
 
Rotterdam telt zo'n 5.000 volkstuinen waar veel wordt overnacht. ,,Dit mag je 
mensen niet afnemen.'' © ANP     
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'Dit is gewoon de tuinders pesten' 

 

Het plan van Leefbaar Rotterdam-wethouder Robert Simons (stedelijke 
ontwikkeling) om misstanden op Rotterdamse tuincomplexen aan te pakken 
door het slapen op de volkstuinen te verbieden, valt niet goed. Tuinders zijn 
compleet verrast en reageren laaiend. Ook de politiek krabt zich achter de oren. 

Pak het tuig keihard aan maar blijf af van tante 
Cor 
Leefbaar Rotterdam-raadslid Dries Mosch 

 
Tijdens het tuinseizoen zo af en toe een nachtje blijven slapen in je tuinhuisje, dat 
vindt Leefbaar-wethouder Simons geen probleem, maar 's zomers een paar weken 
vakantie vieren op de tuin en dan ook nog blijven slapen, dat mag straks niet meer, 
kondigt hij aan. De reacties van tuinders op sociale media liegen er niet om: de 
wethouder moet zich schamen. 
 
,,De heer Simons spoort niet! Alsof er geen belangrijkere zaken zijn die aandacht 
nodig hebben in Rotterdam!'' reageert Saskia van der Zaken op Facebook. En Chol 
Verstraten: ,,Bij de meeste tuinen is het gewoon een paradijsje voor flatbewoners. 
Makkelijk lullen Simons, jij zit lekker achterover geleund in je tuintje met een goed 
glas als het zomer is. Stuur je die mensen weer terug naar zes hoog? Denk toch na.'' 
En Jolande Sluyter: ,,Blijven slapen is juist goed, voor de sociale controle en tegen 
vandalisme. Ik slaap ook ieder weekend in mijn tuinhuisje.'' 
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Pesterij 
Aan de Coolsingel hebben ze geen idee waar dit voornemen opeens vandaan komt. 
Zowel coalitie- als oppositiepartijen reageren verbaasd. ,,Dit is een complete 
verrassing'', aldus coalitiegenoot Stefan Kroon van D66. Ook Leefbaar-raadslid Dries 
Mosch wist niet wat hij hoorde van zijn eigen wethouder: ,,Pak het tuig keihard aan, 
het gajes dat het bestuur intimideert en onderverhuurt, maar blijf af van tante Cor die 
met plezier op haar tuintje verblijft.''  

Dit slaapverbod heeft niets te maken met het waarborgen van de veiligheid op de 
Rotterdamse volkstuincomplexen, vindt fractievoorzitter Leo de Kleijn van 
oppositiepartij SP. ,,Hoe kun je iets wat altijd heeft gemogen en zelfs in de contracten 
van de huurders staat, opeens verbieden? Dit is gewoon pesterij, dit mag je mensen 
niet afnemen. Simons doet er verstandig aan dit idee heel snel terug te trekken om 
verdere onrust weg te nemen.'' 

Dat er strenger wordt opgetreden tegen misstanden op tuincomplexen zoals 
wietteelt, permanente bewoning en onderverhuren aan buitenlandse werknemers, 
zoals de wethouder ook van plan is, dat is prima, geeft PvdA-raadslid Aruna 
Radjkoemar aan. ,,Pak de incidenten aan, maar optreden tegen slapers, iets wat al 
sinds de Tweede Wereldoorlog voor vele Rotterdammers heel gewoon is en wordt 
toegestaan, dat is een heel slecht idee. Mensen kijken echt uit naar het tuinseizoen, 
voor veel mensen met een smalle beurs is het hun vakantieplek waar ze heerlijk tot 
rust kunnen komen. We gaan ons er hard voor maken dat dit plan van tafel 
verdwijnt.'' 

 


