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Wat voor vereniging willen we zijn? 
In lastige tijden zoek je houvast, een stip op de horizon, een leidraad voor de 
toekomst. Dat wil het bestuur van Eigen Hof ook graag. Onze vereniging verkeert 
weliswaar niet in zwaar weer, evenmin zijn er acute problemen, toch moeten we 
op onze hoede zijn.  
Door de nieuwbouwwijk Park Zestienhoven ligt ons complex niet langer aan de rand 
van de stad maar erin. Gelet op de omvangrijke bouwopgave in Zuid-Holland, die 
zowel in de stad als daarbuiten moet worden opgelost, vormt ons terrein een 
aantrekkelijke plek om invulling te geven aan deze opgave. 
Dit moeten we echter voorkomen. Ja, maar hoe? Door Eigen Hof op de kaart van 
Rotterdam te zetten, door ons te onderscheiden, door onze groene bestemming te 
bestendigen. 
Daarvoor hebben we die stip op de horizon nodig, met als onderlegger, ofwel als 
startpunt deze visie, die ook een richtsnoer vor mt voor het onderhoud van Eigen 
Hof, voor toekomstige activiteiten, voor het contact met de buurtuinen, noem 
maar op. 
 
In een brainstormsessie van het bestuur waarin tal van aandachtspunten en 
prioriteiten naar voren kwamen, konden vier hoofdzaken worden onderscheiden die 
de basis vormen voor deze visie. 
 
Eigen Hof in de toekomst  
De naam Eigen Hof geeft al veel houvast. We willen als complex een Eigen Hof zijn 
voor onszelf én voor de stad, gelet op de groene bestemming die we hebben. Dit 
betekent dat we onderscheidend moeten zijn, ofwel laten zien dat we een Eigen 
Hof vormen in de veelvoud van (volks)tuinen en parken die Rotterdam kent.  
Tegelijk hebben alle leden hun eigen tuin, die ze koesteren als hun eigen hof, hun 
eigen plek, die tegelijkertijd een bijdrage levert aan de volkstuin als geheel, door 
bijvoorbeeld een bijzonder beplanting of de insecten en vlinders die er op afkomen 
of de vogels die er foerageren, of door dit alles te samen.  
Zo beschouwd is de eigen tuin onlosmakelijk verbonden met het grote geheel, wat 
betekent dat we dit grote geheel ook met zijn allen zullen moeten onderhouden. 
 
Vanuit deze gedachte komen de volgende, met elkaar samenhangende speerpunten 
naar voren: 
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Eigen Hof als (onderdeel van) een groene long 
Ons volkstuincomplex vormt samen met de buurcomplexen Blijdorp, Zestienhoven, 
Helpt Elkander en Tuinderslust een groene gordel die zich uitstrekt tussen het 
Kleiwegkwartier en Schiebroek aan de oostzijde en Overschie in het westen. 
Verbindende schakel is de slingerende Oude Kleiweg met zijn wisselende 
bebouwing van oud en nieuw.  
Aan de noordkant ligt het nieuwe landschapspark Zestienhoven. Tezamen vormen 
de gebieden een omvangrijke groen long met voor Rotterdam niet alleen een 
belangrijke recreatieve waarde maar in potentie ook een grote natuurwaarde. Daar 
willen we dan ook op inzetten. 
 
Eigen Hof is onderscheidend 
Aan de ene kant vormt Eigen Hof onderdeel van een groter geheel, tegelijk willen 
we herkenbaar zijn als een Eigen Hof, waar ecologisch tuinieren hoog in het 
vaandel komt te staan, waar oog is voor het landschap van de polder rondom, waar 
ruimte is voor experiment, waar in harmonie met de natuur wordt gewerkt. En 
waar Eigen Hof een duidelijke signatuur heeft die het algemeen onderhoud zowel 
moet verduidelijken als vereenvoudigen. Het werk zal hierdoor veel meer het 
karakter van parkonderhoud krijgen. Dit alles doen we samen maar ook op onze 
eigen hofjes.  
 
Eigen Hof als een hechte gemeenschap van tuinders 
Niet alleen de natuur telt, Eigen Hof is ook een vereniging voor iedereen die 
affiniteit heeft met tuinieren, die van elkaar wil leren. En waar mensen van allerlei 
pluimage zich thuis voelen, gezinnen met kinderen, ouderen en alles wat 
ertussenin zit. Tegelijk zal Eigen Hof uitnodigend zijn voor de buurt, voor de 
Rotterdammer die ontspanning en schoonheid van planten en parklandschap zoekt. 
Tal van activiteiten kunnen hier een bijdrage aan leveren.  
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Een cruciale vraag is natuurlijk, hoe willen we dit bereiken? Voorlopig denken per 
speerpunt aan de volgende items:  
 
De groene long 
• Plantenkeuze die biodiversiteit bevordert 
• Algemeen groen zo bijzonder maken dat mensen er speciaal naar komen kijken 
• Publiciteit zoeken bij bijzondere activiteiten en voorvallen (vlinder uit Blijdorp 

nu ook bewoner van onze tuin) 
• Landschapsarchitect naar complex laten kijken (geen ontwerp maar advies) 
 
Onderscheidend 
• Composteren 
• Superspeeltuin 
• Proeftuin waar bijzondere planten gekweekt worden 
• Educatief programma met scholen, schooltuinen 
• Competitie met VTV’s in de buurt 
• Ruimte voor ‘artist in residencies’ 
• Kinderboerderij 
• Mooie entree (aan voor- en achterkant) 
 
Een hechte gemeenschap 
• Openbare lezingen over tuinieren 
• Openbare plantjesmarkt in het seizoen (wellicht verschillende keren) 
• Benaderen van zorginstellingen, uitnodigen voor wandeling, borreltje, koffie 
• Samenwerken met de gemeente in het kader van maatschappelijke participatie  
• Jaarlijks fruitoogst verwerken tot sap 
• Kunst met kinderen 
• Wandelroute inclusief bewegwijzering en informatieborden (namen 

planten/bomen/dieren) 
• Hulp bij bouw nieuw tuinhuisje 
• Kantine met openslaande deuren naar terras 
• Pizza-avonden 
 
Heeft u ook ideeën, of wilt u aan het bovenstaande bijdragen, neem dan contact 
op met het bestuur.  
 


