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zo’n geweldige plek
Voor onze zoon is dit  

www.vtv-snv.nl

Leden & vrienden van tuinvereniging SNV
zijn geschokt door plannen van de gemeente 
om tuinen van dit unieke complex op te offeren 
voor kunstgras(!) voetbalvelden.
Steun ons a.u.b.. Teken de petitie 
via stopsloopsnv.petities.nl
of scan de QR code hiernaast >

M
ijn naam is Mary-Jane en ik heb een 
tuin op Streven naar Verbetering.
Ik woon in een klein appartement met 

een nog kleiner balkonnetje in een oude wijk 
vlakbij Streven naar Verbetering. Dat balkon-
netje stelt niets voor hoor, ik kan er de was 
drogen en dat is het wel. Door mijn volkstuin 
vlakbij ben ik ook zo tevreden in mijn oude 
straat. Aan de ene kant de drukte, de winkels,  
de mensen uit mijn straat en wijk met opper- 
vlakkige maar plezierige contacten. Ik krijg 
het bruisende van de stad mee. Ik hoor elke 
tram de brug over komen, de mensen in 
de straten, het getoeter van auto’s en alle 
andere straatgeluiden. Als een ras-stadsmens 
vind ik dat helemaal fantastisch. Ik hou van 
Rotterdam.
Mijn volkstuintje brengt balans in het drukke 
stadsleven. Even stil, wuivend gras, vogeltjes 
en soms een egel in m’n tuin. Met een flinke 
pot thee en een goed boek kan ik werkelijk tot 
rust komen in m’n hangmatje. Beetje tuinieren, 
pad aanvegen, heg knippen.  Contacten met 
je tuinburen gaan ook nét iets dieper dan de 
contacten in de straat. Men heeft tijd voor el-
kaar, informeert naar elkaar en geeft aandacht 
aan elkaar -  daardoor ligt vereenzaming niet 
voor de hand bij ons op de tuin. De mix van 
(jonge) kinderen en ouderen zo vlak bij elkaar 
gaat heel harmonisch. Ik gun iedereen die 
tuinbeleving  en vind dat er veel te weinig 
volkstuinen zijn in Rotterdam. Ook al woon je 
nóg zo fijn in een klein bovenhuis in Spangen 
of luxe dure flat iets verderop – een stukje 
eigen groen zou voor veel mensen die balans 
in hun leven geven. Daardóór wordt het leven 
in onze prachtige stad nóg fijner.  

In dit magazine willen wij u kennis laten 
maken met onze vereniging, ons com-

plex, onze mensen. Heel veel van onze 
leden hebben meegewerkt aan dit 

magazine.

Lieve burgemeester, hoe 
maken we de wethouders 

en raadsleden nou duidelijk 
dat je toch écht niet zo’n 
bijzonder en onbekend 
stukje Rotterdam en 
Rotterdammers weg mag 
poetsen? Als onze vereni-

ging (gedeeltelijk) weg zou 
moeten om plaats te maken 

voor een andere, dan ver-
andert er iets wezenlijks in de 

dynamiek van onze vereniging. Iets 
onherstelbaars.

Met vriendelijke groet,
Mary-Jane

Lieve burgemeester
Aboutaleb,
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Het begin
Nog voor 1938, het jaar waarin de 
vereniging Streven naar Verbe-
tering werd opgericht, gingen de 
eerste tuinders aan het werk in de 
Blijdorpse Polder. Werkloze Rot-
terdammers kregen vanaf 1930 
tuintjes toegewezen op het terrein 
dat toen nog buiten de stadsgrens 
lag. Zo wilde de gemeente mensen 
die hard getroffen waren door de 
crisis de mogelijkheid te bieden hun 
voedingsrantsoen aan te vullen met 
zelf geteelde groenten. De kersverse 
volkstuinders ontgonnen eigenhan-
dig het braakliggende terrein. Na 
1938 nam het bestuur van SNV de 
taak op zich om dat zware werk in 
goede banen te leiden. 
Voor arbeiders die tijdens de crisis 
zonder werk thuis belandden, gaf het 
tuintje enige verlichting van financië-
le rampspoed, maar – misschien nog 
wel belangrijker – het werken in de 
buitenlucht gaf de mensen een doel. 
Zowel fysiek als mentaal deed het 
de tuinders goed om gezamenlijk 
de polder te ontginnen. Volkstuinen 
werden populair, en aan het einde 
van de jaren dertig waren er zo’n 
duizend tuinen.

Wat in de jaren 30 begin als hulp aan werkloze Rotter-
dammers, groeide in negentig jaar uit tot een bloeiende 
gemeenschap. Een korte geschiedenis van volkstuin-
vereniging ‘Streven naar Verbetering’.   
YOMI BORGMANS

Bouwen aan een oase 
Met de groei van de stad in de jaren 
vijftig nam de vraag naar volkstui-
nen toe. Families deelden generaties 
lang hun liefde voor de tuin en de 
buitenlucht met elkaar. In de tuinen 
werden nog steeds groenten en fruit 
verbouwd, maar er kwamen ook 

De oorlogsjaren 
De Tweede Wereldoorlog was voor 
de nog jonge volkstuinvereniging een 
turbulente tijd. In 1941 besloot de ge-
meente Rotterdam dat de productie 
van siergewassen aan banden gelegd 
moest worden. De toestemming die 
voor het uitbreken van de oorlog 
gegeven was om sierge-
wassen te verbouwen 
werd ingetrokken, voort-
aan moest men zich 
beperken tot aardappe-
len en peulvruchten. Niet 
veel later, in 1942, werd 
SNV gedwongen om te 
verhuizen. Op de fiets en 
met behulp van karren 
verplaatsten de leden 
planten en gereedschap 
naar een locatie in de 
Spaanse Polder. In 1946 
mochten de tuinders 
terug naar het oorspronkelijke terrein, 
dat inmiddels sterk verwaarloosd 
was. Dankzij de inzet van de vereni-
ging en haar leden werd het gebied 
in korte tijd op orde gebracht. Er 
werden bomen geplant, huisjes ge-
bouwd en er kwam een gezamenlijk 
bestuursgebouw. 

bloemen, heesters en bijzondere bo-
men. Anders dan andere volkstuin-
verenigingen, liet SNV haar leden vrij 
in de inrichting van hun tuinen. Som-
mige tuinders legden nutstuinen 
aan, anderen kozen voor sierplanten 
en struiken. Iedereen was welkom 
en voor iedereen golden dezelfde 
regels. De liefde voor de tuin en de 
intensieve samenwerking bij de start 
vormden de verbindende factor. 
In 1951 zei de burgemeester van Rot-
terdam, P.J. Oud, geraakt te zijn door 
de gemeenschapszin die de vereni-
ging uitdroeg. Steeds meer mensen 
wilden zich aansluiten bij SNV, de 
vraag naar tuinen werd zo groot dat 
er in 1967 zelfs een tijdelijke leden-
stop ingevoerd moest omdat er 
anders geen perspectief was voor de 
wachtenden.
SNV maakte naam en kreeg meer lof 

vanuit de politiek. In 1968 dankte Dr. 
G. Bosma als voorzitter van de Raad 
voor Lichamelijke Opvoeding de 
leden en het bestuur van SNV voor 
de 30 jaar lange zorg waardoor een 
verwaarloosd terrein een lustoord 
was geworden. In 1976 kreeg SNV 
de status van permanente volkstuin 
toegewezen door de wethouder 
Sport en Recreatie. De enthousiaste 
leden van SNV beschouwden dit als 
terechte waardering voor hun harde 
werken.

Divers en sociaal 
De jaren tachtig en negentig van de 
vorige eeuw waren bewogen jaren. 
Door onder andere de uitbreiding 
van Diergaarde Blijdorp en de bouw 
van een spoorviaduct moest de 
vereniging grond afstaan. Samen 
met de economische crisis leidde dit 

tot een groter verloop. In deze jaren 
sloten veel nieuwe volkstuinders 
zich aan bij SNV. Doordat de vereni-
ging het open en sociale karakter 
waar zij eerder om geroemd werd 
steeds wist te behouden, veranderde 
de vereniging organisch mee met de 
stad. Inmiddels zijn twintig verschil-
lende Rotterdamse culturen verte-
genwoordigd in het ledenbestand. 
Ook op het gebied van biodiversiteit 
heeft SNV een bijzondere positie 
die voortkomt uit haar historie. De 
vereniging is al erg lang op dezelfde 
plek gevestigd, waarbij de leden 
steeds zelf konden bepalen hoe ze 
hun tuintje inrichtten. Gevolg hier-
van is dat er binnen de grenzen van 
het complex een enorme variëteit 
aan tuinen bestaat, met een mate 
van biodiversiteit die uniek is voor 
een grote stad als Rotterdam.

Van
polder
naar 
lustoord

‘In 1951 zei de burge-
meester van Rotter-
dam, P.J. Oud, geraakt 
te zijn door de ge-
meenschapszin die de 
vereniging uitdroeg’

Een moeder met haar twee  
kinderen op de volkstuin van 
SNV in de jaren 50.

SNV VANAF 1938 IN VOGELVLUCHT
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Onze
 oogst

Vergeten groenten zijn er niet op 
Streven naar Verbetering, wij ver-
bouwen ze elk jaar opnieuw: van 
pastinaak tot de schorseneer, van 
knolraap tot aardpeer. En natuurlijk 
groeien er naast de aardappelen 
en bonen waar we ons tijdens de 
oorlogsjaren toe moesten beperken 
ook pompoenen, courgettes, wor-
teltjes, tomaten en komkommers. 
Fruit is er in overvloed, druiven, 
appels, peren en bessen in bijna alle 
kleuren van de regenboog. 

STREVEN NAAR VERBETERING 7
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Musa en zijn vrouw gingen 
bij kennissen op SNV langs, 
ze hadden nog nooit een 

volkstuin gezien. Kevser was direct 
verkocht en wilde ook een tuin. Musa 
nam het niet zo serieus, hij had er 
gee tijd voor, dacht hij. ‘Ga maar zelf 
zoeken’, zei hij tegen zijn vrouw om 
er vanaf te zijn. Maar Kevser schreef 
hen in op de wachtlijst en na een half 
jaar kregen ze een van de stukken 
grond aan het achterste deel, alleen 
grond, geen tuin of huis. Onder 
protest van Musa, die nam het nog 
steeds niet serieus, hij had nog nooit 
een huis gebouwd en geen geld, hoe 
moest dat allemaal. Maar Kevser 
zette haar handtekening onder een 
contract en ze waren eigenaar van 

Musa woont in Rotterdam-Noord met zijn vrouw Kevser en hun drie 
zonen. Enes (24) is bijna klaar aan de HBO ruimtelijke ordening en 
gaat bij de gemeente werken, Onur (22) rondt binnenkort zijn studie 
aan de TU Delft af en Selim Arda (14) zit op de middelbare school 
HAVO 2. Ze komen allemaal graag op de tuin.
TEKST: GELSKE MOUT BEELD: MARK ENGELEN

een stuk gras.  Musa was er beduusd 
van, hij wilde geen huis bouwen, hij 
slaat zich op de knieën van plezier, 
hij had geen idee hoe dat moest. 
Zonder enige kennis van zaken 
begon hij toch en al doende leerde 
hij. Trots vertelt hij nu over het huis, 
isoleren, dubbele ramen, terrasje 
aangelegd, vrijwel alles heeft hij 
alleen gedaan, vier jaar lang, het is 
net af. 
Hij heeft het aangedurfd en is er blij 
mee. Nu kan hij hier eindelijk in de 
weekenden barbecueën, eten met 
zijn gezin. Zij wonen in een heel klein 
bovenhuis met z’n vijven, daar is 
niet genoeg ruimte, in de zomer is 
het er ontzettend warm. Op de tuin 
is het vrij, kun je lekker slapen, de 

kinderen studeren er. Musa heeft een 
bijenkast, waar hij graag mee bezig 
is. Ze kweken groenten, vrienden 
en familie komen graag langs. De 
ouders van Musa zijn terug naar Tur-
kije, waar ruimte geen probleem is. 
Maar hier in het krappe Nederland is 
zo’n tuin enorm belangrijk, het is als 
een klein dorpje. Ze hebben ramadan 
gevierd op de tuin met vijftig gasten, 
lampjes, kaarsjes, dat kan thuis niet, 
de tuin was zo mooi.

Tomatenveiling 
Musa kwam op zijn zestiende naar 
Nederland en begon op zijn achttien-
de te werken bij een tomatenveiling. 
Nu werkt hij al twaalf jaar meer dan 
een volle week op een komkom-

Naast een kleurige tuin kweekt 
Musa ook groenten zoals tomaten 
en groene en rode kool.

‘Dit groene plekje 
moet blijven’

INTERVIEW MUSA GÖKMEN



10  STREVEN NAAR VERBETERING

merkwekerij in het Westland 
waar hij alle werkzaamheden doet 
die daar nodig zijn. Zijn vrouw werkt 
voltijd op een lagere school waar ze 
kinderen begeleidt. Hij begint om 
zeven uur, maar komt in de zomer na 
zijn werk bijna iedere dag op de tuin, 
gras maaien, met de buren praten, 
mensen helpen, nieuwe kennissen 
opdoen, de gezelligheid van het 
sociale leven is belangrijk.

Goede opleiding 
Musa ontzegt zichzelf veel, doet 
alles voor zijn kinderen, hij geeft ze 
heel veel steun. Dat ze een goede 
opleiding hebben is belangrijk, maar 
dat ze goed samenleven komt op de 
eerste plaats, dat ze goede burgers 
voor de stad Rotterdam zijn. De tuin 
is zo belangrijk, dat ze daar naartoe 
kunnen, geen stress ervaren, in 
de zomer lekker naar de fluitende 
vogels luisteren. Musa: ‘Ik heb niks, 
maar ik heb drie goede kinderen!’ 

Niet geslapen 
Toen Musa het sloop nieuws van 
de tuin kreeg, heeft hij van verdriet 
nachten niet geslapen. ‘De gemeente 
moet goed nadenken, als de tuinen 
verdwijnen zullen er veel mensen 
ziek worden, stress krijgen. Ieder-
een wil toch een tuin, ze staan in 
de wachtrij. Maar we moeten rustig 
blijven, anders worden we nu al ziek. 
Dit huis wat ik zelf heb gebouwd kun 
je niet vergelijken met geld, je moet 
er ook van houden. Dit groene plekje 
moet blijven, het is belangrijk voor 
Rotterdam, niet alleen de mensen, 
ook de dieren, de vogels. De tuin is 
al zo oud, de natuur hier, die grote, 
oude bomen kun je niet zomaar 
wegzagen. Voetbal en sport is ook 
belangrijk, maar er zijn andere plek-
ken waar dat kan. En goedkoper, hier 
alles kaal maken kost veel geld. 
Ik heb geen idee wat we doen als we 
hier weg moeten.’ Het wordt stil. Hij 
veert op: ‘Als we mogen blijven, moe-
ten we feest vieren! Met elkaar.’ 

“Als we mogen 
blijven, moeten 
we feest vieren! 
Met elkaar” 

INTERVIEW MUSA GÖKMEN

Een greep uit de vele 
vogelsoorten die op ons 
complex voorkomen.

FLORA
& FAUNA

vogels

IJsvogel (8)
Houtduif
Holenduif
Stadsduif
Turkse tortel
Winterkoning
Roodborst
Heggemus
Pimpelmees
Koolmees (5)

Zwarte mees
Staartmees
Zwarte Kraai
Kauw
Vlaamse gaai
Ekster
Kwak (7)
Blauwe reiger
Grote bonte Specht (6)
Groene specht

Merel (3)
Zanglijster (1)
Zwartkop
Boomkruiper
Boomklever
Vink
Putter
Sijs
Tijftjaf
Goudhaan

Vuurgoudhaan
Kokmeeuw
Kleine mantelmeeuw
Stormmeeuw
Zilvermeeuw
Grauwe vliegenvanger
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Gierzwaluw
Waterhoen

Meerkoet
Buizerd
Torenvalk
Boomvalk
Sperwer
Ransuil (rode lijst!) (4)
Bosuil (7)
Keep (rode lijst)
Ibis (Blijdorpse  
dwaalgast) (9)

1

3

2

5
4

76

9

8

De bijenkast achter zijn huisje is 
goed voor vele potten honing.

STREVEN NAAR VERBETERING 11



De Libelula Depressa, ook bekend
onder de minder romantische naam
platbuik, hoort tot de familie van de
zogenaamde korenbouten. Het insect
oogt extra groot door zijn imposante
achterlijf en is met vier tot bijna vijf
centimeter de breedste libel in zijn
soort. Als een echte pionier wordt de 
Platbuik veelal aangetroffen bij door 
mensen gecreëerde wateren, zoals 
pas gegraven sloten of plasjes. Als 
één van weinig libellensoorten is hij 
vaker te zien in stedelijke gebieden 
dan in natuurgebieden. De voort- 
planting gebeurt meestal bij water  
met weinig oeverbegroeiing en niet  
te veel waterplanten.

FOTO PETER HELLEBRAND

12  STREVEN NAAR VERBETERING STREVEN NAAR VERBETERING 13
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Sarah is het hele jaar door veel 
in de tuin om te snoeien, te wie-
den en te oogsten. Natuurlijk 

verzorgt ze haar zoontje. Daarnaast  
volgt ze in Antwerpen een opleiding 
tot herborist. Sarah gebruikt planten 
uit haar tuin om natuurlijke cosmetica 
te maken. Van calendula bloemen 
maakt ze bijvoorbeeld zalf en oliën. 
De tuin is essentieel voor haar oplei-
ding en haar producten.
Vooral in coronatijd, waarin alle sociale 
contacten wegvielen is de tuin nog 
veel belangrijker. Sarah vindt in de 
tuin natuur, rust en haar zoontje kan 
heerlijk in en buiten de tuin rond 
crossen op zijn fietsje zonder geva-
ren van verkeer.
De familie van Sarah, haar moeder 
en schoonmoeder komen graag en 
vaak op bezoek in de tuin. De zus 
en broer van Sarah hebben ook een 
volkstuin bij SNV, dus het tuinleven 
speelt een grote rol in haar fami-
lieleven.5 jaar geleden is Sarah op 
zichzelf gaan wonen en was klein 
behuisd. Via haar zus Eva, die al een 
tuin had bij SNV, is ze op het idee 
gekomen om ook een tuin te nemen. 
Ze was toen niet echt met de plantjes 

Sarah is (27) en woont samen met Milan Pestel (26). Ze hebben een 
zoontje Micha, dat  anderhalf jaar is. Het gezin woont in Schiedam- 
Centrum op een een tweekamerappartement op drie hoog; Sarah 
noemt het een ieniemienie poppenhuis.
TEKST: LOU VERHAGE BEELD: MARK ENGELEN

bezig, maar het was meer genieten 
en barbecueën. Ruim twee jaar gele-
den kwam vriend Milan erbij.
Toen Sarah een burn-out kreeg, 
verbleef ze vaak en lang in de tuin 
en ontdekte ze, dat de rust en het 
werken in de tuin, zonder druk van 
de buitenwereld, helend werkten. 
Ieder klein projectje, b.v. een plant 
uitgraven, gaf voldoening en dat was 
beter dan depressief wegzakken op 
de bank thuis.
Sarah is zich meer gaan verdiepen 
in de tuin, ze maakt voedselbosjes 
en probeert haar leefomgeving in 
te richten volgens de Permacultuur, 
wat ecologisch duurzaam is.
Behalve het bovenstaande vindt ze 
SNV ook heel bijzonder, omdat er 
een grote diversiteit is: verschillende 
soorten tuinen (van tuinkabouter-
tuinen tot natuurlijke tuinen),ver-
schillende culturele achtergronden, 
bovendien gaan jong en oud goed 
met elkaar om. Sarah vindt het ook 
heel bijzonder dat op het complex 
zo veel hoge bomen staan in tegen-
stelling tot volkstuincomplexen waar 
alles kaal, laag en nieuw is.
De laatste tijd voelt ze zich nog veel 

meer thuis bij SNV, omdat er zoveel 
jonge mensen en gezinnen bij zijn 
gekomen. Ze hebben veel contact 
met elkaar.
Er zijn voor Sarah zoveel leuke mo-
menten op het park  geweest, dat ze 
haast niet kan kiezen. Ze noemt de 
vrijdagavonden bij John in de kan-
tine, de rommelmarkt met spring-
kussen. Het sociale gebeuren in zijn 
algemeenheid is wel het fijnste.
De mooiste plek buiten Sarah’s tuin 
is wel het pleintje met de grote, oude 
eik, waar ze vanuit haar tuin op kijkt 
en waar vaak kinderen spelen.
”Ik moet er niet aan denken als de 
tuin verdwijnt, dan gaan we de stad 
uit, want een tuin bij een andere ver-
eniging nemen heeft geen zin, dan 
worden we daar weer bedreigd”.

‘Als de tuin verdwijnt 
verlaten wij de stad’

INTERVIEW SARAH DEN DULK

“Heel bijzonder 
dat hier zoveel 
hoge bomen 
staan” 
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Erkan op de trekker. Een vertrouwd 
beeld bij ons op de tuin.

Jules (L) Door en Sil spelend 
in tuin 443, een van de 90 

bedreigde volkstuinen.

SNV IN CIJFERS

1938
JAAR VAN OPRICHTING

789
TUINDERS

17
MINIMAAL AANTAL 
ETNISCHE ACHTER-
GRONDEN

165
AANTAL
MENSEN
OP DE
WACHT- 
LIJST

M3 HOUTSNIP-
PERS PER JAAR

15
243AANTAL

TUINEN 2726
HECTARE
COMPLEX

364 
KINDEREN

JAREN LID
4% 40 JAAR EN LANGER
3% 30 – 40 JAREN
10% 20 – 30 JAREN
31% 10 – 20 JAREN
52% 10 JAAR OF MINDER2870

UUR AAN VRIJ- 
WILLIGERSWERK
DOOR 164 LEDEN  
< 60 JAAR

GROTE BOMEN
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FLORA
& FAUNA

bloemen
Een greep uit de grote 
diversiteit aan bloemen 
die ons complex rijk is. 
Alle foto’s zijn op SNV 
gemaakt door tuinders.

STREVEN NAAR VERBETERING 21

1

3
2

4

5

7

6

9

8

Blauwe druifjes
Hyacinthen
Bluebells
Kievitsbloem (5)
Vogelmelk
Allium div
Daslook
Winterakoniet
Krokussen
Bosanemoon

ORCHIDEEËN
Brede wespenorchis
Rietorchis
Brede orchis
Grote keverorchis

KUIP&POTPLANTEN
Fuchsia
Agapanthus
Cactus
Camellia

EENJARIGEN
Oostindische kers
Kamille
Zonnebloemen
Zinnia (3)
Cosmea
Afrikaantjes
Goudsbloem
Look zonder look
Vergeet-me-niet

TWEEJARIGEN
Teunisbloem
Vingerhoedskruid
div. Toortsen
Judaspenning
Grote en kleine 
kaardebol (9)
Gewone berenklauw
Stokroos
Engelwortel

VASTEPLANTEN
Struikmargriet (4)
Heelblaadjes

Havikskruid (8)
Smeerwortel
Riet
Wilgenroosje
Stinkende gouwe
Streepzaad div
Heelkruid
Koekoeksbloem
Dovenetel
Ratelaar
Rudbeckia (7)
Nagelkruid
Duizendblad
Zevenblad
Kruipend zenegroen
Madeliefjes
Boterbloem div
Fluitekruid
Slangekruid (6)
Pinksterbloem
Spoorbloem
Klokjes div
Ooievaarsbekken div
Wolfsmelk div
Maagdepalm

Smeerwortel
Helmbloem
Muurleeuwenbek
Walstro
Herfstaster (1)
Vrouwenmantel
Vingerhoedskruid (2)
Zonnehoed
Koninginnekruid
Beemdkroon
Vetkruid
Kattenkruid
Bosandoorn
Dovenetel
Aronskelk
Lelietje-van-dalen
Acanthus
Dahlia

KNOL & BOL- 
GEWASSEN
Holwortel (rode lijst!)
Narcissen
Tulpen
Sneeuwklokjes
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Een greep uit de grote 
diversiteit aan bomen 
die ons complex rijk is. 
Alle foto’s zijn op SNV 
gemaakt door tuinders.

FLORA
& FAUNA

bomen

LOOFBOMEN
Hazelaar (3 soorten)(3)
Eik (2 soorten)
Meidoorn (6)
Sleedoorn
Amandel
Kweepeer
Sierpruim/ kers/ appel
Es

Els
Magnolia (9)
Krentenboom (5)
Vuilboom
Berk (7)
Wilgen
Linde
Laurierkers
Esdoorn

Olijfboom
Trachycarpus  
fortunei(Palm)
Christusdoorn/  
Gleditisia
Ginkgo
Ilex
Varenkastanje
Walnoot

Hulst (2)
Fluweelboom (4)

NAALDBOMEN
Taxodium (moeras- 
cipres)
Metasequioa (Chinese 
watercipres) (1)
Doorgegroeide grote 

Haagconiferen
Dennen
Sparren
Ceder
Himalayaceder (8)
Larix
Taxus

1

3

2

4

5

76

9

8

Bert Wijbenga wethouder Rotterdam

‘We zoeken voor onze plan-
nen de samenwerking met 
bewoners, bedrijven, inves-
teerders en woningcorpo-
raties’, zegt wethouder Bert 
Wijbenga op de website van 
de Gemeente Rotterdam.’

Adriaan Geuze landschapsarchitect, Bureau West8: 

‘Veel politieke partijen in de raad zullen jul-
lie omarmen. Die zullen zeggen: Deze tuin 
bouwt mee aan de toekomst van de stad.’

Kees Moeliker Directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam: 

‘Betrek burgers bij aanleg en beheer van 
parken en (volks)tuinen. Hun kennis en 
enthousiasme zijn onbetaalbaar.’

Gebroeders Groen Rotterdamse tweeling, biologen en YouTubers: 

‘Mooier en beter 
voor mens, natuur 
en stad dan hier bij 
SNV kan het niet 
worden.’
Kees Vrijdag voormalig secretaris van de Rotterdamse Kamer van Koophandel: 

‘Verdichtingsstrategieën en vergroeningsstrategieën moeten 
samen (Zie o.a. de publicatie van de Internationale Architectuur 
Biënnale Rotterdam). Het koesteren van volkstuinen vlakbij de 
binnenstad helpt daarbij.’

Harry Boeschoten programmadirecteur Groene Metropool bij 
staatsbosbeheer.

‘Geef volkstuinders een gewaar-
deerde rol erbij: die van aanbie-
der van groene recreatieruimte 
en natuur in de stad. Een reden 
temeer om volkstuinen niet aan 
huizenbouw op te offeren.’

Bonnie Doets Scapino Ballet Rotter-
dam: Bonnie doet een oproep: 

‘Gemeente Rotter-
dam, denk er nog 
eens goed over na, 
dit mag echt niet 
weg. Wat hier al  
zolang en zo mooi 
is opgebouwd, is 
heel belangrijk 
voor heel veel  
mensen.’

dr. G. Bosma voorzitter van de Raad 
voor Lichamelijke Opvoeding in 1968: 

‘Dank voor de 30 
jaar lange zorg 
waardoor een  
verwaarloosd  
terrein herschapen 
is in een lustoord’

“SNV in quotes”
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Bij SNV bloeit niet alleen de natuur. Tuin-
ders roemen de gemeenschapszin. We 
groeten, kennen en helpen elkaar. Met tips 
over tuinieren, maar ook met persoonlijke 
zaken. Het bestuur en andere tuinders orga-
niseren activiteiten voor jong en oud. 

Onze
vereniging

Samen
 Een paar keer per jaar staat de hakselmachine op 

het milieupark. Per jaar wordt er ruim 15 m3 hout-
snippers voor de eigen tuinen geproduceerd.

 Rens vermaakt een aantal kinderen op zijn tuin.

Filmavond voor kinderen 
in de zomer van 2019

 De familie van Yakup genietend 
voor hun tuinhuisje, gezellig samen 

 in de kantine aan het Turks ontbijt.

 Turks ontbijt kan niet zonder een 
verse kop Turkse thee.

Ook in de jaren 70 werden 
er speciale avonden voor de 
leden georganiseerd.

Sjoelwedstrijd in de jaren 90.
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Via Carlos en Manuel die hier 
ook een tuin hadden, kregen 
ze een kijkje op het complex. 

Je kon er zelfs slapen! Ze hadden 
wel eens een park gezien, met heel 
kleine eenvoudige huisjes, maar dit 
wisten ze niet. Bijna ieder weekend 
werden er vanaf dat moment vrien-
den op de tuin bezocht. 
Zachtjes aan gingen ze met de 
gedachte aan een eigen tuin spelen, 
schreven zich in en een paar maan-
den later in 2015 kregen ze een van 
de nieuwe tuinen tegen de Dier-
gaarde aan. Het had al een eigenaar 
gehad, die het opgaf nadat het zelf 
gebouwde huisje was ingestort, er 
stond nog een schuurtje en heel veel 
onkruid. Niet ideaal, maar ze namen 
de tuin. Alles werd schoongemaakt 
en het gezin smeedde een plan. Met 
hulp van familie, vrienden en ook 
vrienden van de kinderen is de tuin 
met huisje opgebouwd. 
Sonia: ‘Zo prachtig, zo mooi, is het 
nu.’ De rozen bij het hek, helemaal uit 
een stek opgebouwd, worden vaak 
bewonderd. Dat geeft een kick. Een 

Sonia en Alcides kunnen zich nauwelijks meer herinneren wat ze deden voordat 
ze een tuin hadden. ‘Jaa …  eh … naar alle parken, picknicken met familie. We heb-
ben geen balkon, ons hoekhuis wordt heel warm in de zomer.’ Nu is dat anders, 
de familieleden weten precies waar ze ze kunnen vinden met mooi weer, altijd op 
de tuin, hun ‘horta’ of ‘hortinha’, ‘tuintje’ in Kaapverdië. 
TEKST: GELSKE MOUT BEELD: MARK ENGELEN

familielid uit Luxemburg maakte een 
foto, men dacht dat ze ergens in Ita-
lië op vakantie was. ‘Haha, middenin 
Rotterdam.’ 

Praat met planten
Sonia had nog nooit geplant, ze wil-
de zo graag een mooie tuin en zocht 
alles op internet. Nu mag niemand 
aan haar planten komen, zij is de 
baas. Sonia praat met haar planten, 
als iemand iets wil hebben, spreekt 
zij de plant toe, dat ie geknipt gaat 
worden bijvoorbeeld en dat het niet 
erg is. Dan pas knipt zij zelf een stuk 
af. Als ze klaar is met haar werk als 
schoonmaakster bij een sportschool, 
gaat ze naar de tuin. ‘Dan ga ik bij 
mijn planten kijken,’ zegt ze vrolijk, 
’en groet ze, hallo, ik kom binnen, 
hoe gaat het met jullie?’ Ze geniet 
van haar eigen werk. Pompoenen, 
bonen, maïs, aardappelen, paprika, 
tomaat, salade, pepers, basilicum, 
selderij, alles kan ze nu planten. Ze is 
echt blij en trots op haar werk. 
Ook het huisje bouwen vonden ze 
leuk. Sonia; ‘Elk steentje hier heeft 

een verhaal, we hebben alles ge-
zocht op Marktplaats, de aanhanger 
geregeld, van ver opgehaald, men-
sen om te sjouwen geregeld. Daarna 
graven, de stenen leggen …’ Het huis-
je hebben ze als pakket helemaal in 
Friesland opgehaald, de deur ergens 
bij Zwolle, maar het was het allemaal 
waard, ze zijn er blij mee. 

Alcides is monteur in de metaal-
industrie. Beide ouders gaan heel 
vroeg de deur uit en zien hun kinde-
ren Elodie (23), de tweeling Valerio 
en Nicholas (19) en Thierra (14) ‘s 
avonds weer. Vaak op de tuin, waar 
ze koken en eten met elkaar, alle 
smaakt zo extra lekker op de horta. 
Ze doen er spelletjes, daar houden ze 
allemaal van. Het is hun moment dat 
ze samen zijn.
Alcides heeft migraine, sinds ze 
de tuin hebben heeft hij daar veel 
minder last van, de tuin is een soort 
therapie. Wat moeten ze als het 
verdwijnt, waar moeten ze heen? 
Weer naar binnen? Sonia; ‘Wat moet 
ik gaan doen, onze kinderen zijn 

‘Het is net een dorp hier,  
iedereen groet elkaar’

INTERVIEW SONIA DELGADO GOMES EN ALCIDES LOPES SANTOS
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groot, op de bank gaan zitten? Ik 
wil er niet aan denken.’ In Rotterdam 
zijn geen tuintjes meer beschikbaar. 
Hier kunnen ze lopend naar toe, de 
jongste dochter kan alleen komen. 
Familie woont ook in de buurt, die 
komen allemaal langs. Dat is het 
leuke aan deze tuin. Dat verlies je als 
je verder weg zit. 

Hun tuin is bekend bij alle over Eu-
ropa uitgestrooide familieleden, van 
Rotterdam, Luxemburg, Parijs tot in 
Kaapverdië. ‘Ze willen ook een tuin 
hier, haha. En als je binnen het park 
bent, dan ben je niet in Rotterdam. 
Alsof je in een dorp bent, je hoort 
niets, je hoort de dieren, de vogels, 
iedereen groet elkaar. Het is zo fijn.’ 
Alcides heeft geen woorden om zijn 
enthousiasme uit te drukken. ‘Alles 
aan SNV is speciaal, iedere tuin is 
anders, het is leuk dat iedereen er 
binnen mag lopen.’ De kantine is 
een plek waar ze soms heen gaan, 
iets drinken, de kinderen kunnen er 
poolen, het is er gezellig. 

Het straatje voor hun huis noemen 
ze de boulevard net als in Parijs. Na 
het eten gaan mensen daar lekker 
rustig wandelen, flaneren, praatjes 
maken, groeten. Sonia is ook dol op 
het algemene werk, waar ze mensen 
leert kennen, op zaterdag springt ze 
uit haar bed op weg naar de tuin. 
De tuin kan gewoon niet beter voor 
hen. Alcides is emotioneel, snapt 
niet dat ze het geluk van negentig 
tuinders met hun gezin weg willen 
halen, om anderen blij te maken. ‘Ik 
begrijp dat een voetbalvereniging 
groter wil worden, maar waarom ten 
koste van ons?’ Ze hebben natuurlijk 
geïnvesteerd in de tuin, ‘maar zo’n 
tuin kun je geen prijs op zetten,’ zegt 
Sonia. ‘Ik ga het nooit verkopen. Het 
doet ons denken aan thuis, een oase 
aan kalmte. Het gaat over naar de 
kinderen. Ik zie de kleinkinderen er 
al spelen. Dit tuintje is meer dan een 
hobby, het zit in ons hart.’

‘Dit tuintje is 
meer dan een 
hobby, het zit in 
ons hart.’

De rozen bij het hek, helemaal uit 
een stek opgebouwd, worden vaak 
bewonderd. Dat geeft een kick.

Sonia produceert jaarlijks vele 
kilo’s verse bonen in haar tuin

INTERVIEW SONIA DELGADO GOMES EN ALCIDES LOPES SANTOS

 onze
Huisjes 

Op het terrein van SNV zijn 243 tuinen. Dat 
betekent ook 243 huisjes, in alle kleuren, maten 
en materialen. Voor veel tuinders is hun huisje 
net zo belangrijk als hun tuin - voor sommigen 
zelfs belangrijker.
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FLORA
& FAUNA

insecten
Een greep uit de grote diversiteit bloe-
men die ons complex rijk is. Alle foto’s 
zijn op SNV gemaakt door tuinders.

VLINDERS
Bruin blauwtje (rode
lijst!)
Citroenvlinder
Klein koolwitje
Klein geaderd witje (4)
Groot koolwitje
Dagpauwoog (5)
Kleine vos
Boomblauwtje
Grote vos
Gehakkelde aurelia
Atalanta (6)
Distelvlinder
Bont zandoogje (10)
Bruin zandoog
Icarusblauwtje (8)
Gele Luzernevlinder (2)
Zwartsprietdikkopje
Muntvlinder (1)
Landkaartje (7)
Sint-Jacobsvlinder (3)

NACHTVLINDERS
Pijlstaarten
Lindepijlstaart
Vlasbekuil
Kolibrievlinder
Huismoeder
Gerande spanner

TROPISCHE
VLINDERS (GASTEN -
BLIJDORP)
Cyaanvosje
Azuurvlinder
Malachietvlinder
Heliconius ismenius
Morpho Didius

LIBELLEN
Platbuik (zie pagina 
12-13)
Viervlek
Blauwe Glazenmaker
Paardebijter

WANTSEN
Diverse wantsen
Grote stinkwants
Kleine stinkwants
Pyamawants
Pissebedden

WATERJUFFERS
Lantaarntje
Variabele Waterjuffer
Vuurjuffer
Houtpantserjuffer

WESPEN
Sluipwespen
Graafwespen
Bladwespen
Limonadewespen

BIJEN
Grote aardhommel
Kleine aardhommel
Tuinhommel

Boomhommel
Steenhommel
Honingbij

KEVERS
Munthaantje
Elzenhaantje
Zuringhaantje
Rode weekschildkever
(soldaatje)
Stinkende kortschild
Lieveheersbeestje,
diverse soorten

(ZWEEF)VLIEGEN
Pendelzweefvlieg
Stadsreus
Witte reus
Vliegen:
Dambordvlieg
Gaasvlieg
Schorpioenvlieg
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Uitgangspunt voor deze ver-
beelding is de zoektocht naar 
een uitbreiding/versterking 

van de Groene Connectie met SNV, 
het Roel Langerakpark en de sport-
clubs als toegevoegde onderdelen. 
Daarbij is geprobeerd zoveel mo-
gelijk restgroen te benutten, de 
spoor-monumenten te behouden, de 
uitplaatsing van een enkel bedrijf als 
mogelijheid te beschouwen en is een 
aanname gedaan over het ruimte-
gebruik door Neptunus in de nabije 
toekomst. 
Rondom Neptunus en de hockey 
heeft het gebied de potentie uit te 
groeien tot een multifunctioneel 
sportpark voor hockey, voetbal en 
honkbal. Voor de hockey is ruimte 
voor nog een extra veld, samen met 
twee nieuwe kunstgras voetbalvel-
den. De voetbalvelden kunnen een 
nieuwe accommodatie zijn voor 
Steeds Hooger (SH) of Rotterdam 
United (RU). Er is tussen de hockey 
en voetbal dan voldoende ruimte 
voor een nieuwe kantine, kleedka-
mers en extra parkeren. Ook is er 
ruimte om rondom de hockey en de 
bestaande velden de groenstructuur 
uit te breiden als onderdeel van 
groene looproute door de sportom-
geving. Het oude voetbalveld ten 
zuiden van stadion Neptunus kan 
worden opgeknapt als slag oefen-
veld voor Neptunus. 
Op de huidige locatie van Rotterdam 
United kan naast het bestaande 
hoofdveld het grasveld vervangen 
worden door kunstgras. Met twee 
goed bespeelbare kunstgrasvelden 

kan ook hier RU of SH uit de 
voeten. Gezien de slechte staat 
van de huidige kantine en kleed-
kamers lijkt het wenselijk deze te 
vervangen door een nieuwe centra-
le accomodatie met parkeren van de 
straat af, zodat de looproute van het 
park naar de Moskee vergroend kan 
worden als wandelroute met de auto 
te gast. 
De kantine kan ook multifunctioneel 
inzetbaar worden (buurthuis/ Coffee/
ijsloket voor het park) en de plek van 
de oude kantine kan worden vernat/
vergroend als onderdeel van het 
Essenburgpark. Het oude kunst-
grasveld naast de pluktuin kan deels 
vervallen en mogelijk voor de helft 
blijven liggen om er een speel/trap-
veld voor de jeugd uit de buurt 
van maken. Hierdoor kan er 
ook een extra toegang naar 
het park worden gemaakt 
vanaf de Essenburgsingel, 
die een directe verbin-
ding met de buurt vormt. 
Naast de velden is 
tevens ruimte voor een 
nieuwe water/groen ver-
binding tussen park en 
singel om de natuur- en 
groenwaarden nog meer 
te versterken. 
Stel dat het dan ook lukt 
om overdag een route via de 
tunnels van ProRail te maken, 
dan kan een route door SNV naar 
Roel Langerakpark overdag worden 
opengesteld en is de verbinding 
helemaal compleet; De Sportieve 
Groene Connectie. 

Groen én 
sportief
Tuinders denken in oplossingen, niet in beperkingen. 
Stedenbouwkundigen uit ons ledenbestand maak-
ten een plan dat de buurparken met elkaar verbindt 
en dat tegemoet komt aan uiteenlopende en ogen-
schijnlijk concurrerende wensen en belangen.

Koppel de omliggende parken 
en creëer een aaneengesloten 
wandelroute voor de wijk.

VERBIND DE PARKEN

Een van de vele Magnolia’s in ons park Wandelen over SNV is soms magisch

Doorgang van Essenburg-
park via Prorail spoortunnel 
richting SNV

Doorgang van SNV 
naar Roel Lange- 

rakpark

Ons tuincomplex heeft 
prachtige paden waar heer-

lijk doorheen gewandeld 
kan worden.

Doorgang van Prorail / Blij-
dorp terrein naar SNV park
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We tuinieren, eten samen, vieren feestjes, onderhouden het complex, 
komen tot rust, en genieten van onze kleintjes die met modder in het 
waterspeeltuintje kliederen, wilgentunnels verkennen en - als het 
meezit - de mooiste sneeuwpoppen maken.

Genieten
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TOEN & NU  SAAR

niet meer zonder de tuin
De kinderen en wij kunnen

www.vtv-snv.nl

Leden & vrienden van tuinvereniging SNV
zijn geschokt door plannen van de gemeente 
om tuinen van dit unieke complex op te offeren 
voor kunstgras(!) voetbalvelden.
Steun ons a.u.b.. Teken de petitie 
via stopsloopsnv.petities.nl
of scan de QR code hiernaast >

“Al mijn feest-
jes heb ik hier 

gevierd”

“Vanaf mijn geboorte (17 jaar ge-
leden) hebben mijn ouders deze 
volkstuin. Ik heb toen ik nog klein 
was heel veel met andere kinderen 
gespeeld. De klimboom aan het 
begin van het park was een van onze 
favoriete plekjes. Helaas is die boom 
er niet meer. Voor zolang ik me kan 
herinneren heb ik al mijn verjaarda-
gen op de tuin gevierd. En iedereen 
mocht dan blijven eten. En als toetje 
maakten we dan marshmallows 
boven het vuur. Thuis lukte dat niet 
daar hadden we toen alleen maar 
een balkon.

De tuin is nu ook nog steeds een 
heerlijke plek om er met mijn 
volleybal vrienden af te spreken. 
Gewoon lekker chillen op de twee 
banken in ons huisje. En als het 
koud is buiten maken we het bin-
nen lekker warm met ons kacheltje. 
Ik zou deze plek niet willen missen 
en hoop dat ik er samen met mijn 
broer en ouders nog vele jaren van 
onze tuin mag genieten.”

Saar in juni 2008

Saar in januari 2021
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