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Genieten van een heerlijke fietstocht langs bijzondere tuinen, met een vleugje jazz en 
poetry? Dat kan op zondag 8 september a.s. met de Tuinenfietstocht, georganiseerd 
door het GroenplatVorm Zuidoost. Check de route op groenplatvormzuidoost.nl/fiets.

TUINENFIETSTOCHT ZUIDOOST
zondag 8 september 2019
11:00u - 19:00u

Fiets je mee? 
Iedereen is welkom!


11:10u - 12:00u  -- Bezoek aan Wijk 7

12:00u - 12:15u  -- Bezoek aan Florijn

Wijk 7 is een bijzondere plek in de D-buurt. 
Het is een woon-werkplek voor creatief ondernemers en 
milieu enthousiastelingen. De bewoners ontwikkelen samen 
met de buurtbewoners een eigenwijkse visie op kunst, 
cultuur en duurzaamheid. Ze verbouwen biologische 
groenten, houden kippen, doen aan recycling, en 
composteren een groot deel van hun keukenafval. Wijk 7 wil 
bijdragen aan een duurzame wereld waarin meer wordt 
hergebruikt en gedeeld. Tijdens de Tuinenfietstocht is Wijk 
7 de eerste stop met info/koffie/thee/koek.

Even verderop fietsen we langs de etalage van een bewoner 
in Florijn. Deze etalage wordt voor de Tuinenfietstocht 
ingericht met een serie tuinfoto’s die Patricia Smart in 2014 
maakte. Een mooi overzicht van de verschillende groene 
bewonersinitiatieven in Zuidoost, waarvan we een aantal 
vandaag zullen bezoeken met deze fietstocht.

12:15u - 13:00u -- PionToren (privé tuin) 
De PionToren heeft een prachtige tuin aan de voorzijde van 
deze woontoren, die wordt onderhouden door 4-6 bewoners. 
Didier is de meest actieve tuinder en vertelt hoe de gemeente 
ruim 10 jaar geleden 4 zieke bomen moest kappen. Die 
ingreep was het begin van een gemeenschappelijke siertuin. 
De tuin is nu zo rijk dat er ieder jaar een grote diversiteit aan 
soorten opbloeit. Didier kent iedere plant en kan over iedere 
plant een verhaal vertellen, de soorten herinneren aan zijn 
jeugd in Frankrijk en de vele reizen die hij maakte naar verre 
oorden. Tijdens de Tuinenfietstocht krijgen we niet alleen een 
rondleiding door deze prachtige tuin, maar ook een actuele 
vegetatiekaart.

13:05u - 13:15u -- Kortvoort Moestuin 
Achter buurtcentrum Ala Kondre ligt een nieuwe moestuin 
waar dit seizoen voor het eerst wordt getuinierd.
De Kortvoort Moestuin is een moestuin van de bewoners van 
de Kortvoort wijk in hartje Bijlmer. Gezamenlijk onderhouden 
ze de tuin en leren we van de natuur. “Jaa, de eerste 
bessen-bloemetjes zijn gesignaleerd!! Komen hier dan straks 
de eerste Kortvoort Moestuin-bessen te hangen?? Zou wel 
geweldig zijn!”

11:00u  -- Verzamelen en start 
Tuinenfietstocht vanaf Hoekenrodeplein

13:15u - 14:00u -- K-buurt, VBAZO, 
Kleituin en Wormenhotel

14:00u -- Station Gaasperplas

In de K-buurt gebeurt veel. Steeds meer bewoners sluiten 
zich aan bij VBAZO (Voedselbos Zuidoost) om kijkgroen te 
transformeren naar een eetbaar landschap: parkachtige 
voedselbossen in de openbare ruimte. Ze leren planten en 
verzorgen van eetbaar groen in hun buurt, het verbeteren 
van de kwaliteit van de openbare ruimte (meer biodiversiteit, 
meer ecosysteem diensten), en zijn betrokken bij een 

Aanhakers kunnen zich om 14:00u bij Station Gaasperplas 
aansluiten bij de Tuinenfietstocht. Via Nellestein vervolgen 
we de route naar de schooltuinen Gaasperdam.
Onderweg zien we een van de prachtige tuinen in 
Nellestein.

14:15u - 15:15u -- Bloei & Groei
Bloei & Groei (Schooltuinen Gaasperdam) biedt een groene 
omgeving waar veerkrachtige vrouwen tot bloei komen.
Ze trakteren de deelnemers aan de Tuinenfietstocht op 
heerlijke kruidenthee, sandwiches en poetry.
www.bloeiengroei.org

15:15 - 16:00u -- Kinderboerderij ’t Brinkie 
't Brinkie wil de stadse mens bewust maken van natuur en 
milieu in hun eigen omgeving door contact met 
boerderijdieren aan te bieden.Kinderen kunnen op het 
weiland of in de stal de dieren aaien. Ze mogen ook 
meehelpen met voeren. 
www.kinderboerderijbrinkie.nl

16:00u - 16:30u -- De Ruige Hof 
Aan de Abcouderstraatweg bezoeken we Natuurverenging 
De Ruige Hof. De vereniging is in 1986 opgericht om de 
natuur dichter bij de stadsbewoner te brengen. Daartoe 
worden tal van activiteiten ondernomen zoals het 
onderhouden van de natuurterreinen Klarenbeek en De 
Riethoek, en een natuurcentrum van waaruit veel wordt 
georganiseerd. Vanmiddag zijn daar de Ruige Kids, die 
bijenkasten bekijken, honing proeven, zaadbommen maken, 
dieren opvangen en vrijlaten en allerlei natuuractiviteiten 
ondernemen.
www.deruigehof.nl

16:45u - 18:30u -- De Vijfslagen - Einde 
Volkstuinpark de Vijf Slagen aan de Tafelbergweg werd in 
1990 opgericht en bevindt zich in Groengebied Amstelland, 
een groene zone van 4000 HA tussen Amstelveen en het 
Amsterdam-Rijnkanaal. Het park is vrij toegankelijk en 
bestaat uit 155 tuinen waarop  voornamelijk groente en fruit 
wordt geteeld maar in veel tuinen staan ook prachtige 
bloemen en planten. Een heerlijke plek waar de 
Tuinenfietstocht eindigt met een BBQ en fijne Jazz van 
James Unlimited Quartet, de band van Wijk 7.
www.devijfslagen.nl

kwalitatieve verandering van hun groene ruimte.
Tijdens de Tuinenfietstocht laten ze zien wat er al is en wat er 
nog moet komen allemaal.
www.urbaniahoeve.nl 
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