Volkstuinen
in Zuid-Holland
Over verleden, heden en
toekomst van volkstuinen
in Zuid-Holland

4 OTV Leiden – Leiden
Oprichtingsjaar: 1942; sinds de jaren ‘60
zit men op huidige locatie
Omvang: 11.631 m², 80 percelen waarvan
het merendeel met een huisje, kleinste
tuinvereniging van Leiden
Bijzonder: gelegen midden in de Oostvlietpolder waar grazend vee en weidevogels zoals
grutto’s, kievieten en scholeksters aanwezig
zijn. Er zitten ook ransuilen op het complex;
die krijgen ieder jaar jongen.
www.tuinverenigingotv.nl

3 Tuinvereniging Cronesteyn –
Leiden
Oprichtingsjaar: 1981
Omvang: 164.000 m², 308 percelen
waarvan het merendeel met een huisje
Bijzonder: het complex is gelegen in het
Cronesteynpark, het grootste stadspolderpark van Leiden dat aan de zuidkant grenst
aan de A4. De eigen winkel heeft een uitgebreid assortiment tuinartikelen.
www.tvcronesteyn.nl

2 VTV De Geschikte Peer – Ter Aar
Oprichtingsjaar: 2010
Omvang: 7.800 m², 58 moestuinen
Bijzonder: De Geschikte Peer is een jonge
vereniging die op zoek is naar een tweede
complex in Nieuwkoop. De vereniging wil
onder meer een tuin voor scholieren
realiseren.
www.vtvdegeschiktepeer.nl

1 Volkstuinen van de Protestantse
Gemeente Warmond – Warmond
Oprichtingsjaar: 1976
Omvang: 8.400 m², 75 voornamelijk
groentetuinen
Bijzonder: omgeven door twee kerkgebouwen
(Protestant, Rooms Katholiek), het voormalige Groot Seminarie (RK) Warmond,
de kerkruïne ‘De Oude Toren’ (voormalig
kerkgebouw van de Hervormde gemeente,
thans begraafplaats) en de historische
buitenplaats Oostergeest.
www.pgwarmond.nl/volkstuinen.aspx

5 ATV Eigen Arbeid – Wassenaar
Oprichtingsjaar: 1917, de oudste
volkstuinvereniging van Den Haag e.o.
Omvang: 50.000 m², 160 percelen met
huisje
Bijzonder: bezit het Nationaal Keurmerk
Natuurlijk Tuinieren (hoogste categorie,
4 stippen). Er wordt samengewerkt met de
Vrije School. De vereniging ontvangt
bewoners van bejaardentehuizen en is
bezoeklocatie voor De Zonnebloem en
Het Rode Kruis.
www.eigenarbeid.nl

6 ATV Zonneweelde – Den Haag
Oprichtingsjaar: 1952; sinds 1969 op
huidige locatie
Omvang: 34.130 m², 88 percelen met
uniforme huisjes
Bijzonder: Zonneweelde bezit het Nationaal
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren (één na
hoogste categorie, 3 stippen). Er is een
natuurpad rondom het complex, een stapelmuur, een wilgenabri en een paddenpoel
waaromheen een vlindertuin en een insectenhotel gelegen zijn.
www.zonneweelde.myweb.nl

7 ATV Tedingerhof, afdeling
Essesteijn – Voorburg
Oprichtingsjaar: 1977
Omvang: 15.034 m², 55 tuinen waarvan
50 met een huisje
Bijzonder: er zijn verschillende activiteiten
zoals BBQ, nieuwjaarsborrel, plantenruilbeurzen en rommelmarkt. ’s Ochtends kan
men in de kantine koffiedrinken (op zaterdag zijn er broodjes).
www.essesteijn.tedingerhof.nl

8 VTV Starrevaart – Leidschendam
Oprichtingsjaar: 1971
Omvang: 7.000 m², 34 kavels,
voornamelijk groentetuinen
Bijzonder: de vereniging is in onderhandeling
met de gemeente Leidschendam-Voorburg en de
Provincie Zuid-Holland voor een nieuw tuincomplex in het Leidschendammerhout. Op het
eventuele nieuwe complex worden geen huisjes
toegestaan, wel kassen van 3 x 4 m.
www.starrevaart.nl

9 ATV Tedingerhof, afdeling Westvliet–
Voorburg
Oprichtingsjaar: 1971
Omvang: 65.000 m² , 107 kavels waarvan
98 met een huisje
Bijzonder: op het complex is een educatieve
tuin die wordt onderhouden in samenwerking
met de Stichting Groei & Bloei en het
Wellantcollege. De tuin heeft een paddenpoel, insectenhotels en een egelhuis.
www.volkstuinen-westvliet.nl

10 ATV Tedingerhof, afdeling
Leeuwenbergh – Den Haag
Oprichtingsjaar: 1981; nu behorend bij
ATV Tedingerhof
Omvang: 20.000 m², 88 tuinen met huisje
Bijzonder: gelegen aan de groene zoom van de
Vliet in een gebied met veel bezienswaardig
erfgoed waaronder twee oude ophaalbruggen
(Kerkbrug, Wijkerbrug). Jaarlijks zijn er
verschillende activiteiten, waaronder een
zonnebloemwedstrijd.
www.leeuwenbergh.tedingerhof.nl

13 ATV Nut en Genoegen – Den Haag
Oprichtingsjaar: 1917
Omvang: 78.000 m², 201 tuinen
waarvan 181 met een huisje
Bijzonder: Nut en Genoegen is een pareltje,
oftewel een oase van rust in de ’krachtwijk’
Den Haag Zuid-West. Het is één van de
oudste tuincomplexen in het Haagse met een
nog steeds springlevende vereniging.
www.atvnutengenoegen.nl

14 ATV ’t Is Altijd Wat – Den Haag
Oprichtingsjaar: 1977
Omvang: 8.800 m², 47 percelen met
huisje
Bijzonder: gelegen in het natuurpark/stiltegebied de Uithof. Er zijn verschillende
activiteiten, zoals een jaarlijkse fietstocht,
BBQ en kerst-, bloemen-, groenten- en
fruitstukjes maken.
Contact: R. van IJzerloo, Melis stokezijde
166, 2543 GK Den Haag

15 Vereniging tot Exploitatie van het
Recreatiepark De Schoffel – Rijswijk
Oprichtingsjaar: 1973
Omvang: 42.000 m², 128 kavels met
huisje
Bijzonder: De Schoffel ligt in de nabijheid
van het spoor en wordt nu nog omringd door
bos en weide. Het complex wordt echter in
zijn voortbestaan bedreigd door plannen voor
woningbouw op deze locatie.
www.deschoffel.tk

16 ATV Levenslust – Delft
Oprichtingsjaar: 1919
Omvang: 185.066 m², 528 kavels
verdeeld over vier tuincomplexen in en
rond Delft (Biesland, Vijvertuinen,
Kooltuinmolensloot, Delftse Hout); een
klein deel (5%) heeft alleen een moestuin
Bijzonder: er zijn verschillende activiteiten
zoals plantenruildagen, pannenkoeken
bakken voor kinderen, kaartavonden,
bloemschikken, wenskaarten maken en
rommelmarkten.
www.atvlevenslust.nl

17 VTV Berkelhof – Berkel
en Rodenrijs
Oprichtingsjaar: 1976
Omvang: 25.000 m², 153 percelen
waarvan 110 met een kasje
Bijzonder: VTV Berkelhof organiseert
activiteiten voor zowel leden als
omwonenden, zoals workshops die
bijdragen aan grondverbetering en
duurzaamheid; een kookcursus vanuit
verschillende culturen en bezoekochtenden
voor scholen of de buitenschoolse opvang.
www.berkelhof.nl

22 Hobbytuinvereniging
De Trambrug – Schipluiden
Oprichtingsjaar: 1995
Omvang: 46.700 m², 49 tuinen met
schuurtje en veelal een kas
Bijzonder: grenzend aan het poldergebied van
Midden-Delfland. De bewoners van het
naburige zorgcentrum Akkerleven bezoeken
Vianen
regelmatig de tuinen. Op de jaarlijkse
Midden-Delflanddag worden de zelfgekweekte
groenten en afgeleide producten zoals jam
gepresenteerd.
www.detrambrug.nl

23 VTV De Noort Bonnen – Hoek
van Holland
Oprichtingsjaar: 1954
Omvang: 24.860 m², 95 moestuinen
veelal met kas waarin nog Westlandse
druiven worden gekweekt
Bijzonder: in 2010 is in samenwerking met
de deelgemeente Hoek van Holland een aantal
tuintjes gerealiseerd speciaal voor kinderen
tot 13 jaar. Deze kunnen hier onder
begeleiding van vrijwilligers zelf groente,
fruit, aardappelen en bloemen telen.
www.denoortbonnen.nl

24 Schiedamse VTV Vijfsluizen –
Schiedam
Oprichtingsjaar: 1968
Omvang: 16.000 m², 356 kavels met
huisje
Bijzonder: de vereniging bezit het Nationaal
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren (2 stippen)
en wil de belangstelling voor tuinieren onder
jongeren stimuleren. In het complex ligt De
Babbersmolen, een incomplete poldermolen,
die in het bezit is van Stichting De
Schiedamse Molens.
www.5sluizen.nl

25 VTV Blijdorp – Rotterdam
Oprichtingsjaar: 1934
Omvang: 50.461 m², 170 tuinen met
huisje
Bijzonder: langs de randen zijn een
vlindertuin, kruidentuin, fruittuin en
bostuin aangelegd. VTV Blijdorp stimuleert
de nieuwbouw van tuinhuisjes. De leden
nemen die uitdaging graag aan en op diverse
tuinen verschijnen hele bijzondere
exemplaren.
www.vtvblijdorp.nl

30 VTV van Brienenoord – Rotterdam
Oprichtingsjaar: 1943
Omvang: 28.500 m², 95 tuinen waarvan 93
met huisje
Bijzonder: gelegen in een uniek natuurgebied,
het Eiland van Brienenoord, beheerd door het
Zuid-Hollands Landschap (ZHL). Hier grazen
Schotse Hooglanders die door het ZHL worden
verzorgd in samenwerking met de tuinders van
de vereniging.
www.vtv-van-brienenoord.nl

31 VTV De Beukhoeve – Rotterdam
Oprichtingsjaar: 1954
Omvang: 96.000 m², 228 kavels met
huisje, het grootste volkstuinpark van
Rotterdam
Bijzonder: het complex is tevens recreatief
centrum voor de omliggende wijken. Er is een
educatieve tuin voor scholen en een speeltuin
voor jeugd. Non-profit organisaties, zoals De
Zonnebloem, kunnen kosteloos van de
faciliteiten gebruik maken. Jaarlijks is er een
‘multi-culinaire dag’.
www.beukhoeve.eu

32 VTV De Wielewaal – Rotterdam
Oprichtingsjaar: 1962
Omvang: 32.500 m², 128 percelen met
huisje
Bijzonder: VTV De Wielewaal is een oase
van rust ingeklemd tussen de Waalhaven en
Rotterdam-Zuid. Er worden voor de leden
verschillende activiteiten georganiseerd.
www.vtvdewielewaal.nl

34 ATV Dordrecht Het Vlijpark –
Dordrecht
Oprichtingsjaar: 1944
Omvang: 33.000 m², 98 tuinen met
huisje
Bijzonder: bezit sinds oktober 2010 het
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren (één na
hoogste categorie, 3 stippen). Het complex
heeft een experimenteer- en leertuin voor
jongeren en sinds kort een Natuur
Speelplaats. In de lente wordt een tuinfair
georganiseerd, in de herfst een herfstfair.
www.vlijpark.nl

35 Vereniging Kleingrondbezit
Cromstrijen – Cromstrijen
Oprichtingsjaar: 1942
Omvang: 96.070 m², 140 percelen waarvan het merendeel met schuur en/of kas,
verdeeld over drie complexen (Klaaswaal,
Numansdorp en één tussen beide
plaatsen in)
Bijzonder: de vereniging is opgericht onder de
naam Vereniging ter Bevordering van de
Verkrijging van Onroerend Goed door
Landarbeiders in de Gemeenten Numansdorp
en Klaaswaal.
Contact: kleingrondbezit@live.nl

36 VTV Klein Grondbezit –
Dirksland
Oprichtingsjaar: 1921
Omvang: 80.000 m² verdeeld over 3
complexen, 237 kavels, merendeels
zonder huisje
Bijzonder: de vereniging is één van de
grootste volkstuinverenigingen van GoereeOverflakkee en is gelegen in een boomrijke
omgeving in de polder van Dirksland.
www.kgb-dirksland.nl
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12 VTV Florence Nightingale –
Den Haag
Oprichtingsjaar: 1947
Omvang: 29.260 m², 100 percelen
waarvan 95 met een huisje
Bijzonder: de vereniging stimuleert het
natuurlijk tuinieren en werkt samen met
scholen in educatieve projecten. Ook is de
vereniging betrokken bij fietstochten en
andere evenementen. Onlangs is het
complex toegankelijk gemaakt voor
mensen met een handicap.
www.vtvflorencenightingale.nl

11 De Tuinen van Arentsburgh –
Voorburg
Oprichtingsjaar: 1940
Omvang: 18.700 m², 98 tuinen
Bijzonder: gelegen in het gebied waar
tweeduizend jaar geleden Forum Hadriani
lag. Hier hadden Romeinen en Cananefaten
al woningen en moestuinen. De bodem is
ideaal voor groenteteelt en wordt met water
uit de aangrenzende Vliet besproeid.
www.atvarentsburgh.nl
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20 VTV Groenakker – Gouda
Oprichtingsjaar: 1981
Omvang: 40.000 m², 105 tuinen,
waarvan 100 met een huisje
Bijzonder: vier percelen worden ontwikkeld
tot zogenaamde hooilanden waarop
bijzondere heemplanten groeien. Een
dubbele tuin wordt verhuurd aan Reakt,
een organisatie voor mensen met een
psychiatrische/psychosociale handicap.
www.vtvgroenakker.nl
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19 Volkstuin- en Recreatietuinvereniging Bodegraven – Bodegraven
Oprichtingsjaar: 1972
Omvang: 35.000 m² verdeeld over 2 complexen, elk met ongeveer 70 percelen waarvan het merendeel met schuurtje en/of kas
Bijzonder: het bestuur van de vereniging heeft
o.a. als beleid om de multiculturele samenstelling op de complexen te vergroten. Zo wil
het een bijdrage leveren aan een beter begrip en
respect voor elkaar. Jaarlijks staat de vereniging
met een kraam op de ‘Dag van het Platteland’
en de najaarsmarkt in Bodegraven.
www.volkstuinbodegraven.nl
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18 VTV De Peuleschil – Zevenhuizen
Oprichtingsjaar: 1975
Omvang: twee bij elkaar gelegen
complexen van 11.000 m² en 6.000 m²,
75 groentetuinen
Bijzonder: voor de leden worden tegen
kostprijs artikelen beschikbaar gesteld,
zoals potgrond, kalk, koemestkorrels e.d.
Eén tuin wordt gebruikt door de plaatselijke buitenschoolse opvang. Op initiatief
van ouders met kinderen bezoeken
basisschoolleerlingen het complex.
www.depeuleschil.com
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26 VTV Eigen Hof – Rotterdam
Oprichtingsjaar: 1937
Omvang: 69.728 m², 271 kavels met
huisje
Bijzonder: VTV Eigen Hof heeft een bloeiend
verenigingsleven en een sfeer die veel nieuwe
tuinders aantrekt. De mengeling van
‘dorpsgevoel’, (moes)tuinieren, opgroeien
in het groen en dat alles in de stad, blijkt
een succesvolle formule die aansluit bij het
nieuwe stadsleven.
www.vtv-eigenhof.nl
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21 Multifunctioneel Tuinenpark
De Tochten – Rotterdam
Oprichtingsjaar: 1986
Omvang: 36.000 m², 76 tuinen met
huisje, 38 groentetuinen, 4 verhoogde
Haastrecht
tuinen
Bijzonder: op het complex is een paddenpoel
en vlindertuin. Er zijn verenigingsStolwijk
activiteiten als BBQ, mosselavond,
nieuwjaarsbijeenkomst en workshops
(over bv. pompoenen, zuurkool maken,
bloemschikken, aardperen en bieten).
Ameide
Schoonhoven
www.vtvdetochten.nl

VTV Nooit Gedacht – Rotterdam
Oprichtingsjaar: 1914
Omvang: 8.500 m², 28 tuinen met huisje,
kleinste volkstuinvereniging van
Rotterdam
Bijzonder: gelegen aan de rand van het
Kralingse Bos en de Plas. Nooit Gedacht
neemt samen met VTV Blijdorp deel aan het
jaarlijkse Rotterdamse Oogstfestival. Het
vormt samen met de andere vier VTV’s in
Kralingen de Tuinkring Kralingen-Crooswijk
om de belangen van de tuinders optimaal te
dienen.
www.vtvnooitgedacht.nl
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Oprichtingsjaar: 1953

– Capelle
Gorinchem

Omvang: 43.200 m², 144 tuinen met
huisje
Bijzonder: er zijn rondwandelingen voor
bezoekers (inclusief bezoek bijenstal en
informatieruimte) met uitleg van een
opgeleide groengids. Tevens is er een speciale
geur- en tastroute ontwikkeld voor visueel
beperkten. Ook zijn er scholenprogramma’s
en schooltuintjes.
www.nutengenoegen.org

29 VTV De Amateur – Krimpen
a/d IJssel
Oprichtingsjaar: 1960; sinds 1974 op
huidige locatie
Omvang: 47.000 m², 107 kavels waarvan
87 met een huisje
Bijzonder: bezit het Nationaal Keurmerk
Natuurlijk Tuinieren (één na hoogste categorie, 3 stippen). Het complex is gelegen nabij
recreatiegebied ’Het Loetbos’. Voor recreanten
is het complex toegankelijk door een openbaar
fietspad dat dwars door het complex loopt.
Contact: VTV De Amateur, Populierenlaan
127d, 2925 CS Krimpen a/d IJssel

Strijen

Nieuwe Tonge

Oude Tonge
Ooltgensplaat

Zuid-Holland kent naar schatting ruim 200 volkstuincomplexen.
Op deze kaart vindt u een selectie. Bekijk de websites voor meer
informatie over activiteiten en bezoekmogelijkheden.
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33 ATV Barendrecht – Barendrecht
Oprichtingsjaar: 1990
Omvang: 13.000 m², 96 tuinen waarvan
12 seniorentuinen, het merendeel met
een huisje
Bijzonder: de seniorentuinen, die aan
ouderen worden verhuurd, worden jaarlijks
door jongere leden gespit en bemest. Er is veel
aandacht voor tuinieren in het algemeen en
biologisch tuinieren in het bijzonder.
www.atvbarendrecht.nl

