40 jaar Volkstuin Vereniging Scherpenzeel
'Verkassen' rode draad door verenigingsgeschiedenis
De tijd dat bij ieder huis in Scherpenzeel een moestuin was te vinden, ligt al ver achter ons. Maar
de wens om je eigen groenten te telen is daarmee zeker niet verdwenen. Om in die behoefte te
kunnen voorzien is in 1977 Volkstuin Vereniging Scherpenzeel opgericht.
Nieuwkomers in Scherpenzeel zoeken midden jaren zeventig een tuin om hun eigen groenten te
verbouwen. In eerste instantie tevergeefs. Zo hier en daar zie je Scherpenzelers door derden
beschikbaar gestelde stukjes grond bewerken. Aan de Barneveldsestraat is gemeentegrond in
gebruik als moestuin. Sommige percelen daar beslaan een oppervlakte van meer dan 1000 m2.
Maar kom daar maar eens tussen als buitenstaander.
Gemeentesecretaris Van Vollenhoven adviseert de groentetelers in spé een volkstuinvereniging in
het leven te roepen. Die vereniging kan dan bij de gemeente aandringen op het realiseren van
nieuwe volkstuintjes. Er is veel belangstelling met als gevolg de oprichting van V.V.S. in 1977.
Voorzitter is Gert Roebersen.
Voor de leden van de kersverse vereniging stelt de gemeente grond beschikbaar achter de bestaande
tuinen aan de Barneveldsestraat. Ze heeft die grond aangekocht voor de bouw van de Boskamp. De
volkstuinvereniging krijgt de taak ook de huur van de bestaande tuinen te innen, zodat de gemeente
verlost is van de rompslomp met de individuele huurcontracten. De bedoeling is dat ‘oude huurders’
opgaan in de vereniging die met 55 leden begint en gestaag groeit. Het inschrijfgeld bedraagt 10
gulden en per m2 betaal je 10 cent. Vanwege de enorme aanwas is er per 1 oktober 1977 al een
ledenstop.
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Verkassen
De eerste keer dat de vereniging moet verkassen is al in 1979 als de Boskamp ontwikkeld gaat
worden. In de Maatjes huurt de gemeente 7500 m2 voor de tuinders. Ze zorgt voor de aanleg van

paden en het uitdiepen van sloten. De vereniging telt 110 leden die zelf voor het ‘tuinbouwrijp’
maken van de grond zorgen. Voor die werkzaamheden krijgt de V.V.S. duizend gulden. De helft van
de leden richt een volkstuin in aan de Ringbaan, terwijl andere leden een tuintje aanleggen op een
ruim 2 ha groot perceel aan de Oude Barneveldseweg. Het terrein aan de Barneveldsestraat is nog
gedeeltelijk in gebruik, zodat de totale oppervlakte de 3 ha overschrijdt. Ruimte genoeg voor
iedereen. Begin 1979 wordt de ledenstop dan ook opgeheven. Zodra een aanvang wordt gemaakt
met de bouw van de Legekamp, komen de laatste individuele volkstuinders ook bij de vereniging,
omdat ze de grond die ze tot dan toe bewerken, moeten prijsgeven. Gaandeweg stijgt de grondprijs
tot 25 cent per m2 in 1985.
Het wijken voor nieuwbouw loopt als een rode draad door de geschiedenis van de V.V.S. De
gemeente biedt de tuinders in 1988, kort voor de ontwikkeling van de Hogekamp, twee nieuwe
locaties aan. Vanwege de lage ligging en de arme grond gaat de vereniging daarmee niet akkoord.
Gemeente Scherpenzeel zegt per 1 januari 1990 de huur op van de tuin aan de Oude Barneveldseweg
en laat weten dat pas in 1992 een nieuw complex kan worden gebruikt. 105 tuinders komen zonder
volkstuin te zitten. De volkstuinvereniging komt in het geweer. Wethouder Kroodsma zoekt naarstig
naar een oplossing. Die vindt hij aan de Eikenlaan waar 1 ha grasland als volkstuin kan worden
ingericht voor een periode van ten hoogste drie jaar. Weer geen permanent volkstuincomplex. 3 jaar
wordt uiteindelijk 13 jaar, maar toch…Woonwijk Nieuw Willaer staat nu op de plek van die
volkstuintjes. Ook de tuinen in de Maatjes moeten rond die tijd worden ontruimd, omdat het
huurcontract niet wordt verlengd.
Op naar de Nieuwstraat waar de gemeente grond heeft aangekocht. Daar zijn nu sinds 2004 tachtig
tuintjes van 120 m2 in gebruik. De opbrengst van twee tuinen geeft de vereniging aan de voedselbank
waarmee het laat zien dat de V.V.S. ook oog heeft voor diegenen in de maatschappij die het moeilijk
hebben.

Volkstuin Oude Barneveldseweg
Toezicht en toekomst
Het bestuur van de vereniging ziet erop toe dat de tuinen en paden goed worden onderhouden.
Leden die zich niet aan de regels houden kunnen worden geroyeerd. Voor opstallen zoals schuurtjes
gelden strikte afmetingen en tuinafval moet op eigen tuin worden verwerkt. Tegenwoordig betalen

de leden 40 cent per m2 en bedraagt de contributie € 4,50 per jaar. Al vroeg in het voorjaar gaat de
schop in de grond en wordt de mest van het vee van boer Van Ginkel ondergespit. Ook door het
oudste lid, de nu 92-jarige Teus den Hartog.
De V.V.S. heeft net als iedere andere vereniging een belangrijke sociale functie, maar mist naar eigen
zeggen erkenning van de lokale overheid. Na 40 jaar is de volkstuinvereniging het verkassen van de
ene naar de andere locatie zo langzamerhand meer dan beu en wil het niets liever dan zekerheid
over een permanente locatie. De V.V.S. hoopt o.l.v. voorzitter Huub v.d. Erve dat die wens op de
huidige locatie binnenkort in vervulling gaat.
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