
Persbericht  
GROENEVOGEL EN GROENPLUIM (13 december 2014) 

 

Woensdagmiddag 17 december om 15.00 uur reikt Wethouder Joost 
Eerdmans de GROENEVOGEL uit aan DE groene vrijwiller(s) van het jaar 
2014. Na de GroeneVogel volgt de Groene Pluim een jaarlijkse prijs 
voor de groenste overheidsdienaar van het jaar. De uitreiking vindt 
plaats tijdens de Groeneconferentie 2014 in BAR (Schiekade 201, 
Rotterdam-centrum) – zie persbericht hieronder -. De GroeneVogel is 
een kunstwerk van Rotterdams beeldend kunstenaar Jan Meijer en er 
zit een prijsgeld van € 1000 aan vast. Ook de pluim is een kunstwerk 
van Meijer. 
 

Onder embargo tot woensdag 17 december (15.00 uur) 
 

DE GROENE VOGEL 
De GroeneVogel wordt dit jaar uitgereikt aan de stichting 
Voedseltuin. 
 
In augustus 2010 werd de Stichting Voedseltuin opgericht, mede op 
initiatief van Sjaak Sies, de oprichter van de Voedselbank 
Rotterdam. De vraag naar voedselpakketten neemt nog steeds toe en 
door de crisis blijft de aanvoer van voedsel achter (winkels zijn 
steeds kritischer in wat zij wegdoen). In de voedselpakketten 
ontbreekt het vaak aan gezond en vers voedsel. Achter de Voedselbank 
in het Vierhavengebied lag een braakliggend terrein en zo  ontstond 
het idee om daar voedsel te gaan verbouwen voor de Voedselbank, 
dichterbij en verser kon niet.  
 
In september 2011 is de Voedseltuin van start gegaan met de aanleg 
van de tuin en kon er in dat jaar ook al geoogst worden. Nu eind 
2014 is de tuin, met een grootte van 7000 m2, als geheel ontgonnen 
en kan er steeds meer geoogst worden. De tuin wordt onderhouden door 
40 vrijwilligers, dit zijn mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, vaak ook mensen die zelf afhankelijk zijn van een 
voedselpakket of mensen die het naast hun werk doen of in hun vrije 
tijd. Er wordt wekelijks op donderdag geoogst, als de 
voedselpakketten worden uitgedeeld en gemiddeld kunnen we 200 
gezinnen van verse groente of fruit voorzien, het hele jaar door. 
 

DE GROENE PLUIM 
De Groenepluim is de jaarlijkse prijs voor de groenste 
overheidsdienaar van het jaar gaat. Dit jaar gaat de pluim naar 
groen/park/bosbeheerder Remmert Koch van Stadsbeheer van de gemeente 
Rotterdam. Het milieucentrum kent Remmert al geruime tijd als een 
zeer betrokken en groene overheidsdienaar.  



Hij is met zijn ideeën en in de uitvoering over het ecologisch - of 
duurzamer beheer van de buitenruimte vaak ver vooruit. Remmert heeft 
dus een vernieuwende kijk op het beheer van stedelijk groen. En dat 
viel de jury op! Wat we (nog) belangrijker vinden is dat Remmert ook 
de sociale kant van de parken niet uit het oog verliest. Parken zijn 
in de versteende stedelijke omgeving erg belangrijk voor de 
bewoners. In het verlengde hiervan heeft hij aan de basis gestaan 
van de vrijwilligersgroep in het Kralingse Bos. Een groep bewoners 
die al jaren meewerkt in het (ecologisch) beheer van het bos. De 
vrijwilligers dragen flinke stenen bij aan de kwaliteit van het 
Kralingse bos. Remmert weer hier op een voortreffelijke manier mee 
om te gaan en deze bewonersinzet goed in te zetten zodanig dat de 
vrijwillgers ook blijven. Deze bewonerszelfwerkzaamheid werd vorig 
jaar ook geëxporteerd naar het Zuiderpark. Deze vorm van 
bewonersparticipatie was ook zijn tijd ver vooruit, 
bewonersparticipatie waar de gemeente Rotterdam de laatste tijd op 
inzet is in het Kralingse Bos al lange tijd en nu ook in het 
Zuiderpark een normale zaak en kan als voorbeeld dienen voor andere 
initiatieven op het gebied van zelfbeheer. 
In het verleden was Remmert Koch verantwoordelijk voor het beheer 
van het Zuiderpark en het Kralingse Bos. Tegenwoordig is hij 
beheerder buitenruimte in de deelgebieden Centrum en Delfshaven. 
Hieronder vallen o.a Het Park (bij de Euromast), het Dakpark, 
Wijkpark het Oude Westen en Schat van Schoonderloo. Het 
milieucentrum is blij met deze inspirerende stedelijk groenbeheerder 
die nu aan de slag is in vier parken waar ook de 
bewonersparticipatie al goed georganiseerd is. 
 

JURY 
De jury GroenePluim bestaat uit: Patrick van Klink (voorzitter RMC), Rob 
Lathouwers (Wijknatuurteam Prins Alexander), Huib Poortmans (voorzitter 
ROVER, actief voor de fietsersbond), Karin Oppelland (fotograaf, directeur 
NL in dialoog), Wiel Senden (voormalig statenlid Zuid Holland), Sanne 
Castro (ondernemer, SimGas. 
 
+++ 

- Persinfo via: Emile van Rinsum (directeur Rotterdams Milieucentrum)  - tel. 010-
4656496 of 06 222 45 345 - 

+++ 

Rotterdams Milieucentrum 
Schiekade 189 (unit 302) 
3013 BR Rotterdam 
010-4656496 

www.milieucentrum.rotterdam.nl 
www.twitter.com/milieucentrum 
www.twitter.com/opzuinig 
www.twitter.com/d_akkers 
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