“Zonder Werken Niets”
Niet iedereen is bekend met het volkstuincomplex "Zonder Werken Niets". Het is gelegen in
het van der Aart Sportpark in Haarlem-Noord. Het complex kent een jarenlange geschiedenis.
De vereniging werd opgericht tijdens een vergadering in Café Flora aan het Pretoriaplein op
16 december 1931. Deze vergadering werd geleid door de heer J. Vroegop, voorzitter van het
algemeen verbond van volkstuinen in Nederland. Er werden 22 leden ingeschreven. Tot
voorzitter werd gekozen de heer G. Bouman. Secretaris werd de heer Voortman. In andere
bestuursfuncties traden de heren P. Steenhage, A. Grood en P. Bosdijk op.
Op 7 januari 1932 werd de eerste bestuursvergadering gehouden. Toen werd besloten de
vereniging de naam “Zonder Werken Niets” te geven.
Uit drie beschikbare stukken grond werd dat aan de Jan Gijzenvaart gekozen. Het hele stuk
was 10.000 vierkante meter groot. De ligging leek ideaal. Er werd fl. 400,- huur per jaar
gevraagd en het kon uiteindelijk worden gehuurd voor fl. 300,- voor een periode van vijf jaar,
met een mogelijkheid tot verlenging. Toen kon het graven, spitten, kruien en sjouwen
beginnen. De opstartkosten waren echter onderschat en het hoofdbestuur werd om een
geldelijke bijdrage gevraagd. Die kwam er en dat was hard nodig. De prijs van een pomp was
ongeveer fl. 164,-. En dan moest er ook nog een clubgebouw komen. Het waren roerige tijden
en veel grote en kleine besluiten moesten worden genomen. Het bestuur werd uitgebreid en er
kwam een tuin commissie bij. Er kwam een hek aan de ingang, een toilet en….nieuwe leden.
De tuin werd al gauw flink uitgebreid. Binnen enkele jaren was het complex 2,2 ha. groot!
Inmiddels werd besloten samen een clubgebouw in elkaar te zetten. Op 6 juli 1934 waren de
tekeningen klaar. Iedereen helpt enthousiast mee. De feestelijke opening is reeds op 22
september 1934.
Op 15 februari 1935 werd Z.W.N. lid van de Ned. Lathyrus vereniging.
Daardoor kon de vereniging ook tentoonstellingen bezoeken. Daarna 3
tentoonstellingen: Lathyrus, Dahlia’s en Wat groeit en bloeit. Aan het
eind van dat jaar was ZWN voor het eerst vrij van schulden en de jaren
erna waren mooie succesvolle jaren met veel activiteiten.
Toen kwamen de oorlogsjaren! Op bevel van de bezetter moesten al
gauw een twintigtal huisjes worden afgebroken, later zelfs ook het
clubhuis. Op de tuin moest voortaan worden gewaakt, omdat aan alles
gebrek was. De groenten op de tuin waren niet meer veilig. In 1942
werden de pootaardappelen gedistribueerd en was kunstmest nog slechts
mondjesmaat verkrijgbaar. De ledenvergadering gepland op 30 april
1943 moest worden verzet omdat de Duitsers niet toestonden, dat er bijeenkomsten werden
gehouden op de verjaardag van prinses Juliana. Het waren moeilijke tijden, maar er kwam
nog meer onheil. Op last van de bezetter moest de Jan Gijzenvaart worden uitgediept. Tot een
breedte van 50 meter werd de bagger op de volkstuinen gespoten. Een gedeelte van de tuintjes
kon worden gered, al het mooie op het complex werd vernietigd. De voedselpositie werd
inmiddels steeds nijpender. Elk hoekje van de tuin werd voortaan benut om er voedingsgewassen op te telen. Voor een bloemetje was geen plaats meer. Het was alles aardappelen,
bonen en tabak wat men zag. Gelukkig kwam ook de oorlog tot een eind. Het gemeente
bestuur had inmiddels besloten aan de Slaperdijk een permanent tuincomplex aan te leggen.
Het zou echter nog jaren duren, voordat men kon verkassen. Van groot belang daarbij was de
ontstane oorlogsschade. Er was reeds een schadevergoeding van fl. 977.000,- ontvangen.
Dan komt een brief van 1 november 1948. Afdoening uitbetaling oorlogsschade aan de leden
een bedrag groot fl. 4.304.000,-. Nu stond niets de op handen zijnde verhuizing meer in de
weg. Uiteindelijk werd op 23 december 1954 de huurovereenkomst met de gemeente Haarlem
getekend.

In november 1949 kon het nieuwe complex al worden betrokken. De grond werd op kosten
van de vereniging omgeploegd. Er was nu plaats voor 130 tuinders. Op 4 juli 1950 had de
officiële opening plaats, die werd verricht door wethouder D. Geluk.

Al snel konden op eigen grond tentoonstellingen worden gehouden, die jaarlijks steeds meer
bezoekers trokken. Tuinkeuringen en bindclubs brachten een gezonde strijd tussen tuinders
onderling. En er werd gewerkt, hard gewerkt. De uitgave van een maandblad werd een feit. Er
werd een grote kas opgekocht en er was een winkel gebouwd. Door verkoop in de winkel,
aangevuld door plantenverkoop uit de kas en contributie en huurverhoging ging het de
vereniging steeds beter. De vereniging bloeide als een gezonde plant. Wel werden er steeds
meer huisjes gebouwd, waardoor de tuin op een bouwplaats begon te lijken.

Clubhuis op de oude locatie

Met de hoofdingang in het park en de achteruit-gang aan de Slaperdijkweg, is de tuin een vrij
groot complex, wat voor tuinders, maar ook voor de directe omgeving, een belangrijke groene
functie heeft. Het complex maakt nu deel uit van de ecologische hoofdstructuur, net zoals de
Verdolven landen, de Slaperdijk, en de Hekslootpolder. Een gebied wat nu nog groen is en
hopelijk ook nog lang groen zal blijven.

In het voorjaar van 2004 is binnen de volkstuin-vereniging een aantal enthousiaste mensen
aan de slag gegaan met natuurlijk tuinieren.
Inmiddels is er een werkgroep opgericht met als hoofddoelstelling "de volkstuin meer
natuurwaarden te geven door natuurvriendelijker tuinieren en tuinders daartoe te activeren
door voorlichting."
Dit wil men bereiken door:
" Behoud van de natuur op de buitengrens-houtwallen
" Voorlichting geven aan leden en wijkbewoners
" Broedgelegenheid geven aan insecten en vogels
" Geen gifgebruik
" Duidelijk maken samenhang tuin en dier en mens
" Duidelijke groenfunctie voor de buurt
" Creëren van groene zone

Men is inmiddels jaren verder en hard op weg om alle doelstellingen te bereiken.
Er is een voorbeeldtuin aangelegd. Met oude materialen probeert men het de insecten en de
vogels naar de zin te maken. Deze tuin heeft vooral een educatieve functie. Niet alleen voor
de tuinders maar ook voor de wijkbewoners. De voorbeeldtuin is naast de winkel bij de
hoofdingang.

Niet alleen de voorbeeldtuin, maar het gehele complex is overdag toegankelijk voor belangstellenden. De tuinen van de eigenaars zijn niet openbaar (behalve de voorbeeldtuin) maar
vanaf de paden biedt het terrein genoeg moois.
Kijk ook eens op:

http://www.zwn-volkstuinen.nl/website/

