
  

SNV is in gevaar

Wat betekenen de plannen in de Omgevingsvisie Rotterdam voor de 
toekomst van onze Volkstuinvereniging  'Streven naar Verbetering' ?

In de Visie worden weinig woorden gewijd aan volkstuinen (zie noot pag. 10).
Maar als je ons gebied uit de kaarten licht zie je dat het als loos gebied wordt 
beschouwd dat voor vele doeleinden benut kan worden. Behalve voor 
volkstuinen!

Een overzicht.



  

Omgevingsvisie pag.50

Wat betekent dit voor SNV ?

SNV ligt vlak bij belangrijke  spoorlijnen en stations. Het is te verwachten 
dat we onder grote druk komen te staan door woningbouw, extra vervoer 
en industrie.

Citaat uit de omg.visie:
“Volgens de huidige inzichten moeten er in Zuid-Holland tot 2030 minimaal 200.000 
woningen worden gebouwd. Rotterdam werkt in verschillende verbanden samen met 
andere gemeenten en overheden om deze verstedelijkingsopgave te realiseren. Een van 
deze verbanden is de Verstedelijkingsalliantie. 
Hierin werken we met 8 steden langs de Oude Lijn (de spoorlijn naar Den Haag) samen 
om tot 2040 minimaal 170.000 woningen nabij hoogwaardig openbaar vervoer te 
realiseren.”



  

Omgevingsvisie pag.71

Citaat uit omg.visie:
“Een klimaatbestendige en biodiverse stad beschermt ons niet alleen tegen 
water en hitte, het is ook de basis voor gezonde, leefbare en economisch 
welvarende wijken.”

     Wat betekent dit voor SNV ?

Bij SNV is op de regiokaart van de Visie geen groen te 
zien. Alleen oranje van de stad.



  

Omgevingsvisie pag.72

Wat betekent dit voor SNV ?

Alleen een smalle rand van het SNV-gebied wordt gezien als 
groen, parken, singels, boulevards. 



  

Omgevingsvisie pag.74

Citaat (pag 78):  “Rotterdam groener: parken, singels, boulevards en straten.

Tegelijkertijd garanderen we ook rustige plekken in het groen om even aan 
de drukte van de stad te kunnen ontsnappen."

Wat betekent dit voor SNV ?

SNV zou een onderdeel kunnen zijn van het groen 
aangegeven 'fijnmazig netwerk van groene verbindingen 
om natuur en biodiversiteit te versterken' en een 
verbinding met Schie en Rotte.



  

Omgevingsvisie pag.87

Wat betekent dit voor SNV ?

Het gebied van SNV wordt aangegeven als zoekgebied voor verstedelijking: 
“Een rijke variatie aan werk- en woonmilieus in combinatie met 
kwalitatieve openbare ruimte”

De Visie stelt:  
“We verdichten delen van de stad en accommoderen de groei binnen de 
bestaande stadsgrenzen. Hiermee zorgen we voor een levendige, 
compacte stad, vergroten we het draagvlak voor voorzieningen en 
behouden we de landschappen en natuurgebieden buiten de stad. 
Nieuwe woningen, arbeidsplaatsen en voorzieningen realiseren we voor 
het grootste deel nabij knooppunten of haltes van bestaande of nieuwe 
hoogwaardige ov-verbindingen.”



  

Omgevingsvisie pag.96

“De Compacte Stad.
In vitale wijken komen alle vijf de perspectieven terug.
Vitale wijken zijn zowel gezond als productief, als duurzaam, als 
compact, als inclusief. 
Met nabijheid van groen en routes er naar toe, stedelijk park als 
vestigingsvoorwaarde van extra woningen.

Maatschappelijke voorzieningen groeien mee en worden 
intensiever benut.”Wat betekent dit voor SNV ?

SNV zal in deze visie echt onderdeel van de bebouwde omgeving moeten worden en 
nut moeten hebben.



  

Omgevingsvisie pag.116

Wat betekent dit voor SNV ?

De Oude Lijn, naar Den Haag, krijgt een nieuw 
station bij Van Nelle.

Ruimte wordt gereserveerd voor logistieke functies.



  

Omgevingsvisie pag.123

Wat betekent dit voor SNV ?

Ook in deze visie wordt het gebied van SNV gezien als goede plek 
voor woningbouw.

Citaat:
“Wonen en werken: mengen waar kan, scheiden waar moet.
Mengen van wonen en werken levert wederzijds voordeel op. Er is een groeiende 
behoefte aan gemengde milieus. Bedrijven vestigen zich graag op inspirerende 
plekken die ook na werktijd uitnodigen tot ontmoeting met voorzieningen en goed 
openbaar vervoer in de 
buurt. In gemengde gebieden is er, vergeleken  met monofunctionele werklocaties, 
meer marktruimte om voorzieningen toe te voegen.” 



  

Noot

Op blz 102 van de Omgevingsvisie staat de volgende tekst.
Het is het enige dat in de omgevingsvisie gezegd wordt over volkstuinen :

“Recreatieve voorzieningen, zoals parken, volkstuinen,
plezierhavens, speeltuinen, scouting en kinderboerderijen zijn
van belang voor een prettige woon- en leefomgeving. We willen
dat meer mensen van deze voorzieningen gebruik kunnen maken
en dat ze inclusiever zijn. Dit vraagt om gedeeld gebruik van deze
voorzieningen. In sommige gebiedsontwikkelingen moeten we
voor volkstuinen onderzoeken of deze in de huidige vorm kunnen
blijven bestaan of dat ze op andere manieren kunnen worden
gebruikt. Deze afweging werken we verder uit in overleg met
betrokken partijen.

Samengesteld door SNV-leden Claske en Willem 
6 dec 2021
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