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Het bestuur van Klein Dantzig staat positief tegenover de
uitvoeringsstrategie volkstuinenbeleid Amsterdam. Een aantal
punten is al gerealiseerd of wordt binnenkort gerealiseerd.
Klein Dantzig is onderdeel van Park Frankendael en is goed
toegankelijk voor bezoekers. Verschillende functies worden in
Park Frankendael gerealiseerd; de heemtuin, horeca,
kinderspeeltuinen, schooltuinen en scouting. Ongeveer 20%
van de oppervlakte van Klein Dantzig is beschikbaar als
algemeen groen. Er is al een bijzondere tuin; de imkertuin. 

Wij zien Klein Dantzig als een groene oase van rust in de stad.
Er is veel aandacht voor biodiversiteit en natuurlijk tuinieren.
We verwachten in 2021 het keurmerk natuurlijk tuinieren te
ontvangen. Het tuinpark heeft een belangrijke functie voor het
opvangen en vasthouden van regenwater en het afkoelen van
de stad bij grote hitte. 

Vanwege de veiligheid is het noodzakelijk dat Klein Dantzig ’s
nachts afgesloten wordt, zoals nu ook het geval is. Wij hebben
helaas een lange geschiedenis van inbraken en, met name in
de winter, slapers in de tuinhuisjes. De Lindenlaan zou als
onderdeel van Park Frankendael eventueel ’s nachts
toegankelijk kunnen blijven. 

Het belangrijkste punt waar wij als bestuur van Klein Dantzig
bezwaar tegen maken is de herbestemming van 20% van de
tuinen. De tuinen op ons complex zijn niet zo groot, en buren
zitten al redelijk dicht op elkaar. Op ons complex zijn in het
verleden al 8 tuinen opgeheven om plaats te maken voor
algemene voorzieningen en algemeen groen, en 5 tuinen
verplaatst voor de aanleg van een verharde toegangsweg naar
Park Frankendael. Verder is er een lange wachtlijst. De laatste
tijd vragen veel aspirant-leden wanneer zij aan de beurt
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komen. Vandaar dat wij voorstellen om de komende 10 jaar
maximaal 5% van de tuinen beschikbaar te stellen als
alternatieve tuinen, aan het hoofdpad via natuurlijk verloop.
Op de ruimte van het algemeen groen kunnen bijvoorbeeld
moestuinbakken geplaatst worden voor buurtbewoners, maar
wellicht zijn er nog een paar andere mogelijkheden te
bedenken. 

Wij overleggen regelmatig met andere gebruikers van Park
Frankendael, zoals de Vrienden van Park Frankendael en de
Schooltuinen. We zien de plannen dan ook als onderdeel van
een groter geheel. We willen graag eind 2020 in gesprek met
de gemeente om een eerste aanzet te maken voor de
Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid voor Klein Dantzig.
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