
Helmi en Freek 
genieten volop 

van hun volkstuin 
in de stad.



 Volkstuin in de stad

In Amsterdam zul je weinig plekjes tegenkomen, die 
zo vredig en stil zijn als de volkstuin van Helmi Wakkie 
(69) en haar man Freek (71). Op het complex heeft ze 
het mooiste plekje uitgezocht, naast een klein meertje. 

„Het lijkt net alsof je aan het Naardermeer zit.’’  
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Bij de inrichting paste 
Helmi enkele Feng Shui-
principes toe. Zo staan 
alle stoelen met de rug 

tegen een struik.
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e tuin ligt op fietsafstand bij het stel vandaan. 
Zelfs op weg naar de tuin zou je niet 

zeggen dat je in de hoofdstad bent. ,,Als 
mensen bij ons op bezoek komen, neem 
ik hen altijd mee op een wandeling langs 
de volkstuinen en het park. Dan zien ze 
een heel andere kant van Amsterdam’’, 

vertelt Helmi. Natuurlijk neemt ze familie 
en vrienden ook mee naar haar eigen tuin, 

die ze inmiddels dertig jaar heeft. Ze was er 
eigenlijk meteen verliefd op. ,,Destijds had ik de keuze uit meerdere 
tuintjes, maar ik wist vrijwel meteen dat ik deze wilde. Deze tuin 
ligt niet ingesloten tussen de andere tuinen en het uitzicht is 
heerlijk.’’
Hoewel het meertje toen slechts een smalle sloot was, was er wel al 
uitzicht op een weiland. Op het water vertoeven regelmatig eenden 
en daarom heeft Helmi daar een speciaal loopplankje aangelegd, 
zodat ze aan land kunnen. Wanneer Helmi tussen de grassen kijkt, 
zwemt er net een groepje jonge eendjes voorbij. ,,Wat enig! Jammer 
dat ze niet even naar de tuin komen’’, zegt ze.
,,Meestal ben ik hier twee à drie keer in de week’’, vervolgt Helmi. 
,,Ik probeer er dan zo vroeg mogelijk te zijn, zo rond een uur of 
negen. Maar op warme dagen ben ik er vaak al om zeven uur. Dan 
geef ik de planten water en haal ik bijvoorbeeld bladeren weg. 
Daarna lees ik wat op een van onze zitplekjes.’’ Die zijn in de  
tuin van Helmi volop te vinden. Zo is er een mooi plekje aan de 
waterkant, en zijn er twee zithoek-
jes in de schaduw en een bankje bij 
het tuinhuis. Bij het onderhoud 
kan ze altijd rekenen op de hulp 
van Freek, met wie ze nu ongeveer 
zes jaar getrouwd is. ,,Hij doet 
het grovere werk en doet in mijn 
plaats de algemene tuindiensten 
wanneer ik aan de beurt ben.’’
 
Cottage garden
De vitale Helmi omschrijft de tuin 
als een kruising tussen een Engelse 
cottage garden, een boerentuin en 
een kruidentuin. De fruitbomen 
staan door de tuin verspreid: een vijg aan de zijkant van haar huisje 
en nog een appel- en een pruimenboom. De vijg heeft ze al tien 
jaar. ,,Deze houd ik goed bij, want hij kan erg groot worden en dat 
wil ik niet.’’
De opgebonden rozenstruik op de open plek springt ook in het oog. 
,,Die heb ik ooit gevonden langs de waterkant. Dat vond ik zo zonde, 
dus heb ik hem in de tuin gezet. Omdat ik het grasveldje in het 
midden van de tuin wilde uitbreiden, moest hij verplaatst worden. 
Dat ging niet makkelijk en hij was half geknakt. Toen heb ik hem 
opgebonden en sindsdien doet hij het weer prima!’’, vertelt Helmi 
over ‘haar’ juweeltje. 
De moestuin, bestaande uit enkele houten bakken, is klein maar 
fijn en bevindt zich in de hoek achter in de tuin. Hij is precies 
groot genoeg, zodat Helmi hem op haar gemak kan onderhouden. 
Er groeien onder andere aardbeien, courgettes en mierikswortel. 
Spontaan plukt ze er een jong blaadje van. ,,Ik heb eigenlijk nog 
nooit geprobeerd om het blad te eten, maar je herkent duidelijk de 
smaak’’, concludeert ze. Iets meer verspreid door de tuin staan de 
kruiden zoals bieslook en munt, waar Helmi erg dol op is. Ze verza-
melt veel stekjes van planten die ze tegenkomt. ,,Als ik ergens ben 
en ik zie een mooie plant of struik, dan neem ik een paar takjes mee. 
Ze is vooral in het voorjaar druk in de tuin. ,,Dan moet het onkruid 

D
gewied worden, er moet gesnoeid worden en vanaf het voorjaar 
moet de tuin een paar keer per week gemaaid worden, somt ze op. 
Ook moet ze dan de heermoes flink inperken, maar ze ziet wel de 
voordelen van dit onkruid in. ,,Daar kun je heerlijke thee van maken 
die goed is voor je gezondheid,” vertelt ze. 

Paarse en roze bloemen
De tuin heeft ze zelf ontworpen. ,,Toen ik de tuin ging huren, stond 
hij vol met coniferen. Dat vond ik bedrukkend, dus die hebben we 
allemaal weggehaald.’’ Helmi heeft bij de nieuwe inrichting van de 
tuin enkele Feng Shui-principes toegepast. Zo kan ze op het terras 
de tuin overzien en heeft ze zicht op de ingang, en de banken en 
stoelen staan altijd met de rug tegen een struik of muur. 
In het kleurgebruik heeft ze zich laten inspireren door Engelse 
tuinen, het barst namelijk van de roze en paarse bloemen zoals 
irissen, akeleien en clematissen. ,,Deze kleuren vind ik plezierig en 
fris’’, legt Helmi de keuze uit. Kleuren als oranje zul je bijvoorbeeld 
niet snel in haar huis of tuin vinden, maar langs het tuinpad staan 
wel enkele geelbloeiende planten. Verder vind je in haar tuin onder 
andere ook Pelargoniums. Aan het einde van iedere zichtlijn heeft 
ze een pot met deze bloemen gezet. ,,Zo is er altijd wat te zien’’, 
verklaart ze.
 
Een tweede huisje
Opvallend in de tuin is het bruine tuinhuis dat van binnen 
donkergroen en blauw is geschilderd. Helmi moet bekennen dat ze 

eigenlijk niet van donkere kleuren 
houdt. In hun woning is het 
bijvoorbeeld heel licht door de 
witte muren. ,,Maar op de een of 
andere manier vind ik het bij het 
huisje juist fijn, dat donkere.’’ De 
inrichting daarentegen past wel 
helemaal bij Helmi. Ze verzamelt 
serviesjes in blauw, groen of een 
leuke bloemenprint die ze op 
rekjes heeft uitgestald. Ook op de 
schilderijtjes komen de bloemen 
telkens terug. Opgewekt pakt 
Helmi twee kussens in, jawel, 
groene bloemenprint. ,,Ik gaf 

vroeger naailes en ik heb mijn leerlingen verteld dat ik dol ben op 
de natuur en bloemen. Toen ze de lap stof zagen, dachten ze direct 
aan mij en hebben ze er kussens van gemaakt. Zo lief!’’ Wat ook 
niet mocht ontbreken zijn boeken en tijdschriften. Het rek staat vol 
romans en boeken over tuinonderhoud. ,,Een huis zonder boeken 
vind ik zó ongezellig”, vertelt Helmi. ,,De meeste boeken  die hier 
op de plank staan, heb ik al gelezen.” Met de tijdschriften die onder 
de tafel liggen, hoeft ze zich echter niet te vervelen. 
Aan de pergola op het terras groeit een druif. Helmi en Freek laten 
hem gewoon zijn gang gaan.,,Dat vind ik juist mooi en praktisch. 
Aan de ene kant heb je dan meer schaduw. Ik vind dat wel fijn, want 
ik kan slecht tegen de zon. Aan de andere kant heb je wel kleinere 
druiven, maar die vind ik juist lekkerder dan de grote.’’ Hoewel 
Helmi in het landelijke Drenthe is opgegroeid en eigenlijk niet echt 
een stadsmens is, zou ze het plekje niet willen inruilen voor een 
landelijke woning met tuin. ,,Nee, waarom? Ik vind het centrum 
wel druk, maar in onze wijk liggen alle winkels waar ik graag 
naartoe ga, bijvoorbeeld een winkel met biologische producten. 
Die vind je niet zo snel in een dorp. Bovendien heb je dan misschien 
wel een grotere tuin, maar woon je ook gewoon in een rijtjeshuis 
met allemaal mensen om je heen. Hier heb je een plekje voor jezelf 
en krijg je echt het gevoel van vrijheid.’’

‘Op warme dagen ben 
ik er vaak al om zeven 

uur. Dan geef ik de 
planten water en haal 

ik bladeren weg.’


