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Volkstuinvereniging ‘Streven naar Verbetering’
Het begin

De Blijdorpse Polder op een prent uit 1781. In deze polder vestigde VTV SNV zich.
Prent, anoniem, Stadsarchief Rotterdam, 1781.

1938 markeert het officiële begin van Volkstuinvereniging Streven naar Verbetering (VTV SNV). De
rechten en plichten van volkstuineigenaren aangesloten bij de vereniging in de Blijdorpse Polder
werden in dat jaar vastgelegd en Rotterdam was een volkstuinvereniging rijker. Vóór dit formele
moment waren de eerste tuinen op deze plek al volop in gebruik. Precieze bronnen ontbreken, maar
het is duidelijk dat veel werkeloze Rotterdammers vanaf 1930 tuintjes toegewezen kregen op het
terrein dat toen nog buiten de stadsgrens van Rotterdam lag. 1 Het idee achter het uitgeven van
lapjes grond was om arbeiders en werkeloze inwoners, die hard getroffen werden door de crisis van
de jaren dertig, de mogelijkheid te bieden hun tijd nuttig te besteden en daarbij hun karige
voedingsrantsoen aan te vullen met zelf geteelde groenten.2 In ruil voor twee jaar gratis huur
moesten de kersverse volkstuinders eigenhandig het braakliggend terrein ontginnen. Dit was hard
werk en had veel voeten in de aarde, maar werd door de volkstuinders gezamenlijk opgepakt. Het
bestuur van VTV SNV nam de taak op zich om de werkzaamheden in goede banen te leiden.
De enorme economische crisis van de jaren dertig zorgde ervoor dat een groot deel van de arbeiders
zonder werk thuis belandden. Voor de gezinnen die een tuintje toegewezen kregen betekende dit
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De Blijdorpse Polder hoorde tot de jaren veertig van de twintigste eeuw officieel bij de gemeente Overschie.
Gesprek met Adrianne Fisher en Lisette Kappers, leden van VTV SNV, 6 januari 2021.
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verlichting van financiële rampspoed. Maar ook – en misschien nog wel belangrijker – bleek dat het
nuttige werk de geesten van de arbeiders verruimde. De nieuwe volkstuineigenaren merkten dat het
werken in de buitenlucht hen (weer) een doel gaf. Hun fysieke, maar zeker ook mentale toestand
verbeterde enorm door het werk wat zij gezamenlijk verzetten in de tuinen.3
De Blijdorpse Polder was rond 1938 onbestemd terrein, officieel deel van de zelfstandige gemeente
Overschie. Vanwege de explosieve groei van de stad was Rotterdam voortdurend op zoek naar
uitbreiding van haar oppervlak, ook buiten de stadgrenzen.4

Kaart met de uitbreidingsplannen van de gemeente Rotterdam in 1929. De rode lijn geeft de stadsgrens aan.
Linksboven naast deze lijn de Blijdorpse Polder, waar nog geen bestemmingsplan voor gemaakt was.
Kaart, Gemeente Rotterdam, Stadsarchief Rotterdam, 1929.
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Yves Segers en Leen Van Molle, “Inleiding” in Yves Segers en Leen Van Molle (red.) Volkstuinen. Een
geschiedenis (Leuven: Davidsfonds, 2007): 10 – 11.
4
Paul van de Laar, Stad van Formaat: Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw
(Zwolle: Waanders Uitgevers, 2009), 173.
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Detail van een kaart van Rotterdam in 1942. In het midden de Blijdorpse Polder. Te zien is dat inmiddels sloten
zijn gegraven door de volkstuinders van VTV SNV.
Kaart, gemeente Rotterdam, Stadsarchief Rotterdam, 1942.

De populariteit van de volkstuinen in de Blijdorpse Polder was enorm. Steeds meer stadsbewoners
grepen maar al te graag de kans aan om tijd in de buitenlucht door te brengen en hun eigen eten te
verbouwen. SNV groeide dan ook hard in ledenaantal. Naar schatting waren aan het eind van de
jaren dertig zo’n duizend tuintjes op het enorme terrein in gebruik.5
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Interview met Rob van Dijk, voorzitter van het bestuur VTV SNV, 18 januari 2021.
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In de eerste volkstuinen werden voornamelijk gewassen voor de consumptie verbouwd.
Foto, anoniem, Volkstuinvereniging Streven naar Verbetering, 1938.

Volkstuintjes aan het eind van de jaren dertig aan de Stationssingel te Rotterdam. Sommige Rotterdammers
hadden geluk en konden in de buurt van hun woning op creatieve plekken een volkstuintje inrichten.
Foto, Jan van der Kamp, Stadsarchief Rotterdam, ca. 1937-1940.
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De oorlogsjaren
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog begon ook voor VTV SNV een turbulente tijd. Hoewel
de volkstuinders in eerste instantie geen directe belemmeringen ondervonden door de bezetting,
veranderde dit in 1941. De gemeente Rotterdam kwam toen met een bekendmaking waarmee zij de
productie van gewassen op volkstuinen aan banden legde. De voedselvoorziening werd tijdens de
oorlog centraal georganiseerd.6 In het kader hiervan mochten alleen nog maar ‘late aardappelen’ en
peulvruchten worden verbouwd.

Bekendmaking van de gemeente Rotterdam waarin de beperking op de toegestane gewassen in volkstuinen
gecommuniceerd werd aan tuinders.
Affiche bekendmaking, Raadhuiskamer 9, Stadsarchief Rotterdam, 1941.

Dit veranderde op slag de aard van de volkstuinen. Net voor het uitbreken van de oorlog hadden
volkstuinverenigingen namelijk toestemming gekregen om ook siergewassen te verbouwen op hun
terreinen.7 Hierdoor waren leden van volkstuinverenigingen hun tuinen anders gaan inrichten. Een
voorzichtige toevoeging van gekweekte bloemen en struikgewassen fleurde de tuinen op. De
bekendmaking uit 1941 zette dan ook een tijdelijke stop op het verder verfraaien van de tuinen.
Kort daarna, in 1942, werd SNV gedwongen om te verhuizen.8 Op de fiets en met behulp van karren
verhuisden de leden alles wat zij mee konden nemen naar de nieuwe locatie in de Spaanse Polder.9
Deze twee veranderingen waren niet blijvend. Na de oorlog werd het besluit van de gemeente
teruggedraaid en werd het verbouwen van siergewassen weer toegestaan. Ook mochten de tuinders
van SNV in 1946 terugverhuizen naar de Blijdorpse Polder. De terugkeer bood een fikse nieuwe
uitdaging: nu moest SNV namelijk het héle gebied, zo’n 18 hectare sterk verwaarloosd terrein, in
gebruik nemen. Door het harde werken van de leden van SNV werd het gebied in korte tijd echter
omgetoverd. In slechts een aantal jaar plantten ze bomen, bouwden ze huisjes op de tuinen en een

6

Het officiële orgaan van de regering dat de voedselvoorziening overzag was het Rijksbureau voor
Voedselvoorziening in Oorlogstijd.
7
Caroline Zeevat (red), Tot Nut & Genoegen. Volkstuincultuur in Nederland (Rotterdam: Uitgeverij 010, 2001):
15.
8
Chronologie, Archief Volkstuinvereniging Streven Naar Verbetering.
9
Gesprek met Jane van der Staaij, secretaris VTV SNV, 16-01-2021.
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gezamenlijk bestuursgebouw. Dit gebeurde allemaal door de leden van SNV zelf, die het verfraaien
van het terrein als hun gezamenlijke missie zagen.10

Het nieuws dat VTV SNV moest verhuizen bracht veel leden van de vereniging op de been. Met behulp van
karren werden gereedschap en andere benodigdheden naar de nieuwe locatie in de Spaanse Polder gebracht.
Foto, anoniem, Archief Volkstuinvereniging Streven naar Verbetering, 1942.

Bouwen aan een oase
Rotterdam bleef ook na de oorlog groeien. SNV merkte dat de behoefte aan volkstuinen groeide
onder de stadsbevolking en bouwde in de jaren vijftig een groot ledenbestand op. Dikwijls waren het
families die generaties lang hun liefde voor de tuin en de buitenlucht met elkaar deelden. De
volkstuin speelde een belangrijke rol in het leven van de tuinders. In de tuinen werden nog steeds
groenten en fruit verbouwd, maar ook bloemen, heesters en bijzondere bomen werden steeds vaker
aangeplant en gekweekt. SNV onderscheidde zich van andere volkstuinverenigingen in Rotterdam
door haar leden vrij te laten in de inrichting van hun tuinen. Bij SNV konden volkstuinders zelf kiezen
hoe zij wilden dat hun tuin eruitzag. Zo legden sommige tuinders nutstuinen aan terwijl anderen
kozen voor recreatie te midden van sierplanten en struiken.11
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Interview met Rob van Dijk, voorzitter van het bestuur VTV SNV, 18-01-2021.
Interview met Rob van Dijk, voorzitter van het bestuur VTV SNV, 18-01-2021.
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Generaties groeiden op in de tuinen van SNV. Op de achtergrond de toren van Diergaarde Blijdorp. De schaarse
begroeiing en bebouwing laat zien dat het opknappen van de omgeving nog in volle gang was.
Foto, anoniem, ca. 1950, Archief Volkstuinvereniging Streven Naar Verbetering.

De liefde voor de tuin was de verbindende factor binnen de vereniging. Iedereen was welkom en
voor iedereen golden dezelfde regels. De vereniging werd een recreatieoord waar volkstuinders
graag hun vrije uren doorbrachten. De intensieve start en opbouw van de tuinen hadden SNV tot een
vereniging gemaakt waar een uitzonderlijk gemeenschapsgevoel heerste. Burgemeester van
Rotterdam, P.J. Oud, merkte dit in 1951 ook op. Hij zei geraakt te worden door de gemeenschapszin
die de vereniging uitdroeg.12
De kwaliteit die burgemeester Oud noemde, zorgde ervoor dat steeds meer mensen zich aan wilden
sluiten bij SNV. De al genoemde vrijheid bij het indelen van hun tuinen en de saamhorigheid die het
verenigingsleven met zich meebracht hadden een magnetisch effect. In 1967 werd de vraag naar
tuinen bij SNV zelfs zo groot, dat een tijdelijke ledenstop ingevoerd moest worden om te zorgen dat
wachtenden nog perspectief op een tuintje hadden.13
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Het vrije volk: democratisch-socialistisch dagblad, “Burgemeester Oud opent “Groei en Bloei””, 08-09-1951.
Jaarverslag 1967, Archief Volkstuinvereniging Streven Naar Verbetering.
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In de jaren vijftig werd door alle leden van SNV hard gewerkt om het verwaarloosde terrein om te toveren.
Foto, anoniem, Archief Volkstuinvereniging Streven naar Verbetering, ca. 1955.

Kaart van Overschie en Blijdorp uit 1964. De volkstuinen van SNV zijn een vaste waarde in de omgeving
geworden.
Kaart, Gemeente Rotterdam, Stadsarchief Rotterdam, 1964.
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SNV maakte naam met haar jonge geschiedenis van hard en saamhorig werken en kreeg steeds meer
lof van politiek en bestuur van de stad. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de lovende woorden van dr. G.
Bosma, die in 1968 als voorzitter van de Raad voor Lichamelijke Opvoeding de leden en het bestuur
van SNV dankte “voor de 30 jaar lange zorg waardoor een verwaarloosd terrein herschapen is in een
lustoord”.14 In 1976 kreeg SNV namelijk 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.15

Luchtfoto van de Blijdorpse Polder omstreeks 1990. SNV (linksboven) temidden van al oude buren: woonwijk,
Diergaarde Blijdorp en sportvelden.
Foto, anoniem, Archief Diergaarde Blijdorp, ca. 1990.

Bewogen jaren
De jaren tachtig en negentig waren bewogen jaren, zowel voor de stad als voor VTV SNV. Door
uitbreidingen van onder andere Diergaarde Blijdorp en de bouw van een spoorviaduct moest de
vereniging meerdere stukken grond afstaan. Deze uitbreidingen samen met de economische crisis in
de jaren tachtig gingen ten koste van het ledenaantal.16 Tussen 1980 en 2000 wisselden tuinen vlug
en vaak van eigenaar, maar ze stonden vrijwel nooit leeg. Het grote verloop binnen de vereniging
hield ook in dat de zo kenmerkende gemeenschapszin tijdelijk meer naar de achtergrond verdween.
Rond het jaar 2000 trok het ledenaantal echter weer aan. In de periode tussen 1980 en 2000 sloten
veel nieuwe volkstuinders zich aan bij SNV. Dit waren veelal nog onbekende gezichten die toen
‘nieuwe Rotterdammers’ werden genoemd. De ledensamenstelling van VTV SNV veranderde mee
met de stad en liet eenzelfde ontwikkeling zien. Het grootste verschil: waar in de jaren vijftig vooral
families, vaak generaties lang, lid waren van SNV waren nu allerlei bevolkingsgroepen
vertegenwoordigd.
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Jaarverslag 1968, Archief Volkstuinvereniging Streven naar Verbetering.
Chronologie, Archief Volkstuinvereniging Streven naar Verbetering.
16
Interview met Rob van Dijk, voorzitter van het bestuur VTV SNV, 18-01-2021.
15
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Divers en sociaal
Doordat SNV het open en sociale karakter waar zij in de jaren vijftig al om geroemd werd behield,
groeide de vereniging organisch mee met de stad. Weliswaar niet in oppervlak, maar wel in
bevolkingssamenstelling. De leden van vandaag zijn een afspiegeling van de diversiteit van
Rotterdam. Op het gebied van biodiversiteit heeft SNV eveneens een bijzondere positie die
voortkomt uit haar historie. De vereniging is al erg lang op dezelfde plek gevestigd. Het beleid van
het bestuur van SNV is altijd hetzelfde geweest, in de zin dat leden zelf kunnen bepalen hoe hun
tuintje eruitziet. Dit heeft tot gevolg dat er binnen de grenzen van het complex een enorme variëteit
aan tuinen bestaat: van nutstuin tot tuinen met wilde bloemen en alles hier tussenin. Dit draagt bij
aan een zeer grote biodiversiteit die men niet snel verwacht midden in een grote stad als
Rotterdam.17

Eén van de tuinen op VTV SNV.
Foto, Walter Herfst, NRC, 10 december 2020.

Volkstuinvereniging Streven naar Verbetering ontstond in 1938 uit bittere noodzaak en om een plek
te bieden waar stadsbewoners stoom konden afblazen binnen de groeiende stad. Rotterdam is in de
afgelopen tachtig jaar alleen maar drukker geworden en de druk op de woningmarkt is enkel
toegenomen. De ontspanning en saamhorigheid die leden en andere stadsbewoners bij SNV vinden
in dit groene lustoord is daarom juist nu relevanter dan ooit.
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Interview met Rob van Dijk, voorzitter van het bestuur VTV SNV, 18-01-2021.
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Luchtafbeelding van de huidige stand van zaken in de Blijdorpse Polder.
Foto, Google, 2017.
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