
Een agrarische belevenistocht langs oude en nieuwe 
bedrijven door het Van Eesterenmuseum.



Het Jelte Brouwer Tennispad Het AUP en de betekenis voor de westelijke polders 1934 e.v.

Op vrijdag 22 april 2016 fietsen we langs oude en nieuwe (semi)agrarische bedrijven in de 
polders van Nieuw-West: Tuinen van West.
Tuinen van West is het groene stadslandbouw-, natuur- en recreatiegebied aan de westkant van 
Amsterdam. Het gebied ligt tussen de Haarlemmerweg, Halfweg (Gemeente Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude), Ringvaart Haarlemmermeer en Ookmeerweg. De Osdorperweg, een oud agra-
risch lint, loopt er dwars doorheen. Het gebied is circa 700 hectare groot en bestaat uit vier polders: 
de Osdorperbinnenpolder Noord en Zuid, de Osdorperbovenpolder en de Lutkemeerpolder.

De vier polders hebben een lange geschiedenis vanaf de ontginning door Kennemerboeren in 
de vroege Middeleeuwen. Moeras werd akkerland, akkerland werd weiland, land werd water 
en vervolgens weer land, en ook meren werden land. Het Algemeen Uitbreidingsplan Amster-
dam (AUP) van Van Eesteren c.s. had grote invloed op de polders. Met name de Osdorperbin-
nenpolder-Noord onderging een grote transformatie. De oorspronkelijke plannen van het AUP 
wijzigden steeds. In 2007 besloot de gemeente Amsterdam aan de hand van de Gebiedsvisie 
Landelijk West van de Provincie Noord-Holland om het karakter van de polders te handhaven 
door er een groot stadsdlandbouw-, recreatie- en natuurgebied van te maken. Een gebied dat 
ook deel uitmaakt van een groter geheel: de Groene AS, een ecologisch en recreatief lint dat 
grote en kleine natuur- en kleinschalige landbouwgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude 
met elkaar verbindt. Gemeente, Provincie, Rijkswaterstaat, De Waterschappen Amstel, Gooi, 
Vecht en Rijnland en zeker ook de nieuwe en oude agrariërs en vrijwilligers werkten samen om 
dit gebied figuurlijk én letterlijk tot bloei te laten komen. In 2014 is de Ondernemersvereniging 
Tuinen van West opgericht. www.tuinenvanwest.info

We bezoeken eerst de Fruittuin van West: het gezin van Wil en Lisan Sturkenboom verruilde een 
prachtige biologische fruitkwekerij in Dronten voor een geheel nieuw aangelegde fruitkwekerij met 
winkel, vergaderzalen, workshop- en lesruimtes en veel meer in de Osdorperbinnenpolder-Noord. 
Zelf plukken wordt gestimuleerd. Sinds kort is er ook een dependance van Warmerhof uit Dronten 
gevestigd, een biologisch ingestelde agrarische opleiding. www.fruittuinvanwest.nl



Daarna stoppen we kort bij ‘Mijn Stadstuin’ van ondernemer Robin van Asperen waar je – al dan 
niet onder professionele begeleiding – zelf groente en fruit kunt kweken. Voor horeca-onder-
nemers die eigen en bijzondere groente op de kaart willen zetten zijn er ook horecakavels. Sinds 
kort staat er ook een voedselbos op één van de kavels. Over een paar jaar is daar alles eetbaar, 
geteeld in verschillende lagen: bomen, klimplanten, struiken, bodembedekkers, kruiden knollen 
en zwammen. Net als in de Fruittuin wordt zelf plukken gestimuleerd. www.mijnstadstuin.nl

Vlakbij ligt veel meters hoger de Osdorperweg. Die relatief hoge ligging is te wijten aan een 
werkverschaffingsproject uit de crisistijd van de vorige eeuw. In de 30-er jaren werden hier door 
werklozen onder deskundige leiding meters veen afgegraven voor brandstof en grondverbe-
tering elders. Hierdoor raakte een deel van de boerderijen land kwijt.... Land werd water, dat tot 
1944 diende als de grootste ijsbaan van Nederland. Na de oorlog werd het water in de Osdor-
perbinnenpolder-Noord weer land. Er ontstond een fraaie polder, ontworpen door Van Eesteren 
c.s. met als inspiratie de Beemster, een polder uit de Gouden Eeuw én als oefening voor de 
indeling van de Noordoostpolder.

Langs de Osdorperweg, de ruggengraat van de Tuinen van West, staan veel al dan niet bijzon-
dere huizen op de voormalige erven van de gesloopte oude boerderijen ,maar ook sloperijen, 
auto- en caravanstallingen en kwekerijen staan door elkaar heen. Een fraai voorbeeld is Kwekerij 
Osdorp, waar met daklozen, psychiatrische patiënten en ex-verslaafden groentes worden ge-
kweekt voor o.a. La Place. Ook kwekerij Wim Bijma is er te vinden. Hier worden al ruim 40 jaar 
‘Vergeten Groenten’ zoals Brave Hendrik gekweekt voor toprestaurants. www.kwekerijosdorp.nl 

Verder langs de Osdorperweg richting Osdorp brengen we een bezoek aan de steeds groeiende 
kleinschalige brouwerij De 7 Deugden die bijzondere bieren maakt. Er wordt hier geëxperimen-
teerd met kruiden als tijm, peper en gerookte mout voor de liefhebbers van speciaalbier met 

De Tuinen van West in een nog groter verband: 
de Provinciale Groene Bufferzone Haarlem - Amsterdam

De Tuinen van West als onderdeel van de hoofdgroenstructuur van 
Amsterdam



bijzondere namen als Scherp+Zinnig, Spring+Tijm en Vuur+Gloed.  Net als Kwekerij Osdorp werkt 
de ondernemer Garmt Haakma met mensen met een beperking. Door deze werkplekken te 
bieden heeft de brouwerij ook een sociale functie. De brouwerij staat op het erf van een voor-
malige boerderij. www.de7deugden.nl 

Vlak bij staat de boerderij van boer Worm, een van de laatste authentieke agrariërs van deze 
polders. Wie verse melk wil kopen: dat kan dus op Osdorperweg 571, achterom. Tenslotte fietsen 
we langs de Lutkemeerweg via de Osdorperbovenpolder naar, inderdaad, de Lutkemeerpolder, 
een voormalig meer dat gekoppeld was door een smalle doorvaart aan het immens grote 
Haarlemmermeer. In het begin van deze weg staat de monumentale Lutkemeerschool….wat 
moeten er vroeger veel kinderen hebben gewoond… Nu is het pand een Broedplaats met ateliers. 
We gaan dóór de Wijsantkade via een incisie in deze dijk. Omdat het nogal riskant is een dijk 
te verlagen, konden in de incisie schotbalken worden geplaatst, zodat in geval van nood de 
polder beschermd bleef. Opvallend dat de dijk hier kade heet. In de Middeleeuwen lagen hier 
veel schepen aan – dat doe je aan een kade – omdat dat op het woeste Haarlemmermeer niet 
zo handig was. Oude bedrijvigheid dus.

Bijna aan het eind van de weg bij terreinen en bedrijven van SDAC, de Schiphol Development 
Company, ligt de oude (nu) Biologische Zorgboerderij en winkel De Boterbloem. Op het biologische 
akker- en tuinbouwbedijf van Trijntje Hoogendam wordt gezaaid, geplant en geoogst door een 
groep vrijwilligers onder leiding van deskundigen. In het winkeltje is het resultaat te vinden van 
eigen noeste arbeid en die van collega-bioboeren. Groente en fruit, kaas en vlees, brood en 
jam... en ook hier wordt zelf plukken & oogsten gestimuleerd. www.deboterbloemamsterdam.nl
 

Datum:  vrijdag 22 april 2016 
Tijd:  13.00 - 17.00                                                                                                                      
Startlocatie: Fruittuin van West, Tom Schreursweg 48                                               
13.00 - 13.15 Inloop Fruittuin van West kantine
13.15 - 13.25  Polderintro reisleider Pieter Boekschooten
13.25 - 13.35  Uitleg over de Fruittuin door Wil Sturkeboom
13.40 - 14.00 Excursie in de Fruittuin
14.00 - 14.40  Fietstocht met uitleg langs Stadstuin, Fluisterbos, Westrandweg, volkstuinparken
   Osdorp, Nieuw-Bijenpark en de Eendracht naar Brouwerij de 7 Deugden
14.40 - 15.10  Uitleg over de brouwerij door Garmt Haakma
15.10 - 15.50  Fietstocht met uitleg naar boerderij ‘De Boterbloem’
15.50 - 16.20  Uitleg over het bedrijf door Trijntje Hogendam
16.20 - ntb Borrel & Hap
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