Amateur Tuindersvereniging Dordrecht Het Vlijpark
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In de rhododendrons sliep ik
terwijl mijn gedachten als een
sproeier in de tuin ronddraaiden
mijn lichtgevende dromen mijn sterren
en een horde van geuren passeerde die nacht
Hans Lodeizen
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inleiding
Het meerjarenplan ‘Een Kwestie Van Zaaien’ is een vooruitblik op de periode 2014 tot 2020.
In het plan komen onderwerpen aan de orde die de vereniging houvast en richting moeten
geven. Daarbij is de huidige situatie als vertrekpunt genomen. Er wordt beschreven wat er
allemaal is, wat er in gang gezet is en welke wensen en voornemens er zijn.
Het plan is bedoeld voor interne en externe relaties. Interne relaties zijn de tuinleden, de vrijwilligers, de commissieleden, de coördinatoren van de commissies en het bestuur.
Externe relaties zijn in brede zin de Dordtse samenleving en in het bijzonder de gemeente
Dordrecht en de partners met wie we samenwerken.
Het meerjarenplan is opgesteld in opdracht van het bestuur in samenspraak met de coördinatoren van de commissies. Het plan wordt in april 2014 ter vaststelling aan de Algemene
Leden Vergadering voorgelegd.

samenvatting
De volkstuinen van de ATV Dordrecht liggen in het Vlijpark te Dordrecht.
Het Vlijpark is gesitueerd ten noorden van de Noordendijk op het sportcomplex Stadspolders.
Het Vlijpark beslaat ruim 3,7 hectare. Er zijn 98 tuinen met een huisje. Er zijn drie buitentuinen
zonder huisje. De tuinen zijn elk ongeveer 220 m2 groot. De oppervlakte van een huisje mag
maximaal 24 m2 zijn. De verhouding begroeiing en verharding is bepaald op 6:4 (maximaal
40% van de oppervlakte mag zijn verhard). Tweederde van de huisjes heeft een eigen toilet.
De vereniging pacht de grond van de gemeente. Het huisje is eigendom van het tuinlid.
In de zomermaanden zijn de huisjes aangesloten op het drinkwaterleidingnet. Het is dan toegestaan er te overnachten. Het park beschikt over een natuurlijk speelterrein De Kleine Vlij dat
met landelijke subsidie is aangelegd. In de zomerperiode is het complex van 8.00 tot 20.00
uur geopend voor publiek.
We kunnen stellen over een prachtig park te beschikken. Het algemeen groen wordt goed
onderhouden en heeft veel bijzondere beplanting. Er zijn tal van speciale elementen, zoals de
kas, de vlindertuin, de compostverwerking, de leerwerkplek van Yulius, de experimenteer- en
leertuin, De Kleine Vlij (waar jeugd gestimuleerd wordt te spelen in en met de natuur).
Het zijn elementen die we graag willen behouden en verder ontwikkelen.
Een andere belangrijke doelstelling van Het Vlijpark is het uitdragen van onze ideeën over
natuurlijk tuinieren en het tonen van de resultaten daarvan. Daarom is het park in de zomermaanden geopend voor het publiek en worden er regelmatig activiteiten georganiseerd, zoals
de jaarlijks terugkerende tuinfairs. De website www.vlijpark.nl geeft een schat aan informatie
en leidt bezoekers digitaal door het park. Met dit alles onderscheidt Het Vlijpark zich van een
‘normaal’ volkstuincomplex.
In 2014 bestaat ATV Vlijpark 70 jaar. De vereniging heeft het natuurlijk tuinieren omarmd en
beschikt over drie van de vier te behalen stippen van het nationale Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Het is ons streven de vierde stip in de wacht te slepen.
De leden zetten zich in de eerste plaats in voor hun eigen tuin en zijn daarnaast gehouden zich
in te zetten voor algemene werkzaamheden, zoals het onderhoud van het gemeenschappelijk
groen, schoonmaakwerkzaamheden en werkzaamheden in en rond de kantine. Vrijwillig zijn zij
actief in de verschillende verenigingscommissies.
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Het bestuur heeft zo’n twee jaar geleden commissies en coördinatoren meer zeggenschap en
verantwoordelijkheid gegeven. Dat wordt decentrale sturing genoemd. Die sturing beoogt een
zo breed mogelijk gedragen eigenaarschap van tuin- en commissieleden. Het bestuur stelt
zich ondersteunend op, maar blijft wel eindverantwoordelijk.
Het volkstuinieren staat tegenwoordig weer in de belangstelling. Je eigen voedsel verbouwen,
duurzaam tuinieren, gezond leven in en met de natuur, leren/werken in de natuur, stadslandbouw, natuurontwikkeling en natuureducatie: het past in de moderne cultuur. Anno 2014 kun
je zeker spreken van een opleving van het natuurlijk tuinieren. De wachtlijst voor nieuwe leden
weerspiegelt die belangstelling.
Vlijpark maakt deel uit van de Dordtse samenleving en van de zogenaamde stedelijke ecologische structuur van de gemeente. Onder de naam stadslandbouw ontwikkelen zich tal van
activiteiten die verwant zijn aan de ideeën over tuinieren in Het Vlijpark. Het is een wens van
de vereniging om deel uit te maken van dit grotere ecologische geheel. Ook ziet zij op deze
manier haar voortbestaan het best gewaarborgd.

doelstelling
De vereniging heeft als doel het uitoefenen en bevorderen van het tuinieren. Tuinieren kan
worden omschreven als het respectvol samenwerken met de natuur en daaraan plezier beleven. In dit hoofddoel zijn drie aspecten te onderscheiden die als leidraad fungeren bij het
bereiken ervan:
Natuurlijk tuinieren
Twee jaar geleden heeft de vereniging gekozen voor het natuurlijk tuinieren als algemeen 		
uitgangspunt. De komende zes jaar zal dat ideaal verder nagestreefd worden met als
concreet doel het behalen van de vierde stip van het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.
Het voortbestaan van de vereniging
Het in stand houden van een bloeiende, goed draaiende en actieve vereniging waarin de 		
leden zich thuis voelen is uiteraard onontbeerlijk.
De publieke functie
Het Vlijpark wil openstaan voor de samenleving en zich aansluiten bij ontwikkelingen die 		
met natuurbeleving en natuurbehoud samenhangen.
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visie op natuurlijk tuinieren
De vereniging gaat op een verantwoorde manier om met Het Vlijpark. Het is belangrijk dat
vogels, kleine zoogdieren en insecten zich thuis voelen in het park. De vereniging streeft naar
een harmonieus evenwicht in het gebruik van het park door dieren en mensen.
Zij stimuleert het natuurlijk tuinieren en beschikt over het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.
Aantoonbare resultaten zijn meer dieren- en vogelleven, vlinderpracht en bloeidiversiteit in
onze tuinen. In veel van de activiteiten in het park vind je het natuurlijk tuinieren terug: in de
wijze van planten, kweken, bemesten en snoeien. De kas biedt de mogelijkheid om planten te
kweken die uitgezet kunnen worden in het gemeenschappelijk groen. Er worden schoonmaaken bestrijdingsmiddelen gebruikt die zo min mogelijk milieubelastend zijn.
Voor insecten, vogels en kleine zoogdieren zijn rustplekken geschapen. In het openbaar groen
is een vlindertuin gemaakt. Het zorgen voor een permanente educatie, het opdoen van kennis
en het doorgeven ervan zijn essentiële onderdelen van het ontwikkelen van het natuurlijk tuinieren.
Het Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland, het AVVN, is als landelijke club van hobbytuinders een belangrijke partner bij de praktische uitvoering van natuurlijk
tuinieren. Veel informatie is op onze website beschikbaar en in de werkploegen voor het algemeen groen wordt deze kennis doorgegeven.
Ons doel is het gedachtengoed van natuurlijk tuinieren verder te benoemen en praktisch uit te
werken. Daartoe willen we:
- Het natuurlijk tuinieren doortrekken naar de individuele tuinen en daarover met de 		
		 leden afspraken maken.
- Beoordelingscriteria opnemen in de schouwlijst die meer specifiek betrekking hebben
		 op het natuurlijk tuinieren.
- Open zichtlijnen creëren door de tuinen vanaf de paden, die een bezoek aan het park
		 nog meer de moeite waard maken.
- Optreden in situaties waarin sprake is van sterk verwaarloosde tuinen of van het niet 		
		 nakomen van schouwadviezen.
- Bewerkstelligen dat de werkploegen samen programma’s maken die het algemeen 		
		 groen nog groener, meer gevarieerd, milieuvriendelijker en spectaculairder maken.
- Een ‘pluktuin’ aanleggen.
- De vierde stip van het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren behalen.
- Een gastvrije instelling van leden ten opzichte van bezoekers van het park bevorderen.
- Het natuurlijk tuinieren extern uitdragen en zinvolle verbanden aangaan met de 		
		 Dordtse samenleving en allerlei samenwerkingspartners.
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educatie
Educatie is nauw verbonden met het natuurlijk tuinieren, omdat allereerst het opbouwen van
kennis en vervolgens het doorgeven ervan wezenlijk is. In Het Vlijpark doen we dat onderling
en naar buiten door educatieve activiteiten. Veel kennis en ervaring wordt opgedaan door
leren en experimenteren. Het doorgeven en uitdragen van natuurlijk tuinieren is ook aan de
orde in de werkploegen en bij publieke activiteiten als de tuinfairs. In de experimenteer- en
leertuin wordt samengewerkt met basisscholen. Daarin wordt op een praktische en speelse
manier omgegaan met natuur en tuinieren.
Onder de naam van Educatief Pad wordt een educatief programma ontwikkeld. Dat pad moet
een route worden die door de algemene ruimte van het park loopt en voert langs de leer- en
experimenteertuin, de compostverwerking, de kruidentuin, de wormenkwekerij, het amfibiehotel, het insectenhotel, de paddenpoel, de steenoven, nestkasten en vleermuiskasten.
De Kleine Vlij, het terrein waar kinderen op speelse wijze de natuur kunnen ervaren, wordt ook
opgenomen in het educatieve pad. Aan elk onderdeel wordt lesmateriaal verbonden. Er wordt
samengewerkt met scholen, de PABO en Natuur- en milieucentrum Weizigt.

de vereniging en haar voortbestaan
ATV Het Vlijpark is een vereniging met leden, een bestuur, een ledenvergadering, commissies,
statuten en een huishoudelijk reglement. De praktische organisatie van de vereniging, de jaarvergadering en de organisatie van commissies en werkbeurten, werkt naar behoren. We kunnen spreken van een actieve vereniging door de inzet van menig vrijwilliger.
Het bestuur wil de werkwijze van decentraal besturen voortzetten. Commissies en hun coördinatoren hebben veel zeggenschap en verantwoordelijkheid gekregen. Het bestuur wil niet als
een centraal gezag van bovenaf alles regelen en beslissen; het ziet meer in een filosofie waarbij leden en commissies initiatief tonen en verantwoordelijkheid op zich nemen. Het bestuur wil
het ’eigenaarschap’ van de tuinleden bevorderen. Door de verantwoordelijkheid te delen is er
een breder draagvlak voor besluiten die aansluiten bij de interesses, kennis en kunde van de
leden zelf. In de decentrale sturing spelen de coördinatoren van de commissies een belangrijke rol. Een paar keer per jaar is er een overleg waarin de plannen en de gang van zaken in
onderlinge samenhang worden besproken. Het bestuur begeleidt dit proces. Eenmaal per
jaar worden de plannen en ontwikkelingen aan de algemene ledenvergadering voorgelegd.
Het bestuur blijft eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en treedt waar nodig
handelend op. Veel leden verwachten een handelend bestuur dat optreedt als het nodig is en
steun en bescherming biedt daar waar leden en vrijwilligers die nodig hebben.
De vereniging is opgebouwd uit commissies:
Activiteiten & Kantine, Bouw- en Onderhoud, Communicatie, Educatie, Groen, Technische
Dienst, Tuinfair, Wel en Wee, Welkom. Vrijwilligers kunnen zich op grond van hun interesses
en kwaliteiten aansluiten bij een van de commissies. Sommige commissies kennen een onderverdeling in subcommissies. De Taxatie van opstallen valt onder Bouw-en Onderhoud.
Het Schouwen en de Coördinatie van werkploegen (de meewerkend voormannen en -vrouwen)
vallen onder de commissie Groen. De commissies hebben op basis van ingediende jaarplannen
een eigen verantwoordelijkheid en budgetruimte. Iedere commissie heeft een coördinator die
de plannen samen met de commissieleden opstelt. Binnen de commissies, bijvoorbeeld bij het
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schouwen, is het streven om door roulatie telkens met nieuwe vrijwilligers te werken.
Niet alles is zo formeel geregeld als het op papier lijkt. Er zijn ook initiatieven die als vanzelf
doorgang vinden. Zoals bijvoorbeeld het houden van de bijen door Jo, het verzorgen van het
pompoenenveld door Roel of de plantenverkoop door Joop. Op een natuurlijke manier zijn
dergelijke initiatieven ingebed in de organisatie van de vereniging.

vrijwilligers
De aard van het vrijwilligerswerk is divers. Er zijn activiteiten op het gebied van natuurlijk
tuinieren (groen), het organiseren van activiteiten op het gebied van ontmoeting, cultuur en
creativiteit (A&K- team), educatieve activiteiten, zoals de experimenteer- en leertuin, de voorlichting aan aspirant-leden en leden. Onmisbaar en praktisch is de inzet van vaste vrijwilligers,
bijvoorbeeld in de dinsdagochtendploeg voor het onderhoud van (delen van) het groen en de
gebouwen. In de herfst en winter zijn er op vrijwillige basis extra werkdagen ingelast voor het
groot onderhoud van het park.
Een gezonde vereniging kent een goede sfeer en heeft veel vrijwilligersinzet nodig. De tuin- en
aspirant-leden worden hierover met nadruk en regelmaat geïnformeerd. Het doen van vrijwilligerswerk en het benutten van individuele talenten is belangrijk voor het behoud van het park.
Van tuinleden wordt verwacht dat zij verder kijken dan hun eigen tuin lang is. Saamhorigheid,
je verantwoordelijk weten voor medetuiniers en het park als geheel, is een norm die hoog in
het Vlijparkvaandel geschreven staat.
Er zijn aanwijzingen dat het aantal actieve leden dat vrijwilligerswerk doet flink is teruggelopen.
Het wordt steeds lastiger om de commissies voldoende bemenst te krijgen. Een gezamenlijke
inzet van leden is van levensbelang. Het stimuleren van vrijwilligerswerk en betrokkenheid van
leden bij de vereniging is daarom een van de belangrijkste aandachtspunten van het bestuur.
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groot onderhoud en investeringen
Jaarlijks vindt noodzakelijk onderhoud plaats. Er zijn voortdurend verbeteringen en investeringen in nieuwe plannen nodig. Die worden gesignaleerd en besproken in het coördinatorenoverleg. Voor de normale gang van zaken kan onderhoud van de gebouwen en de buitenruimte
plaatsvinden binnen de gestelde afschrijvingstermijnen. Van de machines zijn de tractor en de
versnipperaar enigszins verouderd en daardoor kwetsbaar, maar bij zorgvuldig gebruik kunnen
ze nog lang mee. Hoewel het waterleidingnet oud is, is door goed onderhoud geen vervanging
op korte termijn te voorzien. Het werk aan sloten en paden verdient aandacht. Volgens de
bestaande regels dienen de tuinleden zelf te zorgen voor het op orde houden van hun deel
van paden en slootkant. Door goed onderhoud is het minder gauw nodig om te baggeren of
de deklaag van paden te vervangen. Onderhoud aan en mogelijk vervanging van de tunnelkas
is een punt van aandacht. Het A&K-team maakt meerjarenplannen om door reserveringen telkens de noodzakelijke vervangingen te kunnen bewerkstelligen. In de komende periode staat
vervanging van het meubilair op de lijst en vervolgens die van de geluidsinstallatie.
- Het plan om de sloten open te maken door bruggen in plaats van dammen verdient 		
		 uitwerking.
- Onderzoek is nodig naar de noodzaak van een investeringsplan voor de vervanging 		
		 van kostbare zaken als tractor en toiletgebouw en het uitvoeren van baggerwerk.

activiteiten
Het Vlijpark kent verschillende soorten activiteiten. Sommige activiteiten zijn openbaar, andere
zijn alleen voor de leden. Bekendste openbare activiteit zijn de jaarlijks terugkerende Tuinfairs.
Op een dag in het voorjaar presenteert het Vlijpark zich aan het publiek. Er zijn tal van activiteiten, zoals de verkoop van zelfgekweekte planten. Het aanbieden van eigen kweek is bijzonder en sluit goed aan bij de ecologische doelen van de vereniging. In het najaar is er een herfstfair. Recent is een aparte commissie benoemd voor het organiseren van de tuinfairs.
Het is de bedoeling om de tuinfair verder te ontwikkelen als onderscheidende en publieke
kernactiviteit van de ATV Het Vlijpark.
Naast tuinieren is er gelegenheid om met andere tuinleden aan activiteiten mee te doen.
Veel activiteiten worden georganiseerd uit een oogpunt van gezelligheid en onderling contact.
Zo worden het verenigingsgevoel en de onderlinge band gestimuleerd. Een aantal activiteiten
is nauw verbonden met het tuinieren, zoals de tuinfair en het kweken en verkopen van planten.
Kennis van het natuurlijk tuinieren wordt op deze wijze aan de leden en naar buiten doorgegeven. Veel activiteiten vinden plaats in of om het verenigingsgebouw (de kantine).
In het zomerseizoen is de kantine elke zaterdag open voor koffie, thee en lunches, waaronder
de befaamde frites. Het A&K-team is verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten.
Het team organiseert in de zomermaanden onder andere themagerichte maaltijden, jeu de
boules-wedstrijden, een jaarlijkse barbecue. Op een vaste avond in de week is de biljartvereniging actief. Op de vrijdagmiddag komen de Vlijvlinders bijeen, een groep creatieve dames die
de natuur als leermeesteres van de kunst hebben gekozen. Afhankelijk van wat er onder de
leden leeft, bepaalt de A&K-commissie welke (nieuwe) activiteiten worden ontplooid.
Denk hierbij aan de zadenbibliotheek, de plantenweggeef, de wedstrijd ‘wie kweekt de hoogste
zonnebloem?’, de wijnproefavond, koken en proeven, excursies en concerten. Het is geen vaststaand gegeven dat nieuwe activiteiten ook een vaste jaarlijkse activiteit worden. De organisatie

8

Het Vlijpark | Meerjarenplan 2014 – 2020

van activiteiten vraagt veel van de kleine groep vrijwilligers. Soms wordt de kantine tegen een
kleine onkostenvergoeding ter beschikking gesteld voor een jubileum of de viering van de verjaardag van leden. In beperkte mate wordt de kantine, wanneer sprake is van enige relatie met
de vereniging, ter beschikking gesteld voor bijvoorbeeld de jaarvergadering van een vereniging
die daarvoor geen geschikte ruimte heeft. Er is een meerjarige relatie met een bridgevereniging
die tegen onkostenvergoeding eenmaal per week tijdens het bridgeseizoen van september tot
en met mei gebruik maakt van de kantine.
Eigen initiatief van de leden voor het organiseren van activiteiten wordt gestimuleerd.
Het A&K-team heeft hierbij een coördinerende taak. Activiteiten dienen een relatie te hebben
met Het Vlijpark, met een belang van de vereniging of in directe relatie te staan tot een tuinlid.
Commerciële activiteiten worden niet toegestaan.
Het Vlijpark ondersteunt ook activiteiten vanuit maatschappelijke betrokkenheid. De vereniging
steunde met een financiële bijdrage een moestuinenproject in Dordrecht in Zuid-Afrika.
Een ander voorbeeld is het leer-werk-project van Yulius HET TIJ. In de schoolperiodes worden
wekelijks aan een groep van 6 tot 10 autistische jongeren praktijklessen aangeboden. Ze leren
onder professionele begeleiding werken in de natuur. Het project is een verrijking van Het Vlijpark en draagt bij aan de groenvoorziening van het park. Wij willen ons open en positief blijven
opstellen ten opzichte van dergelijke maatschappelijke initiatieven.
In 2019 bestaat ATV Het Vlijpark 75 jaar, waarvan 40 jaar op de huidige plek. De viering van dit
jubileum zal groots en feestelijk zijn en recht doen aan alles waar de vereniging voor staat.

voorlichting aan (aspirant-) leden
De ATV is gebaat bij leden die het hoofddoel tuinieren in woord en daad onderschrijven.
In het verleden is gebleken dat aspirant-leden zich met ongewenste verwachtingen aanmeldden
en dat leidde voor een ieder tot teleurstellingen. Het zal duidelijk zijn dat in een tuiniersvereniging het tuinieren centraal staat en dat een recreatiepark geen wenselijke optie is. De intensiteit van tuinieren en het meedoen aan de werkbeurten kunnen nog wel eens tegenvallen.
Van leden wordt verwacht dat hun verantwoordelijkheid voor het tuinieren verder reikt dan het
eigen tuinhekje. Sinds een aantal jaren kent de vereniging een lange wachtlijst. Goede voorlichting aan de aspirant-leden die staan aangemeld op de wachtlijst is van groot belang.
Daarnaast heeft de ATV belang bij specifieke kwaliteiten van leden die zich vrijwillig willen
inzetten voor de vereniging. De Welkomstcommissie geeft voorlichting aan aspirant-leden.
Men hanteert daarbij een uitgebreide, uniforme werkwijze. Wanneer er bij de commissie twijfel
bestaat over een succesvol lidmaatschap, dan kan het bestuur op voordracht van de commissie een aspirant-lid weigeren. Nadrukkelijk zal de Welkomstcommissie tijdens het intakegesprek
aan kandidaat-leden vragen naar hun bereidheid om hun talenten op vrijwillige basis voor de
vereniging te willen inzetten.
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communicatie
Op de website van Het Vlijpark, www.vlijpark.nl, is een schat aan informatie te vinden voor
leden, geïnteresseerden en belanghebbenden. Je vindt er het nieuws en sfeerplaatjes rond
activiteiten, achtergronden en uitleg bij natuurlijk tuinieren, de historie van het park, vrijwilligersbijdragen, bestuurszaken en formele organisatieaangelegenheden, zoals de statuten
en het huishoudelijk reglement. De website is populair bij leden en niet-leden, het is het
visitekaartje van de vereniging. Daarnaast is het informatiebord bij de kantine een belangrijke
informatiedrager. Incidenteel wordt gebruik gemaakt van nieuwsbrieven en persberichten.
In de tuin is grote belangstelling voor natuurfotografie: om het jaar wordt er wel een wedstrijd
georganiseerd. Deze visuele kwaliteiten vind je terug in de aantrekkelijk vormgegeven berichtgeving op het internet.
De communicatiecommissie geeft de vereniging profiel en wil de doelstelling en visie van de
vereniging op effectieve manier onder de aandacht te brengen. De commissie verzorgt de
frequent verschijnende digitale nieuwsbrieven van het bestuur en de afzonderlijke commissies
aan de leden en aspirant-leden. De commissie is behulpzaam bij het opstellen, vormgeven en
beheren van al het nieuws. Door alle berichtgeving en contacten is de commissie goed
ingevoerd en functioneert zo als de ogen en oren van de tuiniersvereniging. Naast het geven
van informatie, publiciteit en een correcte beeldvorming, is het communicatiebeleid gericht op
een open en transparante communicatie naar buiten. Het streven is om de aard van de communicatie (inhoud en frequentie) op niveau te houden en vernieuwing te zoeken in nieuw elan
(nieuwe leden), nieuwe vormgeving en verdere digitalisering met interactieve toepassingen.

extern beleid
Veel van het beleid is naar binnen gericht, op het tuinieren en de organisatie ervan. Daarnaast
is er een deel van het beleid naar buiten toe gericht en wel tweeledig. Er zijn contacten met
externe partijen, bedoeld om het voortbestaan van de vereniging zo goed mogelijk te waarborgen. En er zijn contacten om onze visie op natuurlijk tuinieren uit te dragen en om samen te
werken met partijen die daar een bijdrage aan leveren.
De belangenbehartiging op landelijk niveau vindt voornamelijk plaats door de AVVN, de landelijke vereniging van hobbytuiniers. Op gemeentelijk niveau zijn vooral het beleid en de contacten met de gemeente en samenwerkingspartners van belang. Het opkomen voor de belangen
van Het Vlijpark is een taak van het bestuur waarbij de leden behulpzaam zijn. De vereniging
wil de pachtovereenkomst met de gemeente die in 2014 afloopt met zoveel mogelijk zekerheden waarborgen. Een van de manieren om het voortbestaan veilig te stellen is het verstevigen
van de publieke functie.

10

Het Vlijpark | Meerjarenplan 2014 – 2020

publieke functie
In de kern is Het Vlijpark een tuinvereniging van 101 individuele tuinen. Maar afgemeten aan
het aantal activiteiten op het gebied van mens en natuur, de hoeveelheid en kwaliteit van het
algemeen groen, is het park veel meer dan dat. Het propageren van het natuurlijk tuinieren
maakt deel uit van onze doelstelling.
Het naar buiten gerichte beleid sluit aan bij de Structuurvisie Dordrecht 2020 van de gemeente
Dordrecht. Het Ontwerp Structuurvisie 2040 van de gemeente is een vervolg daarop.
ATV Het Vlijpark maakt hierin deel uit van de zogenaamde stedelijke ecologische structuur.
Het Vlijpark onderkent zijn verantwoordelijkheid in het kader van het ecologische structuurplan
en ziet daarin een taak.
In het kort beoogt het gemeentelijk beleid het beter benutten van water en groen in en rond
de stad. De Wantijzone is een van de pijlers van een groen-ecologische afronding van de stad.
Op de agenda van de gemeente staat het realiseren van nieuwe groene en blauwe stadslinten. De drie noemers zijn het behoud van de natuurlijke waarde, het verbeteren van de
belevingswaarde en de recreatieve waarde. Meer nog dan vroeger spreekt de gemeente in
de Structuurvisie 2040 over het realiseren van beleid samen met maatschappelijke partners.
In dit kader wil Het Vlijpark een publieke functie vervullen, bijvoorbeeld door openstelling van
het park in de zomermaanden. Daarnaast zijn er educatieve en belevingsactiviteiten, zoals de
experimenteer- en leertuin, het Educatief Pad en speeldernis De Kleine Vlij. Bovenal is Het
Vlijpark een gebied van natuurlijke waarde.
Het Vlijpark ziet een groot belang in een goede relatie met de gemeente Dordrecht en in
samenwerking met organisaties met een verwant belang. Samenwerkingspartners zijn: AVVN,
Natuur- en milieucentrum Weizigt, basisscholen en Yulius. Sinds kort zijn er contacten met de
Stichting Platform Duurzaamheid Dordrecht. Dit platform is een netwerk van burgerinitiatieven.
De werkgroep Natuur, Voeding, Gezondheid organiseerde in november 2013 een symposium
over Stadslandbouw in Dordrecht. Onder deze paraplu vallen veel groen-ecologische initiatieven. De gemeente Dordrecht ondersteunt deze initiatieven vanuit het duurzaamheidsbeleid.
Samenwerken binnen deze netwerken is een van de peilers van de nieuwe Structuurvisie van
de gemeente. Door samenwerking kan meer invulling worden gegeven aan de speerpunten
van het gemeentelijke groen-ecologische beleid. Het uitdragen van het beleid van ATV Het
Vlijpark op het gebied van ecologie en natuurlijk tuinieren komt overeen met de gemeentelijke
visie. Het versterken van de publieke functie is een van de voorwaarden voor het behalen van
de vier stippen van het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. De inbedding van Het Vlijpark in het
ecologisch structuurplan is ook van een strategische waarde voor het voortbestaan.
Met het leer-werk-project Yulius HET TIJ geeft ATV Vlijpark uiting aan haar maatschappelijke
betrokkenheid.
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