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Vereniging Vrienden van ParkDarwin
Je kunt op verschillende manieren Vriend zijn van de
vereniging:

- Leden betalen €1 0 per jaar en kunnen meepraten
en meebeslissen op de ledenvergaderingen.

‐ Vrijwilligers werken één of meer dagdelen per
maand mee in het onderhoud van de tuin, altijd
onder leiding van een tuincoördinator.

‐ Donateurs steunen de vereniging met een
vrijwillige financiële bijdrage.

‐ Belangstellenden ontvangen alleen de
nieuwsbrief.

‐ Combinaties. Een vrijwilliger is niet automatisch
lid. Als je naast het meewerken in de tuin ook
financieel wilt bijdragen en lid wilt worden, of als je
als lid ook in de tuin aan de slag wilt, kun je dit
opgeven bij anna@vriendenvanparkdarwin.nl. Als je
als lid méér betaalt dan het lidmaatschap, ben je
automatisch ook donateur.
Alle Vrienden ontvangen de nieuwsbrief.
Bankrekening: NL93 SNSB 0935 4092 54 t. n. v.
Vereniging Vrienden van Park Darwin, Amsterdam.

Op 20 augustus toog een groep vrijwilligers op de
fiets helemaal naar tuinstad Osdorp om de
Torenwijck Tuin te bezoeken. We werden er
opgevangen door leden van de tuingroep die ons
vertelden over de geschiedenis van de tuin. De
vasteplanten tuin bestaat uit een openbaar park,
minstens zo groot als onze Bloementuin, gelegen
tussen zes 'torenflats' die rond 1 960 werden
gebouwd. Nadat de gemeente de vaste tuinman
niet meer verving, hebben bewoners het
onderhoud opgepakt (herkenbaar!). Een kleine
kern van bewoners regelt de zaken, ook met de
gemeente, en zorgt daarnaast met een flink aantal
vrijwilligers/bewoners voor het tuinonderhoud
(ook herkenbaar!). In 201 9 werd Maartje
ingehuurd als tuincoach, wat onder meer
resulteerde in een meerjaren-onderhoudsplan. De
Torenwijck Tuin verschilt van onze tuin door de
brede grindtegel-paden, het grote aantal bomen
en het ontbreken van omsluitende hagen. Dit
geeft de tuin een open, parkachtig karakter.

Na het bezoek aan de tuin fietsten we om de
Sloterplas heen naar het Van Eesteren Paviljoen,
genoemd naar de stedenbouwkundige die in 1 935
het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam
ontwierp. De belangrijkste elementen hiervan
staan nog recht overeind, zoals de Torenwijck
buurt, maar bijvoorbeeld ook ons eigen tuindorp
Frankendael. 'Licht, lucht en ruimte' voor bewoners
was het ontwerp-principe van Van Eesteren. Daar
profiteren wij Amsterdammers nog steeds van!
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Aan dit nummer werkten mee: Jan Dijk,
Maartje der Kinderen, Anna Tomson,
Sonja Vetter. Met dank voor de foto's van
vrijwilligers. Redactie:
anna@vriendenvanparkdarwin.nl

