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MELDPUNT  ‘ IK ZOEK EEN VOLKSTUIN IN ROTTERDAM ’  OPGEZET 
 
Volkstuinen zijn populair. De tijd dat leegstand dreigde op volkstuinparken 
ligt gelukkig achter ons en veel verenigingen hebben inmiddels een wachtlijst 
met aspirant-leden. Mogelijk geldt dit ook voor uw vereniging. Wellicht heeft 
uw bestuur zelfs, zoals meerdere verenigingen, de wachtlijst gesloten, 
vanwege het grote aantal geïnteresseerden. Het feit dat volkstuinen goed in 
de markt liggen is een fijne gedachte. Wat we echter niet weten, is hoeveel 
mensen op zoek zijn naar een volkstuin.  
Daarom heeft de SVR het meldpunt ‘Ik zoek een tuin in Rotterdam’ opgezet. 
 

In Rotterdam is de grond schaars en de geschiedenis leert ons dat meer dan eens een 
volkstuinpark het veld heeft moeten ruimen voor andere bestemmingen. En in de toekomst 
zal dat zeker ook kunnen gebeuren. 
In dit verband is het heel interessant om in kaart te brengen hoeveel mensen een volkstuin 
zouden willen hebben. Hiermee kunnen we inzichtelijk maken dat we niet alleen een 
waardevol onderdeel van de grote stad zijn, maar dat er ook grote behoefte aan is. 
Informatie die nuttig is, wanneer discussie met de gemeente gevoerd wordt over het 
bestaansrecht van volkstuinparken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan woningbouw. 
 
Mensen die een volkstuin willen hebben, kunnen zich op het meldpunt registreren.  
Het meldpunt is uitdrukkelijk niet bedoeld als centraal aanmeldpunt voor aspirant-leden. 
Geïnteresseerden schrijven zich zoals altijd in bij de vereniging. Op het meldpunt wordt 
alleen geregistreerd dat men op zoek is naar een tuin. 
 
Wij hebben alle verenigingsbesturen (ook in Hoogvliet en Hoek van Holland) gevraagd het 
meldpunt onder de aandacht te brengen van mensen die geïnteresseerd zijn in een volkstuin. 
Het meldpunt kan namelijk alleen representatieve gegevens opleveren als zo veel mogelijk 
geïnteresseerden gewezen worden op het meldpunt. En de meest doeltreffende plek is 
natuurlijk daar waar men op zoek is naar een volkstuin: bij de tuinverenigingen. Op de 
volgende pagina vindt u een van de affiches die wij aan de besturen hebben gestuurd met 
het verzoek deze op een geschikte plaats op te hangen. 

 

We hopen er natuurlijk op dat alle verenigingsbesturen meewerken in ons aller belang. 
 

  

 

TAXATIECURSUS 
Afgelopen jaar hebben wij een aantal taxateurs opgeleid en ook dit jaar organiseren wij taxatiecursussen.  
Bent u geïnteresseerd om voor uw vereniging taxateur te worden of bent u taxateur en wilt u kennis over het  taxeren 
opdoen of opfrissen: via deze link kunt u een brochure  downloaden. 
Wij wachten voor dit moment de ontwikkelingen rond het Corona virus af. U kunt zich al wel opgeven, zodra het 
weer mogelijk is, zullen we in overleg met de deelnemers een cursusdatum plannen. 
 
 

 

https://429c4286-0a9a-424e-a7eb-80da2abab0c1.filesusr.com/ugd/ac085e_7f8ad4a4980b4bd7b156fff7c8e484e9.pdf


 
 
 
 

meldpunt 
IK ZOEK EEN VOLKSTUIN IN 

ROTTERDAM 

In de gemeente Rotterdam is de vraag naar volkstuinen groot. 
Het aanbod is beperkt en de wachtlijsten zijn lang. 
 
Stichting Volkstuindersbelangen Rijnmond wil in kaart brengen hoe groot  
het tekort aan volkstuinen is. 
 
Bent U op zoek naar een volkstuin in Rotterdam, registreert U zich dan op het  
meldpunt  ‘Ik zoek een volkstuin in Rotterdam’.  
Zo kunnen wij voor de gemeentelijke politiek inzichtelijk maken dat het aantal volkstuinen  
niet verkleind, maar juist vergroot moet worden. 
Registreren kost u niets en verplicht u tot niets. 
 
Ga naar www.volkstuindersbelangen-rijnmond.nl en meld u aan. 
 

http://www.volkstuindersbelangen-rijnmond.nl/

