
 

 
PREMIUM 
Een volkstuinder op Vreelust in Rotterdam-West. Hij komt niet voor in het verhaal. © 
Joke Schot 

Volkstuinders ‘worden weggepest’ 
door gemeente: ‘Ze hebben onze 
grond nodig, zo simpel is het’ 
Huurders van Rotterdamse volkstuinen zijn woest op de gemeente. 
Een reeks nieuwe maatregelen is in hun ogen een manier om hen weg 
te krijgen. ,,Ze hebben onze grond nodig, zo simpel is het.’’ 
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De volkstuinbesturen zijn collectief verontwaardigd over de nieuwe 
huurcontracten die wethouder Faouzi Achbar heeft voorgelegd. Daarin 
staat een reeks voorwaarden waarmee de gemeente die huurcontracten 
mag opzeggen, onder meer als er een ‘zwaarwegend algemeen belang’ is, 
zoals wanneer de gemeente de grond nodig heeft voor woningbouw. 

 



Verder gaat de huurprijs voor gebruikers in een paar jaar met 75 procent 
omhoog. Ook staat in het contract dat open vuur, zoals in een vuurkorf, niet 
meer is toegestaan en het gebruik van houtkachels wordt verboden. 

Ze hopen gewoon dat mensen hun tuintjes 
opzeggen, dat er leegstand komt en dat ze dan 
kunnen zeggen: we gaan daar woningen 
bouwen 
John Gerritse, Bestuurder van volkstuinvereniging Streven naar Verbetering 

,,We worden gewoon weggepest, uitgerookt”, zegt John Gerritse, 
bestuurslid van Streven naar Verbetering. Hij hekelt onder meer de 
huurverhoging, die voor de huurder van een gemiddelde volkstuin neerkomt 
op 400 euro extra per jaar. ,,Dat is voor veel mensen te duur, zeker in deze 
tijd. De gemeente zegt dat het kostendekkend moet worden, maar ze 
hopen gewoon dat mensen hun tuintjes opzeggen, dat er leegstand komt 
en dat ze dan over een tijdje kunnen zeggen: er is weinig animo meer, we 
gaan daar woningen bouwen.” 

Uit een recente brief van wethouder Achbar aan de besturen blijkt dat acht 
van de 44 volkstuincomplexen mogelijk plaats moeten maken voor 
woningbouw. Er komt een schadeloosstelling, die ‘van toepassing is als 
locaties een andere functie krijgen als gevolg van verstedelijking zoals 
woningbouw’, schrijft Achbar. Het gaat om acht complexen, schrijft hij ook. 
Die mededeling zorgde bij veel verenigingen voor paniek. 



 

Huurders van een volkstuin op De Beukenhoeve in Rotterdam-Zuid. De foto is 
onderdeel van de expositie ‘Gedroomde stadsnatuur’ in Bibliotheek Charlois. © Joke 
Schot 

Daar komt nog eens de eis bij dat alle bestuurders van de 44 
volkstuincomplexen voortaan een Bibob-toets moeten ondergaan, een 
uitgebreide controle op criminele contacten en antecedenten. Als een 
bestuurder daar niet door komt, bijvoorbeeld vanwege een veroordeling in 
het verleden, mag de gemeente het huurcontract over dat complex per 
direct opzeggen. 

Veel huurders voelen zich behandeld als criminelen. ,,Een Bibob-screening, 
terwijl we gewoon vrijwilligers zijn”, zegt Usha Kisoor, bestuurslid van 
vereniging Elftplaat 2 in Hoogvliet. ,,We begrijpen totaal niet waarom dit 
nodig is.” 

‘Ernstige misstanden’ 
De Bibob-eis volgt op een rapport uit 2021, waarin na onderzoek in 
opdracht van de gemeente werd gesteld dat bij zes van de 44 
volkstuincomplexen ernstige misstanden zijn, zoals corrupt bestuur, 
prostitutie en drugsproductie. 



Elftplaat 2 was een van die zes. ,,Maar we komen er tot op de dag van 
vandaag niet achter waarop dat is gebaseerd”, zegt Kisoor. ,,Wij herkennen 
het niet, de wijkagent niet, de gemeente weet het ook niet. We hebben wel 
wat problemen met te grote bebouwing, maar er zijn geen 
handhavingsregels waarmee we daartegen kunnen optreden. Dus hoe 
moet dat dan?” 

Collega-bestuurder Gerritse: ,,Dit is allemaal bedoeld om ruimte te maken 
voor woningen. Volkstuinen zijn alles wat dit college wil: we zorgen voor 
groen in de stad, voor gemeenschapszin, beweging, cohesie tussen 
culturen. Wij hebben onze vereniging in 83 jaar opgebouwd, mensen van 
alle culturele achtergronden komen er samen. Het college wil één stad: 
nou, dat zijn wij hier, met elkaar. Het wordt met één pennenstreek 
weggevaagd door deze wethouder. Hij wil er liefst zo snel mogelijk de 
bulldozer op afsturen.” 

 



Rotterdam telt 44 volkstuincomplexen. © caarten.nl 

Wethouder Achbar ontkent dat de reeks nieuwe regels vooral bedoeld is 
om mensen weg te pesten en ruimte te maken voor woningbouw. ,,Ik vind 
het oprecht jammer als dat de gedachte is”, zegt Achbar. ,,Er is lang niet 
omgekeken naar de volkstuinen, ze hingen er een beetje bij. We geven het 
nu wél aandacht, maar dat betekent ook dat er heldere kaders moeten 
komen.” 

De huurverhoging is volgens Achbar bedoeld om het beheer van de 
volkstuinen kostendekkend te maken. Het verbod op het stoken van hout 
komt er vanwege de veiligheid, zegt hij. ,,We willen geen Volendam-
situatie.” De Bibob-eis is nodig om de veiligheid te waarborgen. ,,Niemand 
wil illegale praktijken op z’n volkstuincomplex.” Zou een VOG-verplichting, 
zoals bij vrijwilligers bij sportverenigingen, daarvoor niet genoeg zijn? ,,We 
willen die rode verenigingen helpen om groen te worden. Volgens ons is dit 
daarvoor nodig.” 

De grond is schaars, we kunnen niet alles doen 
Faouzi Achbar, Wethouder Rotterdam 

Achbar ontkent dat er al plannen zijn om volkstuincomplexen te laten 
verdwijnen om woningbouw mogelijk te maken. Maar ondenkbaar is het 
niet, geeft hij toe. ,,We hebben een verstedelijkingsprogramma. We willen 
er tienduizenden woningen bij en daar moet ruimte voor worden gemaakt. 
De grond is schaars, we kunnen niet álles doen.” 

Met name acht verenigingen moeten zich zorgen maken: zij liggen in de 
zones waar grote nieuwbouwplannen voor zijn, aan de westkant (de Van 
Nelleknoop) en oostkant (de zone tussen Alexander en Zuidplein) van de 
stad. Achbar: ,,Er zijn nu geen concrete plannen om complexen op te 
heffen. Maar als je de cirkel tekent waar die ontwikkelingen komen, dan zie 
je dat dat ook volkstuincomplexen raakt.” 

Achbar en de volkstuinbestuurders spreken elkaar dinsdagavond tijdens 
een bijeenkomst, woensdag debatteert de commissie erover in het 
stadhuis. Coalitiegenoot Leefbaar Rotterdam is niet blij met de onrust. ,,Het 



lijkt wel of er niks is geleerd van het gedoe rond recreatieoord Hoek van 
Holland’’, zegt raadslid Benvenido van Schaik. ,,Ik ga ervan uit dat we dit 
oplossen. De volkstuinen zijn heel belangrijk voor mensen die geen tuin in 
Kralingen kunnen betalen.” 

 

Een volkstuin op het complex op het Eliand Van Brienenoord. De fotoserie is mogelijk 
gemaakt door het Steunfonds Freelance Fotografen. © Joke Schot 

 


