling Tuinnier Huizum 196 Hzm B130 Moestuin of guardeniersland 18230 

Wal, van der Feike Jelles Tuinnier Huizum 226 Hzm B86 Moestuin of guardeniersland 3730 

Wal, van der Hatten Tiekes Tuinier Huizum 224 Hzm B88 Moestuin of guardeniersland 9290 

Wal, van der Hattum Teakes Tuinnier Huizum 225 Hzm B128 Moestuin of guardeniersland 25310 

Wal, van der Teake Jelles Tuinnier Huizum 226 Hzm B79 Moestuin of guardeniersland 5120 

Weide, van der Gerben Sjoukes Vleeshouwer Techum 231 Hzm B297 Bouwland of guardeniersland 7640 

Zijlstra Erven Johannes Ruurds   Huizum  247 Hzm B55 Moestuin of guardeniersland 2880 

          Hzm B57   1910 

          Hzm B58   1980 

          Hzm B59   11290 

Zijlstra Ruurd Johannes Guardenier Huizum 248 Hzm B46 Moestuin   14160 

          Hzm B48   1440 

Zijlstra en mede 
Erven Willem Johannes Guardenier     Hzm B60 Moestuin of guardeniersland 3780 
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Bijlage C Plaisirtuinen in Leeuwarden en Huizum in 1832 
 

HUIZUM              

Naam Voornaam Beroep Woonplaats Legger Percelen Soort Inhoudsgrootte 

Kalsbeek en mede 
Erven 

Lammert Ages boer Aegum 111 Hzm C139 Huis, zomerhuis en 
erf 

1980 

Sixma, van Erven mevrouw   Weidum 181 Hzm B103 Zomerhuisje 60 

          Hzm B104 Zomerhuisje en plaats 270 

               

LEEUWARDEN              

Naam Voornaam Beroep Woonplaats Legger Percelen Soort Inhoudsgrootte 

Adama Hermanus Jongers Zilversmide Leeuwarden 8 Lwd G747 Plaisirtuin 320 

Adelaar Meijer Benedictus   Leeuwarden 11 Lwd G711 Plaisirtuin en 
zomerhuis 

690 

Andrea en mede 
Erven 

Arnold   Leeuwarden 31 Lwd G49 Zomerhuis en 
moestuin 

2000 

Asbeck, van Erven Douairière 
Wijtze Watse 

  Leeuwarden 40 Lwd G756 Plaisirtuin en 
zomerhuis 

2370 

Assen, van (wed.) Anthony   Leeuwarden 47 Lwd G5 Plaisirtuin en 
zomerhuis 

650 

          Lwd G6 Zomerhuis, schuur en 
erf 

88 

Bakker, wed. Cornelis   Gragtswal 
Leeuwarden 

54 Lwd G708 Plaisirtuin en 
bergplaats 

1020 

Bakker  Dirk boekbinder Leeuwarden 52 Lwd G763 Plaisirtuin en 
zomerhuis 

790 

Berg, van der  Erven Abraham    Leeuwarden 87 Lwd B1349 Tuin, zomerhuis en 
erf 

290 

Bleeker Christiaan Pieters Timmerman Leeuwarden 108 Lwd G720 Plaisirtuin en 
zomerhuis 

360 



[117] 
 

Boer, de Meindert Alberts 
Bokma 

Fabrikeur Leeuwarden 130 Lwd E250 Plaiziertuin en 
zomerhuis 

490 

Bolman en mede 
Erven 

Anna Cristina    Leeuwarden 142 Lwd G788 Plaisirtuin 1330 

Brouwer Anna Elizabeth   Gragtswal 
Leeuwarden 

192 Lwd G734 Plaisirtuin  490 

Brouwer H.   Leeuwarden 190 Lwd G673 Plaisirtuin en 
zomerhuis 

1290 

Bruinsma Johannes Rochus   Gragtswal 
Leeuwarden 

201 Lwd G716 Plaisirtuin 500 

Buma Bernhardus Grietman van 
Baarderadeel 

Weidum 207 Lwd C444a Plaisirtuin 630 

Buijsing Albertus   Kalkbrander Leeuwarden 219 Lwd E62 Plaiziertuin en 
zomerhuis 

860 

Camstra Bauke Douwes Bode van de Stads 
Armkamer 

Leeuwarden 230 Lwd C311 Plaisirtuin en 
zomerhuisje 

330 

Cats Anna   Leeuwarden 241 Lwd G742 Plaisirtuin  1000 

          Lwd B1044 Zomerhuis en erf 84 

          Lwd G739 Zomerhuis 26 

Cats Jentje Szn.   Op de 
Gragtswal 

242 Lwd G570 Plaisirtuin en 
zomerhuis 

3900 

          Lwd G575 Plaisirtuin 430 

Cats Pieter Lid van den raad Leeuwarden 238 Lwd G690 Plaisirtuin en 
zomerhuis 

3190 

Cats Teatske    Leeuwarden 236 Lwd D194a Plaiziertuin en 
zomerhuis 

1410 

          Lwd D270 Boomgaard en 
zomerhuis 

1210 

Chateau, de Erven Nicolaas Stroohoedenfabrikeur Leeuwarden 244 Lwd G657 Plaisirtuin en 
bergplaats 

680 

Coulon Catharina Rinskia   Leeuwarden 257 Lwd G752 Plaisirtuin  1510 

Coulon Julius Vitringa Medisch doctor Leeuwarden 258 Lwd E233 Zomerhuis en erf 127 
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Dam en mede 
Erven, van 

Luitjen Jacobs Orgelmaker Gragtswal 
Leeuwarden 

268 Lwd G732 Plaisirtuin 780 

Dorama Rinse Jans Koopman Op het Vliet 290 Lwd G29 Plaisirtuin en 
zomerhuis  

910 

          Lwd G44 Plaisirtuin 1910 

Dorhout Lambertus   Advocaat Leeuwarden  294 Lwd E192 Zomerhuis en erf 240 

Dijkhout Johannes Koopman Leeuwarden 223 Lwd G416 Plaisirtuin 4480 

          Lwd G417   4680 

Dijkstra Oeble Jans  Olijslager Op het Vliet 338 Lwd G465 Plaisirtuin 430 

          Lwd G21 Zomerhuis en 
boomgaard 

1640 

Dijkstra (wed.) Doede Jans   Leeuwarden 326 Lwd G798 Zomerhuis en erf 136 

Dirks Nolle Jans Koopman Leeuwarden  281 Lwd G420 Plaisirtuin 12870 

          Lwd G419 Zomerhuis en erf 380 

          Lwd G464 Plaisirtuin 530 

Dirks, wed. Nolle Jans   Op het Vliet 283 Lwd G456 Plaisirtuin en 
zomerhuis 

910 

Draijer Willem Tjepkes Guardenier Gragtswal   298 Lwd G738 Plaisirtuin  630 

Drielsma Benjamin Arons Koopman Leeuwarden 304 Lwd G783 Plaisirtuin 820 

Dunne en mede 
Erven, van 

Lambertus 
Johannes 

Ontvanger Westergeest 313 Lwd G780 Plaisirtuin en 
zomerhuis 

1060 

Eelkema Eelke Jelles Kunstschilder Gragtswal 
Leeuwarden 

342 Lwd G705 Plaisirtuin 300 

Eijsinga, van Erven Frans Julius 
Johan 

  Leeuwarden 361 Lwd G801 Plaisirtuin, zomerhuis 
en schuur 

620 

Feddema Hero Koopman Leeuwarden 368 Lwd C9 Tuin en zomerhuis  208 

Feddes Claas Cornelis Vrederegter Op het Vliet 372 Lwd G393 Plaisirtuin en 
zomerhuis 

1280 

Feddes, wed. Cornelis   Op de 
Gragtswal 

371 Lwd G555 Plaisirtuin 310 
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Feddes 

 
Cornelis Jans 

 
Koopman 

 
Op de 
Gragtswal 

 
369 

 
Lwd G564 

 
Plaisirtuin 

 
1340 

Feenstra Gerrit Jans Koopman Op het Vliet 382 Lwd G537 Stalling en plaisirtuin 280 

Feijens Lodewijk Lid van de Raad Leeuwarden 397 Lwd G104 Plaisirtuin 420 

Feitz Jacobus Liwinus Koopman Op het Vliet 388 Lwd G455 Plaisirtuin 580 

Feitz Luitje  Schilder Leeuwarden 386 Lwd G745 Plaisirtuin 300 

Fockema Sijbrandus Medisch doctor Leeuwarden 405 Lwd G587 Moestuin en 
zomerhuis 

1450 

Folkersma Wigerus Medisch doctor Leeuwarden 409 Lwd G51 Plaisirtuin en 
zomerhuis 

410 

Giesen Tamme Polier Leeuwarden 449 Lwd G579 Plaisirtuin 1551 

          Lwd G580 Zomerhuis 40 

Haan, de Frederik Koopman Leeuwarden 497 Lwd G767 Plaisirtuin 880 

          Lwd G766 Zomerhuis en erf 150 

Haan, de (wed.) Jacob   Leeuwarden 496 Lwd G784 Plaisirtuin 1090 

          Lwd G785 Huis, zomerhuis en 
erf 

520 

Haer, van der 
(wed.) 

Erven Bonifacius   Leeuwarden 501 Lwd C106 Plaisirtuin en 
bergplaatzen 

3170 

          Lwd C115 Plaisirtuin 1680 

Harskamp Lourens Koopman Leeuwarden 523 Lwd G46 Plaisirtuin en 
zomerhuis 

380 

          Lwd G748 Plaisirtuin en 
zomerhuis 

196 

Hermans Ijnso  Leerlooijer Leeuwarden 544 Lwd G422 Plaisirtuin en 
zomerhuis 

1280 

Hettema Montanus Advocaat Leeuwarden 553 Lwd A130 Huis, erf, tuin en 
zomerhuis 

510 

Hinxt, wed. Gerrit Tabes   Gragtswal 561 Lwd G582 Plaisirtuin 1300 
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Leeuwarden 

Humalda, van Idsert Aebinga, jr. Staatsraad in 
buitengewone dienst 

Leeuwarden 609 Lwd C782 Plaisirtuin en water 3380 

Ijpes (wed.) Erven Douwe   Op het Vliet 1482 Lwd G283 Plaisirtuin en 
zomerhuis 

450 

Ijpes Erven Abe   Leeuwarden 1481 Lwd G704 Plaisirtuin en 
zomerhuis 

680 

Jongsma Erven Cornelis Emiritus predikant Leewarden 651 Lwd A114 Zomerhuis 58 

Jongstra Nammen Dirks Hovenier Leeuwarden 653 Lwd G4 Plaisirtuin en 
zomerhuis 

360 

          Lwd G8 Plaisirzomerhuis en 
tuin 

1730 

Kesler J.F.   Gragtswal 
Leeuwarden 

680 Lwd G726 Plaisirtuin 360 

Klamp, van der Hiltje Willems Guardeniersche Op de 
Gragtswal 

690 Lwd G554 Moestuin en 
zomerhuis 

1330 

Klamp, van der Ijtzen Guardenier Oudegalileen 690 Lwd F60 Plaisiertuin en 
zomerhuis 

1500 

Kuitert Jannes   Op het Vliet 738 Lwd G113 Plaisirtuin   470 

Lojenga Johannes   Op het Vliet 789 Lwd G95 Plaisirtuin  168 

Meetsma Anthoon   Op het Vliet 816 Lwd G37 Plaisirtuin 400 

Meulen, van der  Jan Timmerman Op het Vliet 837 Lwd G442 Plaisirtuin en 
zomerhuis 

310 

Meulen, van der, 
wed. 

Pieter Haijonides   Leeuwarden 841 Lwd G429 Plaisirtuin 1080 

Nauta Into Lid van den Raad Leeuwarden 891 Lwd G749 Plaisirtuin 790 

Osinga Ijmke Bleeker Leeuwarden 922 Lwd G820 Plaisirtuin 210 

          Lwd G819 Zomerhuis 20 

Postma Sipke Sipkes Koopman Lekkum 985 Lwd G39 Plaisirtuin 510 

Reeling Atze Valentijn Grutter Op het Vliet 996 Lwd G32a Zomerhuis en 
plaisirtuin 

1130 
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Rengers, baron Willem Carel 
Gerard van 
Welderen 

Lid der Staten van 
Vriesland 

Leeuwarden 1010 Lwd C214a Plaisirtuin en 
bergplaats 

1210 

Reneman, van 
Kolde 

Dodonius Pierius   
 

Leeuwarden 1005 Lwd G657 Plaisirtuin 4940 

Robben Herman Koopman Leeuwarden 1023 Lwd C84 Plaiziertuin en 
zomerhuis 

310 

Romkes Johannes Wethouder Leeuwarden 1030 G802 Plaisirtuin en schuur 1650 

Schultze Hermanus 1e Commies ter 
Provinciale Griffie 

Leeuwarden 1090 Lwd G712 Plaisirtuin en 
zomerhuis 

470 

Slothouwer Johan Coenraad Conrector Leeuwarden  1114 Lwd A110 Zomerhuis en 
bergplaats 

36 

Smeding Hermanus Zilversmid Leeuwarden 1118 Lwd G2 Plaisirtuin 430 

          Lwd G1 Zomerhuis 25 

Smeding Pieter Koumans Courantdrukker Leeuwarden 1123 Lwd A141 Drukkerij en 
zomerhuis 

47 

Spr'e Sjoerd Inspecteur van het 
Kadaster 

Leeuwarden 1141 Lwd G769 Plaisirtuin en 
stookplaats 

1670 

Steinvoorte Roelof Klaas Koffijhuishouder Leeuwarden 1155 Lwd G753 Plaisirtuin en schuur 2340 

Stirum Douairiere Otto 
Ernst Gelder Grave 
van Limburg 

  Leeuwarden 1172 Lwd C220a Plaisirtuin 540 

Swalue Albertus Otto Apotheker Leeuwarden 1193 Lwd G481 Zomerhuis en 
plaisirtuin 

870 

Suringar Willem Hendriks Ontvanger der 
Loterijen 

Leeuwarden 1189 Lwd G50 Plaisirtuin 260 

Terhorst Roelof Koopman Leeuwarden 1231 Lwd G719 Plaisirtuin en 
zomerhuis 

290 

Tigler Erven Klaas   Leeuwarden 1235 Lwd G608 Zomerhuis en 640 
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plaisirtuin 

Tuinen, van (wed.) Auke   Leeuwarden 1256 Lwd G758 Plaisirtuin en 
zomerhuisje 

330 

Veen en mede 
Erven, van der 

Ciprianus 
Johannes 

Advocaat Leeuwarden 1273 Lwd G674 Plaisirtuin en 
zomerhuis 

1040 

Veenstra Tjepke   Leeuwarden 1277 Lwd G718 Plaisirtuin en 
zomerhuis 

660 

Vliegendehond IJde Jans Bakker Op het Vliet 1310 Lwd G151 Plaisirtuin 270 

Vries, de Pieter Olijslager Leeuwarden 1331 Lwd F377 Plaisiertuin en 
zomerhuis 

1480 

          Lwd G367 Olijmolen, huis, 
zomerhuis en erf 

1230 

Wagenaar  Johannes Hovenier Leeuwarden 1361 Lwd G47 Moestuin en 
zomerhuis 

530 

Wagenaar, wed. Philippus Bloemiste Leeuwarden 1365 Lwd G116 Bloemenplaisirtuin 460 

Walstra Jacobus Timmerman Leeuwarden 1377 Lwd G45 Plaisirtuin en 
zomerhuis 

750 

Wierdsma Jentje Dominicus Wethouder Leeuwarden 1435 Lwd B737 Huis, tuin en 
zomerhuis 

340 

          Lwd B738 Huis, tuin en 
zomerhuis 

270 

Wijbrandi Pieter Fabrikeur Op het Vliet 1461 Lwd G404 Plaisirtuin 250 

Wijngaarden, wed. Johannes   Op het Vliet 1469 Lwd G111 Plaisirtuin 173 

Wouters  Jelle Klaas Schipper Op het Vliet 1455 Lwd G459 Plaisirtuin 126 

                

Gemeente Evangelische 
Lutersche 

  Leeuwarden 440 Lwd B554 Tuin en zomerhuis 430 

De stad 
Leeuwarden 

    Leeuwarden 759 Lwd C255 Plaisirtuin 1990 

          Lwd C55 Zomerhuis en erven 132 

Koning der 
Nederlanden 

      706 Lwd C349 Plaisirtuin 2260 
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Bijlage D Vragenlijsten interviews 
 

Interview Gemeente Leeuwarden 

Interview met Gjalt Faber, beleidsadviseur Wijkzaken, Gemeente Leeuwarden op 

22 juli 2014. 

1) Kunt u mij ook wat vertellen over het algemene groenbeleid hier in de 
gemeente? En vallen de volkstuinen en stadslandbouw daar dan ook 
onder? 

2) Wat houdt het project Eetbaar Leeuwarden in?  

3) Is er specifiek beleid voor stadslandbouw in de gemeente?  

4) Wat wilt u met de stadslandbouw bereiken?  

5) Om hoeveel initiatieven gaat het in dit stadslandbouwproject?  

a. Om hoeveel hectare gaat het?  

b. Hoeveel vrijwilligers zijn hierbij betrokken? 

c. Waar zijn de initiatieven in de stad te vinden? 

6) Hoe lopen deze initiatieven? (producten, enthousiasme) 

7) Zijn deze projecten allemaal ontstaan op initiatief van inwoners van de 

stad? 

8) Hoe worden deze projecten opgezet? (procedure, eisen)  

9) Hoe worden deze projecten beheerd? (vrijwilligers e.d.) 

10) Wat is volgens de gemeente de sociale betekenis van de stadslandbouw 

voor de stad Leeuwarden? 

11) Wat is het toekomstbeeld voor stadslandbouw? 

12) Houden jullie je als gemeente ook bezig met de verhuur van 

volkstuinen? Of hebben jullie alleen grond in bezit? 

 
 
 

Interview Maatschappij tot Nut van het Algemeen, departement 

Leeuwarden 

Interview met Jaap Ruedisulj, secretaris van het Nut Leeuwarden op 24 juli 2014. 

1) Hoelang bestaat het Nut, departement Leeuwarden?  

2) Hoeveel leden hebben jullie? 

3) Wat voor activiteiten organiseren jullie zoal?  

4) Sinds wanneer verhuren jullie (grond voor) volkstuinen? 

5) Waar lagen/liggen deze gronden?  

6) Hebben jullie door de jaren heen verschillende locaties gehad? 

7) Werd of wordt de grond in eigen beheer verhuurd aan volkstuinders? 

8) Nog steeds grond in bezit die verhuurd wordt?  

9) Hebben jullie goede contacten met het LHVN als grondeigenaar?  

10) Organiseren jullie activiteiten op het gebied van moestuinieren? 

11) Wat zijn volgens het Nut een belangrijke functies geweest van de 

vroegere volkstuin?  

12) Wat zijn volgens het Nut nog steeds belangrijke functies van de 

volkstuin?  

 

Interview Landschapsbeheer Friesland 

Interview met Jan Piet de Boer, projectleider Landschapsbeheer Friesland op 24 

september 2014. 

1) Wat is jullie [LBF] definitie van stadslandbouw? 
2) Is stadslandbouw iets typisch niet-commercieels?  
3) Wat willen jullie als LBF graag bijdragen aan stadslandbouw?  
4) En de bewoners, weten die jullie te vinden op dit gebied?  
5) Want wat voor subsidies zijn er voor de eetbare initiatieven? 
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Bijlage E Enquêtevragen 
 

1) Sinds wanneer (maand en jaartal) zijn jullie gestart met dit eetbare 
initiatief?  

2) Waarom zijn jullie gestart met dit eetbare initiatief?  
3) Hoe is het gegaan van idee, concrete plannen tot uitvoering? Met 

andere woorden: hoe hebben jullie het in grote lijnen georganiseerd? 
Was dit gemakkelijk of kwamen jullie veel strubbelingen tegen?  

4) Wat wordt er ongeveer aan groenten en fruit in de moestuin verbouwd?  
5) Hoe groot is de moestuin qua oppervlakte (in vierkante meters)?  
6) Op wat voor terrein ligt de moestuin? Bijvoorbeeld: een plantsoen of 

braakliggend terrein. 
7) Is dit terrein in eigendom van de gemeente of een andere organisatie? 

Zo ja, welke andere organisatie?  
8) Aan welke eisen/voorwaarden moet het initiatief voldoen of welke 

regels zijn er opgezet voor het initiatief door deze organisatie? 
9) Hoelang is het mogelijk om gebruik te maken van dit terrein? Zijn er 

bijvoorbeeld concrete plannen voor het terrein in de toekomst? Of is 
daar (geen) sprake van? 

10) Hoe worden de terreinen beheerd en onderhouden?  
11) Hoeveel personen maken gebruik van de moestuin? Helpen de 

gebruikers ook mee met het beheer en onderhoud van de moestuin?  
12) Wat is het doel van het eetbare initiatief?  
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Bijlage F Checklist Stadslandbouwprojecten Gemeente Leeuwarden 
 

Plan  

Contactpersoon:  

Locatie:  

Vraag (wens of initiatief): 
(bij meerwaarde voor buurt: ja; snippergroen bij eigen tuin: nee) 
 

Stakeholders naam contactgegevens aanvullende info 

Wijk-/dorpenwethouder       

Wijk-/dorpenmanager       

Stadsdeelbeheerder/assistent       

Voorman       

Wijkpanel/Dorpsbelang     

Wijkvereniging       

 
 

 
Fase Toetsen Contactpersoon akkoord 

aanvullende 
info/bezwaar 

1 Draagvlak    

2 Grondzaken (bij eigendom gemeente) LEGO-GIS en/of 
Janny Wassenaar 

    

2 Milieutoets * Melcher van Eerde    

2 Ontwerp (technisch) BDB: Chantal de Jongh, evt. 
ROI: Irene Reitsma 

    

2 ROI-bestemmingsplan-toets ** Johanna Wijmenga     
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2 Eventueel  KLIC-melding    

     

3 Begeleiden en uitvoeren Buitendienst  Voorman rayon     

     

4 Inventarisatie/toevoegen aan 
rapportage, website etc. 

Website Eetbaar Lwd:  Geerte 
de Jong van FMF 

  

4 Gebruikersbrief of overeenkomst Janny Wassenaar   

5 Administratie beheer Ger de Boer en/of BUI   

 Communicatie       

 Overig    

 
*  Bij eetbare initiatieven 
** Niet nodig bij bestemming ‘groen’ en tijdelijk braakliggende terreinen 

Notities:   
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