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Dit is een extra editie van onze nieuwsbrief 

 

 

ONZEKERHEID VOOR VOLKSTUINPARKEN 

In de media verschenen onlangs verontrustende berichten over plannen die de gemeente Rotterdam heeft met 

verschillende volkstuinparken. De wethouder heeft locaties aangewezen waar in de toekomst mogelijk 

woningbouw gepleegd gaat worden. Op een aantal van deze locaties bevinden zich nu volkstuinparken.  

In de artikelen worden wel namen van verenigingen genoemd, maar zeker niet van alle mogelijk getroffen 

verenigingen. Ook is een kaart gepubliceerd waarop locaties te herleiden zijn, maar erg duidelijk is deze niet. 

Op dit moment is er dus ineens veel onduidelijkheid en onzekerheid over de toekomst ontstaan. 

Hieronder staan links naar twee artikelen die kort voor het afgelopen weekend in de media zijn verschenen. 

- https://www.ad.nl/rotterdam/bouwplannen-op-volkstuincomplex-straks-ben-ik-mijn-vrienden-en-

buitenleven-kwijt~a66f09f6/  
 

- https://dagblad010.nl/Algemeen/volkstuinen-in-rotterdam-bedreigd   

 

HOE VERDER ? 

Wij, als SVR,  hebben de verantwoordelijk wethouder aangeschreven en hem dringend verzocht om op zo kort 

mogelijke termijn de verenigingen die het betreft te informeren. Daarnaast hebben wij onze zorg uitgesproken 

over de gevolgen die deze plannen, hoe voorlopig en onzeker ook, nu al kunnen hebben voor de betrokken 

verenigingen. Dit nog los van de vraag in hoeverre het wenselijk is om de groene gebieden uit de stad weg te 

snijden. 

 

Ook durven wij er niet op te vertrouwen dat na deze eerste inventarisatie andere, nu niet onder de aandacht zijnde 

verenigingen, op termijn hetzelfde niet kan overkomen. Nu worden deze verenigingen aangewezen maar mogelijk 

zijn een volgende keer andere verenigingen, bijvoorbeeld die van u, onderwerp van bouwplannen van de 

gemeente. 

 

Wij zijn voornemens om de krachten van de volkstuinverenigingen te bundelen en een platform te creëren waarin 

vertegenwoordigers van alle volkstuinverenigingen kunnen samenkomen.  

Onderwerp van gesprek zal uiteraard de bouwplannen van de gemeente zijn, mogelijk kunnen andere 

onderwerpen besproken worden die het gezamenlijk belang betreffen. 

Vanuit dit platform kunnen we met elkaar naar buiten treden en in gesprek met de gemeente gaan. 

Uiteraard zal er meer druk en  invloed op de gemeente kunnen plaatsvinden als de volkstuinders van Rotterdam 

zich verenigen en zich als één groep uitspreken. 

 

Wij hebben de besturen van alle verenigingen aangeschreven en hen geïnformeerd over de berichten en onze 

plannen. Wanneer er nieuwe informatie is, zullen wij deze met u delen.  
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