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Opening door Anne Karin
Voorstelronde
Probleemstelling door Anne Karin:
Er ligt een voorstel voor een nieuwe omgevingsvisie voor Rotterdam door de gemeente. De ambitie
op gebied van groen en klimaat is hoog. Tegelijk en contrasterend is er nauwelijks aandacht voor
volkstuincomplexen. We vallen onder wethouder Bas Kurvers van woningbouw. De omgevingsvisie
lijkt erg dreigend, hoewel het gevaar voor ons niet acuut is. Dit in tegenstelling tot de VTV’s Streven
naar Verbetering, Tot nut en genoegen (van Nelle Knoop) en de drie VTV’s aan het Toepad
(oeververbinding).
De eerste stap van het college is nu goedkeuring verkrijgen van de gemeenteraad voor hun visie. Dat
willen ze vóór maart 2022 rondhebben. We hebben dus idioot weinig tijd om onze eigen visie vast te
stellen en te presenteren als alternatief. Zowel AVVN als Stichting Volkstuindersbelangen hebben een
visie opgesteld die wij gesteund hebben. Ook hebben wij net als veel andere VTV’s zelf een visie
opgesteld om spreektijd in de raad te krijgen. Op de aangenomen omgevingsvisie zullen immers alle
toekomstige besluiten gebaseerd zijn.
Het voornaamste bezwaar tegen handhaving van VTV’s in de huidige vorm op dit moment is de
vermeende exclusiviteit. Waarom heeft een kleine groep Rotterdammers exclusief gebruiksrecht van
gemeentegrond? Wij worden maar een elitair clubje gevonden. Je zou ook kunnen stellen dat
nergens zoveel Rotterdammers zoveel werk verrichten om gemeentegrond te onderhouden. (Een
ander punt van zorg voor de gemeente is de handhaving van veiligheid en leefbaarheid door bestuur en leden
op vtv’s, hierover is eerder dit jaar verslag gedaan in een Monitor die ik toe zal voegen aan de mee te sturen
informatie, AM)

Het doel van deze bijeenkomst is daarom het formeren van verschillende ‘werkgroepen’ die op hun
eigen gebied de waarde van volkstuinen en -verenigingen zichtbaar moeten maken voor de wijk en
voor dat deel van de gemeenteraad dat de gemeentelijke visie zoals deze er ligt wil ondersteunen.
Annemarie vult aan dat er al veel gebeurd op andere volkstuindersverenigingen in samenwerking
met belangenorganisatie AVVN. We hebben toegang tot een eigen ledennetwerkgroep en zijn zeer
welkom aan te sluiten bij de Targetgroep bestaande uit (bestuurs)leden van o.a. SNV, Tot nut en
genoegen, Eigen Hof, Kweeklust etc.
Steffen vraagt zich af of we samen kunnen werken met clubs die (nog) niet ecologisch verantwoord
tuinieren?
Annemarie antwoordt dat in een gemeenschappelijke volkstuinvisie ruimte blijft voor eigen identiteit
en Anne Karin moedigt aan niet uit te sluiten, maar te overtuigen.

Sannetje vindt dat we de sociale kant van het volkstuinwezen vroeger en nu moeten benadrukken.
We werken samen in al onze diversiteit. Dat is toch wat de gemeente graag ziet? Caroline Seeveld
(Eigen Hof) schrijft hierover in haar boek ‘Tot nut en genoegen’, volkstuinencultuur in Nederland.
(Januari 2002)
Om de waarde van onze biodiversiteit zichtbaar te maken, kunnen we gebruik maken van onze eigen
waarnemingen. Deze kunnen we formaliseren via waarneming.nl Op deze site meld je wat je ziet, dit
wordt gecontroleerd door een controlegroep en de gegevens worden in kaart gebracht. Op die
manier kunnen we ook onze eigen leden overtuigen van de kwetsbaarheid van onze biodiversiteit.
Ook op onze website zou dit een plek moeten krijgen.
Annemarie meldt dat op SNV hiernaar een extern onderzoek is gedaan door Sveco voor 2500 euro en
dat er een workshop van de AVVN wordt gegeven over het gebruik van waarneming.nl in november.
Anne Karin geeft aan dat ook om eigen leden te overtuigen een Ronde Tafelgesprek over natuurlijk
tuinieren is georganiseerd.
Querien wil zich wel bezighouden met de politieke kant van het verhaal. Ze benoemt zwakke punten
en benadrukt dat we ons moeten richten op het overtuigen van de niet-natuurlijke vrienden in de
Raad, te weten, de VVD. De geplande ontmoeting met raadsleden van PvdA en GroenLinks op 10
november wordt bijgewoond door verschillende Targetgroepleden (AM).

Indeling werkgroepen:
•
•
•

Waarde voor de Wijk: Joka, Annelies, Anton
Waarde voor de Stad/provincie/waterschap: Querien, Steffen
Zichtbaar maken biodiversiteit: Sannetje

Remco zal graag ondersteunen waar nodig. Willy zal zich met Annemarie richten op het verbinden
van de VTV’s aan de Noordrand en waar nodig haar kennis van de AVVN inzetten.
Anne Karin verzoekt de leden op korte termijn (binnen veertien dagen) opnieuw met elkaar te
overleggen en vragen en aandachtspunten te formuleren. Wat zien we nog niet? Waar liggen de
zwakke plekken in het betoog?
Anne Karin bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid, betrokkenheid en input. Annemarie zal
het verslag van dit overleg rondsturen aan deelnemers, afwezigen en potentiële versterking en
relevante informatie toevoegen.

