
Terugblik en Toekomst. 
 
Beknopte Terugblik. 
 
De bruikleenovereenkomst tussen Trijntje en de Gemeente werd door hen voor het eerst opgezegd 
in 2008. Na heel veel actie en de tomeloze inzet van het Actiecomite “Redt de Boterbloem” kwam er 
in 2009 een bruikleen voor twee jaar, gevolgd door een elk jaar opzegbare overeenkomst die vanaf 
2014 werd uitgegeven door Gem Lutkemeer. Zij besloten medio 2017 om op te zeggen. 
 
Gem Lutkemeer kwam met een voorstel dat slechts van tijdelijke aard was en geen zicht bood op de 
lange termijn en werd dan ook door ons afgewezen. Het (vrijwel gelijkluidende) voorstel van de 
Gemeente  was eveneens voor ons niet acceptabel. De door ons gevoerde rechtzaken brachten daar 
helaas geen verandering in. We konden deze zaken trouwens alleen laten plaats vinden dankzij de 
ruimhartige bijdragen van heel veel mensen die de Boterbloem en de polder een warm hart toe 
droegen en hopelijk nog steeds dragen. Onze dank voor al die onvoorwaardelijke steun is groot en 
heeft ons enorm gesterkt! 
 
Partijen stonden dus lijnrecht tegenover elkaar zonder zicht op een oplossing. Daarop heeft de 
Boterbloem de zaak voorgelegd aan de Ombudsman van de Metropoolregio Amsterdam om te kijken 
of deze een mogelijkheid zag hierin een rol te kunnen spelen. Dat bleek zo te zijn. Maar van meet af 
aan was duidelijk dat zij zich uitsluitend zouden richten op het handelen van de Gemeente en niet op 
dat van partijen die daar niet toe behoren. We hebben, met pijn in het hart, en zeker Trijntje, als 
organisatie de polder moeten los laten wilden we nog tot een levensvatbare en toekomstgerichte 
oplossing komen. Dat vroeg om een andere aanpak dan die we tot dusver hadden gehanteerd. 
 
De Toekomst. 
 
Die andere aanpak was makkellijker gezegd dan gedaan. Uit de vechtmodus. Naar geven en nemen. 
Wat volgde was een periode van stukken lezen en uitwisselen met de Ombudsman om hen zo breed 
en goed mogelijk te informeren. Zo hebben zij zich een beeld kunnen vormen om  op basis mede 
daarvan ook met de Gemeente te kunnen gaan praten met als doel om te komen tot iets waar alle 
partijen mee zouden kunnen leven. Die periode was intensief en leerzaam. 
 
Bijzondere aandacht verdient hier de Ombudsman. Bij hun denken en handelen staan transparantie, 
eerlijkheid, openheid en bestuurlijke integriteit hoog in het vaandel en verlangen dat(terecht) ook 
van alle betrokken partijen.  
 
Uiteindelijk zijn we met alle partijen gekomen tot een overeenkomst.  
 
We zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met twee partijen uit Tuinen van West, te 
weten Stichting Cityplot en VOF De Stadsgroenteboer, beiden zijn tuinbouwbedrijven. De bruikleen 
heeft een looptijd van twee jaar, en indien dit afgesloten wordt met een positieve beoordeling dan 
kan er een overeenkomst afgesloten worden voor langer dan twee jaar. Dat wordt dan ieder geval 
geen bruikleen meer. 
 
De belangrijkste twee consequenties voor de Boterbloem zijn dat we geen akkerbouw bedrijf meer 
zijn door het verlies van ruim 10 ha(van de 13) en dat we moeten omschakelijken naar tuinbouw en 
dat we het overgebleven land delen met de twee eerder genoemde bedrijven.  
 
De samenwerking gaat heel erg goed. Het zijn allemaal leuke, aardige en betrokken mensen die uit 
overtuiging biologisch telen. Het is een samenwerking die ,zo denken en hopen wij, 



toekomstbestendig zal blijken te zijn en waarin we elkaar in velerlei opzichten willen aanvullen, 
ondersteunen en creatieve toekomstplannen kunnen maken.  
 
Het raamwerk voor de Toekomst is er, en nu is het aan ons allemaal om dit te gaan invullen. 
We hopen dat jullie ons ook hierin willen blijven steunen! 
 
 
Hartelijke groet en nog een prettig weekend, 
 
Trijntje en Erik 
 
 
 


