Geacht bestuur,
Onlangs ontving u al een bericht van het Platform Rotterdamse Volkstuinen.
Een van de werkgroepen van het Platform is de werkgroep ‘De wijk is welkom’.
In deze mail willen wij u graag op de hoogte brengen van de werkzaamheden van de werkgroep.
Daarnaast willen wij u vragen om met ons te delen wat er in dit kader zoal op uw vereniging wordt
georganiseerd en nodigen wij u uit om na te denken welke mogelijkheden uw vereniging (nog
meer) heeft.
Grond is schaars in Rotterdam en in de komende jaren zullen vele duizenden woningen gebouwd
worden, de grond zal efficiënter gebruikt moeten worden. In dit kader staat in de Omgevingsvisie
van de gemeente Rotterdam over volkstuinen geschreven, dat de volkstuinparken ‘inclusiever’
gebruikt moeten worden. Verbinding met de wijk moet duidelijk zijn, de verenigingen moeten hun
meerwaarde zichtbaar maken voor alle inwoners en niet alleen de eigen leden.
Dit betekent dat, als we volkstuincomplexen in Rotterdam toekomstbestendig willen maken, de
verenigingen hun meerwaarde voor de Rotterdamse samenleving zichtbaar moeten maken, zeker
ook voor de gemeente.
Grote vraag is natuurlijk: Hoe kunnen we dat doen ?
Allereerst gebeurt er al heel veel bij verenigingen, misschien ook bij uw vereniging. De werkgroep
‘De wijk is welkom’ wil graag alle activiteiten in kaart brengen, want hiermee kunnen wij onze
maatschappelijke meerwaarde ook met de gemeentelijke politici en beleidsmakers communiceren.
Om de gegevens te verzamelen vragen wij u een online enquête in te vullen, waarin u onder andere
kunt aangeven wat uw vereniging op dit moment te bieden heeft. Onderstaand vindt u een link
naar de enquête. Invullen duurt een paar minuten.
Enquête "De wijk is welkom" (enquetelink was alleen voor besturen)
Daarnaast ligt het in de bedoeling om de activiteiten die al ontplooid worden weer met alle
tuinverenigingen te delen. Wij zijn ervan overtuigd, dat enthousiaste verhalen van de ene
vereniging de andere kunnen inspireren.
Ook heeft de werkgroep een lijst met mogelijke activiteiten opgesteld. Dit overzicht zou voor u als
bestuur mogelijk als inspiratiebron kunnen dienen om eens samen met uw leden na te denken wat
de mogelijkheden van uw vereniging zijn. U vindt deze lijst als bijlage onder dit schrijven.
Volkstuinen kunnen ook een positieve publicitaire boost gebruiken. De werkgroep is plannen aan
het maken om een jaarlijks terugkerend evenement te organiseren: De Rotterdamse Open
Volkstuindagen (ROV). Tijdens de ROV kunnen wij met trots laten zien wat we zijn en wat we
betekenen voor de Rotterdamse stedelijke samenleving. Wij mikken er op om de eerste ROV te
organiseren in het pinksterweekend (4-7 juni). Nadere informatie zult u te zijner tijd ontvangen.
De ROV kunnen fungeren als visitekaartje en zullen met publiciteit omkleed worden.
Deelname aan de ROV kan voor een vereniging laagdrempelig zijn: Alleen het hek openzetten en
een vlag ophangen zou al voldoende zijn. Daarnaast kan een vereniging alles uit de kast halen wat
men wil. Een paar voorbeelden: kantine open, tentoonstelling van eigen kweek, rondleidingen,
theater- / muziekvoorstelling, workshops.
In de komende periode willen wij graag nader contact zoeken met verenigingen om eens van
gedachten te wisselen. In de enquête vragen wij naam en contactgegevens van degene die wij
zouden kunnen benaderen.
Voor dit moment wensen wij u een goed begin van een mooi tuinseizoen toe en wellicht spreken
wij elkaar binnenkort.
Met vriendelijke groet,
De werkgroep ‘De wijk is welkom’,

Joanne Alting, Edward Boele, Anton Boels, Jacqueline Bravenboer,
Ingrid Dalmeijer, Annelies Gerritsen, Erik van Idsinga,
Sonja Schwab, Gina Thijsse, Lia van Vliet, John Vrolijk

WAT HEEFT EEN TUINVERENIGING MOGELIJK TE BIEDEN ?
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Wandelen
Spelen
Ontdekken (puzzeltocht voor kinderen)
Leren
§ Informatieborden bij bomen e.d.
§ Infokasten over flora en fauna die op de tuin leven
§ Wandeltocht met uitleg
§ Rondleiding
Pluktuin / plukroute inrichten (evt speciaal voor kinderen)
Tiny forest: avontuurlijk ‘bos’
Looproute / educatieve route
§ verbindingsroute tussen tuinparken
§ op tuinpark
De tuin als atelier
§ schilderen/tekenen/beeldhouwen/fotograferen
§ samenwerking met volksuniversiteit / SKVR / kunstinstellingen
De Blauwe Verbinding:
§ bootje beschikbaar stellen voor kinderen
§ samenwerking met T.O.S.
….

•

Verenigingsgebouw
o Vergaderen wijkorganisaties e.d.
o Verenigingen uit de buurt (Klaverjasclub, biljartclub e.d.)
o Verenigingsactiviteit open voor wijkbewoners (dansles, bingo, …….)
o Inloopmiddag bewoners nabijgelegen zorginstelling (kletsen, klaverjassen, biljarten,
breiclub,… )
o Bewoners uitnodigen voor een kopje thee in de kantine
o Avondvierdaagse faciliteren (verenigingsgebouw, catering)
o Wandelverenigingen faciliteren (verenigingsgebouw, catering)
o Diner voor de wijk: buurtbewoners (bewoners zorginstelling) uitnodigen voor diner
van eigen kweek (kan ook in de open lucht)
o Bij feestdagen kinderen uit de wijk / basisschool uitnodigen (kan ook in de open
lucht)
§ paaseieren zoeken/paasontbijt
§ Haloween
o ….

•

Voorzieningen
o Speeltuin
o Jeu de boules baan
o Trapveldje
o Avonturentuin
o ….

•

Kennis
o Workshops/cursussen, gegeven door tuinders of gastsprekers:
§ snoeien
§ composteren
§ natuurvriendelijke/duurzame tuin
§ imker
§ vleermuizen
§ bloemschikken
§ ….
o Informatiebrochures
o Vergroening van de wijk ondersteunen (geveltuintjes e.d.)
§ Info
§ planten
o ….

•

Planten en materialen
o Zelf gekweekte planten en zaden (evt. te koop)
§ Plantjesmarkt als evenement of permanent (‘kleine Intratuin voor de wijk’)
o Gereedschap-uitleen
o ….

•

Overig
o BSO op de tuin
o Schooltuin (lagere school, VSO)
o Middagje ‘op de thee’ bij de leden op de tuin voor bewoners van nabijgelegen
zorginstelling
o Stageplek, leerwerkplek (MBO (Wellant), middelbare school, zorgleerlingen,
zorginstelling)
o (Tijdelijk) gebruik van een tuin door een zorginstelling o.i.d.
o Een tuin beschikbaar stellen, zodat buurtbewoners hem een periode kunnen
gebruiken.
o Tentoonstelling eigen gekweekte bloemen en groenten
o Kinderen uit de wijk zaadjes geven voor Pompoenwedstrijd/Zonnebloemwedstrijd
o Gelegenheid voor psycho-sociale begeleiding/coaching (bijv AA)
§ In het groen wandelend coachen
§ Voor/na praatsessie wandelen in het groen
o Vluchtelingen / nieuwkomers:
§ Verenigingen kunnen een rol spelen mbt inburgering / enculturatie /
taalbuddies
o Zomergastje:
§ Kinderen uit achterstandssituaties ontvangen / logeren
§ ook de ouders ontvangen
o Contactplek voor eenzamen
o Klusplek voor buurtbewoners die iets willen doen
§ De vereniging is ‘makelaar’ van klussen die op het terrein gedaan moeten
worden
o Geld inzamelen voor …. (bijv Nepal)…., evt door verkoop eigen kweek
o Buitenlocatie voor theatergroepen (bijv Theater Schiedam)
o Buitenlocatie voor Circus Rotjeknor
o ….

•

(Gecoördineerd) grotere evenementen organiseren waaraan zo veel mogelijk verenigingen
meedoen. Of aanhaken bij bestaande evenementen
Hier grootschalig publiciteit aan geven (TV Rijnmond/SBS6/krant/…)
o Rotterdamse Open Volkstuindagen organiseren
§ Verkiezing Volkstuinder Van Het Jaar, uitreiking De Gouden Schop
o Verborgen Tuinen
o Gluren bij de buren
o Open monumentendag
o Kunst op de tuin
o Open Parken Maand
o (Najaars)tentoonstelling eigen gekweekt groente en fruit
§ Ingemaakte groente/fruit (jam, chutney, gewekt, gedroogd)
o Rommelmarkt, in combinatie met … (bijv pannenkoeken bakken)
o Opzoomeren
o NL Doet
o Buitenlocatie voor Rotterdamse Operadagen
o ….
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Scholen
o MBO (Wellant College)]
o middelbare scholen
o basisscholen
o speciaal onderwijs
Vluchtelingenwerk Nederland
BSO’s
Ambrosiusgilde
Stadskas
Buurt- en speeltuinen
Jeugdwerkers
Ouderenwerkers
Bewonersorganisaties
Huizen van de wijk
Kunstenaars
AA
Psychosociale coaching/begeleiding
Yoga clubs
Avondvierdaagse
wandelverenigingen
Open parken maand
Opzoomeren
Oranjefonds
NL Doet
IVN
SKVR (en andere instellingen voor kunsteducatie)
Thuis Op Straat (T.O.S.)
Verborgen Tuinen
Rotterdamse Operadagen
Theatergroep Schiedam e.a.
Circus Rotjeknor
….

