
Persbericht: Stadspark West, een groene long voor de stad. 

 

Stadspark West is een park dat er al ligt, maar nog geen naam had en daardoor makkelijk over het 
hoofd kan worden gezien. Tijdens de inspraak ronde in het kader van de nieuwe omgevingsvisie 
“Veranderstad” (16 nov jl.) werd de kaart van Stadspark West door VTV Blijdorp voorzitter Anne 
Karin ten Bosch gepresenteerd aan de raadsleden. In dit park liggen meerder volkstuincomplexen. 
Stadspark West wordt zichtbaar wanneer je bestaande parken, groenstroken, sportterreinen, 
volkstuinen en de dierentuin met elkaar verbindt.  Dergelijke verbindingen zijn in alle ‘gewesten’ van 
de stad te maken. Ze bieden een solide basis voor het versterken van de weerbaarheid van de stad in 
opgaven voor de komende decennia. 

Deze kaart maakt zichtbaar dat de nieuw ontwikkelde visie “Veranderstad” voorbij gaat aan de 
waarde en mogelijkheden van deze gebieden voor de stad. In de voorbereidingen op deze visie zijn 
volkstuinen zelfs niet geraadpleegd. Daardoor is er geen degelijke inventarisatie en analyse gemaakt 
van de aanwezige biodiversiteit en de aanwezige mogelijkheden die bijvoorbeeld Stadspark West 
biedt  in de verdichting en de klimaatopgave. Stadspark West maakt deze waarde zichtbaar en laat 
de vele mogelijkheden zien van een stedelijk park, waarin een verscheidenheid aan functies en 
programma’s samenkomen.  

Wanneer Rotterdamse volkstuincomplexen zich in de 21e eeuw verdergaand verbinden met de 
omliggende parken en wijken ontstaan er prachtige mogelijkheden, denk aan: sociale cohesie, 
biodiversiteit, verkoeling en de gezondheid van burgers. Simpelweg door verbindingen te leggen 
ontstaat aaneengesloten bewegings- en ademruimte in de verdichte stad. De pandemie heeft 
overduidelijk aangetoond dat groen in de nabijheid van de leefomgeving bijdraagt aan het welzijn 
van burgers. Dit ‘groen’ wegschuiven naar de randen van de stad, wat de huidige coalitie voor ogen 
staat, zal het leefklimaat in de stad ernstig schaden. Groene ‘steppingstones’ in de vorm van de 
kleinste perken en geveltuinen worden nu meegerekend als ‘compensatiegroen’, een rekenkundige 
truc die zijn doel volkomen voorbij schiet. Perken, honden-uitlaat-veldjes en singels alleen bieden 
onvoldoende basis voor een gezonder ecosysteem waarin mensen naast flora en fauna een rol van 
betekenis hebben. Wij zijn in hoge mate verantwoordelijk  voor de omstandigheden, de rijkdom en 
de mogelijkheden binnen dit systeem 

Het wordt hoog tijd  dat we inclusief leren denken over dit samenleven en in gezamenlijkheid  
vormgeven aan leefbaarheid voor iedereen. Wandelend door Stadspark West wordt direct zichtbaar 
dat de door de gemeente onderhouden parken ingericht worden op basis van beperkte financiële 
middelen voor generiek onderhoud. Volkstuinen worden met ‘onbetaalbare’ liefde en aandacht 
veelal ecologisch ingericht en onderhouden. Deze waarde kan versterkt en uitgebouwd  worden 
wanneer volkstuincomplexen een rol van betekenis toebedeeld krijgen in het Rotterdam van de 
toekomst. 
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De kaart is gemaakt naar een idee van Anne Karin ten Bosch door Koen Marks (Buro MA.AN)  

Link naar tekst zienswijze: 

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/10809114/1/Inspreekbijdrage%20mw_%20Ten%20Bosch%20
VTV%20Blijdorp 

Link naar de kaart: https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/10809116/2/VTV%20blijdorp%20kaart 

 



 
 

 

 


