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Het Rotterdams Milieucentrum (RMC) gaat in

2009 ‘terug naar de basis’: bestuur, team en

vrijwilligers gaan aan de slag met activiteiten in

de Rotterdamse straten en buurten. In dit werk-

plan leest u meer over de vele activiteiten die

voor 2009 gepland staan. Hieronder alvast een

greep uit de activiteiten die het komende jaar

extra prioriteit krijgen.

Klimaatstraatfeest
In Zuid-Holland is het RMC samen met het Haags

Milieucentrum de trekker van het Nationale Kli-

maatstraatfeest, dat op 16 mei zal worden gevierd

in vele straten in Nederland. 

Conferentie Terug naar de
basis
In oktober organiseren de vier grootstedelijke

milieucentra − in Utrecht, Amsterdam, Den Haag

en Rotterdam − een landelijke conferentie, met als

werktitel Terug naar de basis. Tijdens deze landelij-

ke conferentie zal er veel aandacht zijn voor lokale

activiteiten en organisaties, de participatie van

burgers en de rol van milieucentra en milieubewe-

ging op lokaal niveau.

Fietsfestival
Op het verlanglijstje van het RMC stond al jaren

een fietsfestival. Nu wil het RMC in de Week van de

Vooruitgang 2009 de fiets centraal stellen via het

FLEX Fietsfestival. Daarmee wil het RMC aansluiten

bij de activiteiten in deze ‘week van de duurzame

mobiliteit’ en vooral ook jongeren interesseren

voor de fiets als meest duurzame vervoermiddel.

Het RMC hoopt op een brede samenwerking rond

dit festival, zowel met lokale als landelijke organi-

saties.

Week van de Smaak
In dezelfde periode als het FLEX Fietsfestival

ondersteunt het RMC de stichting Van de Boer bij

de organisatie van het nieuwe evenement Boeren-

en Burenmarkt, in het kader van de Week van de

Smaak. De markt vormt de aftrap van het project

Rotterdamse Oogst, in navolging van Lekker

Utrechts van het Milieucentrum Utrecht, waarin

duurzame en (dus) regionale producten worden

gepromoot bij een breed publiek.

Mobiliteitsplatform
Het RMC gaat rond de thema’s luchtkwaliteit, kli-

maat en duurzaamheid nieuwe initiatieven nemen
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via het Rotterdams Mobiliteitsplatform; hierin krij-

gen burgers de gelegenheid om met beleidsmakers

van gedachten te wisselen over mobiliteit in onze

stad.

Climate expo & passief bouwen 
Het RMC wil een start maken met de plannen voor

de Climate expo, een onafhankelijk steunpunt over

duurzaam bouwen & energiebesparing. Het voor-

nemen is om medio 2009 in samenwerking met de

stichting Natuur en Milieu en diverse andere partij-

en een conferentie over passief bouwen in Rotter-

dam te organiseren, met als voorbeeld het renova-

tieproject De Sleephelling, op het Noordereiland. 

Ondersteuning groepen
Ondersteuning van natuur- en milieugroepen in

Rotterdam blijft core-business voor het RMC.

Samen met de stichting de Bomenridders organise-

ren we vanaf februari de cursus Bomenridders. Het

doel van de cursus is de Bomenridders in Rotter-

dam te versterken. Het vrijwilligersproject Natuur

in Kaart biedt in 2009 een aantal nieuwe natuur-

cursussen aan, om zo meer vrijwilligers te werven

voor dit inventarisatieproject. De al actieve vrijwil-

ligers worden via terugkomdagen en bijscholing

up-to-date gehouden. Het RMC hoopt wel dat er in

de loop van 2009 een meer solide financiële basis

komt voor Natuur in Kaart, waar ruim 200 vrijwilli-

gers bij actief zijn. 

Parkenoverleg
Het Rotterdamse Parkenoverleg ondersteunt ruim

14 parkcomités en komt ook in 2009 minimaal vier

keer bijeen. Het overleg presenteert in 2009 onder

andere een eigen website, waarop mensen meer te

weten kunnen komen over de Rotterdamse parken.

MilieuDivers
Het project MilieuDivers is zo langzamerhand een

reguliere activiteit van het RMC geworden. Vooral

Rotterdamse jongeren en Rotterdammers met een

allochtone achtergrond worden in 2009 opnieuw

bereikt met wijkbijeenkomsten, cursussen en eigen

mediaproducties, zoals Cineac Abroad en FLEX M.

MilieuDivers wordt nu ook in Den Haag georgani-

seerd, door het Haags Milieucentrum. Eind 2009

komen beide milieucentra met een boekje en een

videodocumentaire over MilieuDivers, waarin de

vele activiteiten en deelnemers worden belicht.

Het boekje kan landelijk worden ingezet ter promo-

tie van de aanpak van MilieuDivers. Boekje en film

worden bekostigd door het ministerie van VROM, in

het kader van de subsidieregeling ‘van deur tot

dampkring’.

Verkiezingen
De lokale verkiezingen staan voor de deur. De jaar-

lijkse Groene Conferentie 2009 zal het thema ‘loka-

le politiek en milieu’ krijgen. De milieuthema’s in

de lokale partijprogramma’s staan hier centraal.
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Speerpunten

Het Milieucentrum heeft in 2009 vijf speerpunten, die als
een rode draad door alle activiteiten heen lopen:

1. Luchtkwaliteit, gezondheid en mobiliteit

2. Energiebesparing en klimaat

3. Beter, meer en met elkaar verbonden groen in de 
stad

4. Duurzaam bouwen

5. Meer draagvlak onder jongeren en allochtone 
Rotterdammers creëren voor milieu



2. Groepenondersteuning
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De bij het Rotterdams Milieucentrum (RMC) aan-

gesloten natuur- en milieuorganisaties proberen

Rotterdammers op tal van manieren bij hun acti-

viteiten te betrekken. Het RMC ondersteunt de

ruim zestig lidorganisaties op vele manieren.

Zowel inhoudelijk als praktisch, met advies,

ruimte en materialen. Ook organiseert het RMC

overleg tussen de verschillende (aangesloten)

groepen en tussen de groepen en beleidsmakers

en ‘de politiek’. Verder heeft het RMC een onder-

steunende functie richting niet aangesloten

groepen als bewonersorganisaties en buurtcomi-

tés, die steeds vaker een beroep doen op de

ondersteuning van het centrum.

2.1 Groepengelden
Jaarlijks kan het RMC een bedrag van ongeveer €

15.000 besteden aan ondersteuning van groepen

van burgers die initiatieven op het gebied van

natuur en milieu ontplooien. Dit bedrag wordt door

de gemeente Rotterdam beschikbaar gesteld. De

financiële ondersteuning aan vrijwilligersorganisa-

ties blijft ook in 2009 bestaan. Rotterdamse bewo-

nersgroepen kunnen deze financiële ondersteu-

ning via het RMC aanvragen: werkgeld, een klein

budget voor reguliere kosten (zoals telefoon-

en kantoorkosten) en projectgeld. De groe-

pengelden zijn dus niet alleen bedoeld voor

de achterban of lidorganisaties van het RMC.

2.2 Ondersteuning
Doordat het aantal medewerkers sinds mei 2007 is

uitgebreid, kan de praktische en inhoudelijke

ondersteuning aan (achterban)groepen ook in

2009 meer vorm krijgen. De Rotterdamse natuur-

en milieugroepen kunnen bij het RMC terecht voor

organisatorische en juridische ondersteuning. Ook

zorgt het RMC voor de informatievoorziening aan

zijn achterban. In 2008 is gestart met een knipsel-

archief Natuur en Milieu. Ook (voor)ontwerp)

bestemmingsplannen en andere gemeentelijke

plannen liggen bij het RMC ter inzage. Op de websi-

te is te vinden welke stukken en plannen beschik-

baar zijn.

In januari 2008 wijzigde de regelgeving rond de

milieurechtshulp. De drempel om in aanmerking te

komen voor gratis milieurechtshulp wordt hoger

voor natuur- en milieuorganisaties die boven een

bepaalde jaaromzet zitten. Kleinere organisaties

Het RMC is een zusterorganisatie

van de stedelijke milieucentra in

Amsterdam, Utrecht en Den Haag

en aangsloten bij de stichtng

Natuur en Milieu.

www.milieucentrumamsterdam.nl

www.haagsmilieucentrum.nl

www.milieucentrumutrecht.nl

www.snm.nl
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moeten vanaf 2008 een eigen bijdrage gaan beta-

len. Een doel van het RMC in 2009 is de milieu-

rechtshulp toegankelijk te houden voor de achter-

banorganisaties, door goede afspraken te maken

met (onder andere) advocatenkantoor Spuistraat

10.

2.3 Groepennieuwsbrief
Minimaal zes keer per jaar verstuurt het RMC een

digitale nieuwsbrief naar zijn lidorganisaties; spo-

radisch gaan er ook geprinte nieuwsbrieven naar

de achterban. Het doel van deze groepennieuws-

brief is tweeërlei: niet alleen de band met actieve

leden van aangesloten organisaties versterken,

maar hen ook beter informeren over de actualiteit,

nieuwe ontwikkelingen en de achtergronden daar-

van op het gebied van natuur en milieu. Via zijn

netwerken verkrijgt het RMC veel informatie en

inventariseert het ook actief ervaringen elders.

Het RMC verzamelt, analyseert en ´filtert´ deze

informatie en geeft deze door aan zijn achterban. 

Het RMC ondersteunt zijn achterbanorganisaties in 2009 door:

- het ter beschikking stellen van vergader- en cursusruimte

- het beschikbaar stellen van werkgelden en projectsubsidies

- het verlenen van service op het gebied van lay-out en publiciteit

- het opnemen van activiteiten in de Groene Agenda (gedrukt en digitaal)

- het opnemen van artikelen van aangesloten organisaties in de digitale nieuwsbrief

- de uitleen van materialen en apparatuur als beamer, geluidsinstallatie en digitale (video)camera

- het verzorgen van verzendingen 

- ondersteuning bij subsidieaanvragen

- ondersteuning bij internet (e-commerce, websites)

Inhoudelijke ondersteuning:

- het verstrekken van inhoudelijk advies

- het verstrekken van juridisch advies, eventueel via milieurechtshulp

- het bieden van een abonnement op de (interne) groepennieuwsbrief en de Rotter-

damse Milieucourant

- het inhoudelijk ondersteunen van informatiebijeenkomsten, symposia en debatten

- de praktische ondersteuning van bijeenkomsten, activiteiten en acties

- de organisatie van overleg tussen groepen (zoals het platform Noordrand en het Par-

kenoverleg)

- de organisatie van de jaarlijkse Groene Conferentie en andere informatieve bijeen-

komsten

- de organisatie van workshops en cursussen
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3.  Communicatie
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3.1 Debat
Het RMC organiseert ook in 2009 themabijeenkom-

sten. Een van deze bijeenkomsten is de jaarlijkse

Groene Conferentie. Deze conferentie is een bij-

eenkomst voor actieve leden van de aangesloten

organisaties. De afgelopen jaren waren de thema´s

luchtkwaliteit (2003), natuur- en milieu-educatie

(2004), de gemeenteraadsverkiezingen (2004),

bewonersparticipatie (2005), jongeren en milieu

(2006), het klimaat in Rotterdam (2007) en milieu

in de buurt (2008). Debat vond plaats tussen

beleidsmakers, wetenschappers, politici, bestuur-

ders en milieu-organisaties. Het doel is te komen

tot een uitwisseling van standpunten tussen actie-

ve burgers, politiek en beleidsmakers. De betrok-

kenheid van Rotterdamse (deel)raadsleden was bij

de meeste Groene Conferenties groot. 

Een vast onderdeel van de Groene Conferentie is de

uitreiking van de Groene Vogel (een prijs voor

natuurvrijwilligers) en de Groene Pluim (een prijs

voor een groene overheidsdienaar), zo ook in

2009. Veel onderwerpen zijn via de Groene Confe-

rentie op de publieke en politieke agenda gekomen

en hebben ook geleid tot nieuw beleid en initiatie-

ven vanuit de bevolking. Het thema in 2009 zal

verbonden zijn met de (deel)gemeenteraadsver-

kiezingen in 2010. Ter discussie staan de milieu-

punten genoemd in de lokale partijprogramma’s.

3.2 Milieucourant

De Rotterdamse Milieucourant (RM-courant) ver-

schijnt (minimaal) zes keer per jaar in digitale

vorm. Het blad zal in 2009 meer artikelen bevatten

rond (actuele) ontwikkelingen in Rotterdam die

van belang zijn vanuit het oogpunt van duurzaam-

heid. De redactie van deze digitale RM-courant

gaat in haar artikelen meer aandacht besteden aan

integrale oplossingen en beleidsalternatieven. Het

blad opinieert en nodigt actief uit tot uitwisseling

van ervaringen en discussie met het Rotterdams

gemeentebestuur en de Rotterdamse politiek. Het

blad zoekt naar een juiste mix van verdieping,

actuele berichtgeving en discussie. 

In 2008 is begonnen met het plaatsen van RM-cou-

rantpagina’s in de gedrukte Groene Agenda: pagi-

na’s met korte berichten over natuur en milieu.

Hier gaan we in 2009 mee verder, als eerste stap

naar een papieren uitgave van de Rotterdamse

Milieucourant.

Wereldwachter
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3.3 Groene Agenda
Sinds jaar en dag geeft het RMC de Groene Agenda

uit, die is ontstaan uit een samenwerkingsverband

tussen onder andere de gemeentelijke dienst Sport

en Recreatie (Natuur en Milieueducatie), het Zuid-

Hollands Landschap, de Groene Passage en andere

organisaties. De Groene Agenda richt zich op de

hele Rotterdamse regio en is erop gericht groene

activiteiten onder de aandacht te brengen bij een

breed publiek, met als doel: meer mensen in aanra-

king laten komen met de natuur in en rond de stad.

De agenda wordt zes keer per jaar uitgegeven in

een oplage van 12.000 exemplaren. De mogelijk-

heid tot adverteren in de Groene Agenda wordt in

2009 uitgebouwd. De Groene Agenda kent ook een

digitale variant (zie hierna, bij 3.4). De digitale en

gedrukte versies versterken elkaar.  

3.4 Websites
De websites van het RMC worden goed up-to-date

gehouden. Veel aandacht wordt gegeven aan func-

tionaliteit, organi satie, inhoud en de toegankelijk-

heid van de informatie. De links naar de aangeslo-

ten organisaties krijgen speciale aandacht. De

website speelt een belangrijke rol bij het bekend-

maken van de projecten van het RMC bij het Rotter-

damse publiek en is een snelle vorm van berichtge-

ving van het RMC aan geïnteresseerde achterban

en groepen.

Groene Agenda 

Website ieders Lucht

www.milieucentrum.rotterdam.nl
www.degroeneagenda.nl

TOCHTEN & EVENEMENTEN

JANUARI

Woensdag 14 januari
Informatieavond Mooi Midden-Delfland
U Bibliotheek Den Hoorn, 

Fluitekruid 62, Den Hoorn
V 20:00
b 015 - 380 71 12
8 Gratis 
/ Agrarische Natuurvereniging

Vockestaert
www.vockestaert.nl

Donderdag 15 januari
Dialezing over de Ridderkerkse
Gorzen
U NME Centrum De Groene Draak,

Kastanjelaan 27, Ridderkerk
V 20:00
b 0180 - 415309 (aanmelden gewenst)
8 € 2,- incl. koffie. Jeugdleden

gratis
/ Natuurvereniging Ridderkerk
www.natuurvereniging-ridderkerk.nl

Zaterdag 17 januari
Winterexcursie naar 
de Duinen van Oostvoorne
U Bezoekerscentrum Tenellaplas,

Duinstraat 12 a, Rockanje
V 4:00 tot 16:00
b 010 - 272 22 22 (aanmelden gewenst)
8 Gratis 
/ Zuid - Hollands Landschap
www.zuidhollandslandschap.nl

Zondag 18 januari
Debatspel ‘The Making of’
Een uniek spel over de 
ruimtelijke ordening van
Nederland
U NAI, Museumpark 25, 

Rotterdam 
b 010 – 4401200 

inschrijven via: 
www.nai.nl/inschrijven

/ Nederlands Architectuur 
Instituut

www.maakonsland.nl 

Elke donderdag
Natuurclub
U Natuurspeeltuin Speeldernis, 

Roel Langerakpark 25, Rotterdam
V 15:30 tot 17:00
b 010 - 415 85 83 of info@speeldernis.nl
8 € 2,00 per keer, € 1,50 voor leden 
/ Natuurspeeltuin De Speeldernis
www.speeldernis.nl

Elke woensdagmiddag en eerste zaterdag van
de maand
Activiteiten Natuurspeelplaats Ruige Plaat
U Ruigeplaatbos, natuurspeeltuin,

Kruising Venkelweg, Herikweg
Hoogvliet

V 14:00 tot 16:00
b 06 - 20 44 98 75
8 Gratis 
/ ARK Natuurontwikkeling
www.ark.eu

Iedere tweede zondag van de maand
Open dag in de Natuurcentrum de Boshoek
U Natuurcentrum De Boshoek, Bospad 3,

Schiedam
V 13:00
b 010 - 223 04 34 of 010 - 471 92 70
8 Gratis 
/ KNNV Waterweg Noord
www.knnv.nl/waterweg-noord

Elke woensdag 
Open Natuurstudio. Zelf meegebrachte
plant of dier m.b.v. boeken, instrumenten
en deskundigen bestuderen
U Natuur Studio, Dirk Smitsstraat 76,

Rotterdam (tram 3, bus 38)
V 13:00 tot 23:00
b 010 - 467 05 26 of

knnv.rotterdam@versatel.nl
8 € 1,50 
/ KNNV ROTTERDAM
knnv.rotterdam.free.fr/STUDIO.htm

De Groene Agenda is een uitgave van de
stichting Rotterdams Milieucentrum.
Coolsingel 57
3012 AB Rotterdam
Tel. 010 - 465 64 96

www.milieucentrum.rotterdam.nl
info@milieucentrum.rotterdam.nl

Redactie : W.K. Bauman/A. Bouhami
Eindredactie : E. van Rinsum
Vormgeving : Argus, Rotterdam

De redactie van de Groene Agenda is niet
aansprakelijk te stellen voor wijzigingen in
de groene programmering en/of voor ver-
keerde vermeldingen. Wij raden u aan
altijd te bellen met de organisatoren van
de groene evenementen.

Kijk voor meer groene activiteiten op:
www.degroeneagenda.nl

Het Rotterdams
Milieucentrum (RMC)
heeft als doel het bevor-
deren van initiatieven

om van Rotterdam een natuur - en milieuvrien-
delijke stad te maken. Het milieucentrum
ondersteunt ruim zestig Rotterdamse natuur -
en milieuorganisaties met raad en daad en orga-
niseert activiteiten op het gebied van milieu,
stadsnatuur, ruimtelijke ordening en duurzaam-
heid. Het milieucentrum geeft ook vorm aan het
Rotterdamse wandelpadennetwerk. Momenteel
zijn er vier gemarkeerde wandelroutes uitgezet:
het Erasmuspad, het Jeneverpad, het Pad op
Zuid en het Ton Markesepad met bijbehorende
wandelboekjes. Ook geeft het milieucentrum de
groene kaart uit.

Een uitgave van het Rotterams Milieucentrum (RMC)

Woensdag 4 maart
Cursus bijenhouden voor beginners
U Lesstand Bijenhoudersvereniging

Ambrosiusgilde, Nesseweg, Rotterdam
V s’ Avonds
b kitty.villerius@yahoo.com of 

06 - 50 29 35 61
8 € 125,-
/ Bijenhoudersvereniging Ambrosiusgilde
www.ambrosiusgilde.nl

Elke dinsdag 
Cursus ecologisch groenbeheer
U Heemtuin Kralingse Bos, Rotterdam
V 9:00 tot 12:30
b 010 – 511 53 34 of 010 – 404 58 47
8 Gratis 
/ Piet Florusse / Landschapsonderhoud

Rotterdam
www.landschapsonderhoudrotterdam.nl

Donderdag 22 januari
Vogelcursus voorjaar 2009
U NME Centrum De Groene Draak,

Kastanjelaan 27, Ridderkerk
V 19:45
b 0180 - 616033 of 0180 - 417154
8 € 35,- (€ 40,- voor niet-leden)
/ Natuurvereniging Ridderkerk
www.natuurvereniging-ridderkerk.nl

Donderdag 22 januari
Cursus Vogelherkenning voor Beginners
U V.T.V. De Boerderij, Max. Heimanstraat

93, Rotterdam
V s’ Avonds
b 06 – 41043562
8 € 40,-
/ Natuur - en Vogelwacht Rotta
http://rotta-natuur.nl/

TENTOONSTELLINGEN

Het gehele jaar
De Biesbosch, een Hollandse jungle
U Biesboschcentrum Dordrecht,

Baanhoekweg 53, Dordrecht
V Dinsdag t/m zondag 10:00 tot 17:00
b 078 - 630 53 53
/ Natuur - en recreatieschap de Hollandse

Biesbosch
www.biesbosch.org

Het gehele jaar
Opgeraapt Opgevist Uitgehakt
U Natuurmuseum, Westzeedijk 345, R’dam
V Zie website museum
b 010 - 436 42 22
8 € 4,00 - kinderen en passen€ 2,00
/ Natuurhistorisch Museum Rotterdam
www.nmr.nl

T/m 14 maart
Edwin Brosens: macrofotografie
U Natuurhistorisch museum, Westzeedijk

345, Rotterdam
V Zie website museum
b 010 - 436 42 22
8  4,00 / kinderen en passen  2,00
/ Natuurhistorisch Museum Rotterdam
www.nmr.nl

DIVERSEN

Elke woensdagmiddag
Vrijwilligersgroep Kralingse Bos 
zoekt vrijwilligers
U Bezoekerscentrum De Groene Inval,

Kralingse Bos, Rotterdam
V 13.00 tot 16.00
b 010 – 452 41 97
8 Gratis
/ Peter Köhler

DE
GROENE
AGENDA

De Groene Agenda 
wordt gesponsord door:

VOL GROENE ACTIVITEITEN

EDITIE RIJNMOND     
JANUARI/FEBRUARI 2009

Kijk voor meer groene evenementen op 

TENTOONSTELLINGEN
DIVERSEN

Iedereen wil natuurlijk wel iets bijdragen aan
een beter klimaat voor Rotterdam. Soms
weet je alleen niet precies hoe. Daarom heeft
het Rotterdam Climate Initiative de website
www.iktekenervoor.nl in het leven geroepen. 

LAAD FIETSEND JE IPOD OP Allereerst
kun je hier tekenen voor 50% minder CO2-
uitstoot. De ambitie van RCI is om in 2025
een halvering van de CO2-uitsoot te realise-
ren ten opzichte van 1990. En jij kunt daar
aan bijdragen door in ieder geval symbolisch
deze ambitie te ondertekenen. Je maakt dan
ook nog eens kans op een Hymini. Dat is een
windmolentje voor op de fiets die ook zonne-
energie opslaat. Met de opgeslagen energie
kun je bijvoorbeeld je mobieltje of iPod opla-
den! 

TIPS Maar de website biedt meer want met
een handtekening alleen komen we er niet.
Er staan veel tips op die je direct in en om
het huis kunt toepassen om energie te
besparen. Zet jij je apparaten bijvoorbeeld

wel van de stand-by knop? En kun je echt
niet wat minder vlees eten? Neem je eigen
tas mee naar de supermarkt en samen auto-
rijden is gezelliger dan alleen én je spaart
het milieu. Zo zijn er tientallen tips te vin-
den. Een fijne bijkomstigheid: je bespaart
niet alleen energie maar ook geld! 

INSPIRATIE We geven ook de ruimte aan
bijzondere initiatieven die op hun manier
duurzaamheid als leidraad nemen. Denk aan
de energieopwekkende dansvloer in WATT,
Studio Hergebruik en Happy Shrimps. Het
zijn allemaal initiatieven die op inventieve
wijze duurzaamheid in hun bedrijfsvoering
een essentiële plek weten te geven, van
disco tot garnalenkwekerij.

DOE MEE! Iedereen, of je nu een bedrijf
hebt of niet, kan op zijn of haar manier bij-
dragen aan een beter klimaat. Wacht niet
langer en kom in actie! Surf naar
www.iktekenervoor.nl, zet je handtekening
en kijk eens bij de tips. 

www.iktekenervoor.nl

LAAT U TOT RIDDER SLAAN!
CURSUS BOMENRIDDERS 2009

 
 
 
 

            

TEKEN VOOR MINDER CO2-UITSTOOT EN WIN EEN HYMINI

ROTTERDAM CLIMATE INITIATIVE
advertorial

Naast de centrale website

www.milieucentrum.rotterdam.nl heeft het

RMC ook de digitale groene agenda

(www.groeneaganda.nl), waarin groene

activiteiten in de gehele Rotterdamse regio

worden belicht; bovendien zijn er diverse

´subsites´, zoals

www.rotterdamserondjes.nl (over de nieu-

we korte Rotterdamse groene wandelin-

gen), een (sub)website over MilieuDivers

(www.milieudivers.nl) en ook het project

Natuur in Kaart heeft een eigen subsite:

www.natuurinkaart.nl. 

Voor Klimaat Want? werd de (sub)website

www.klimaatwant.nl in het leven geroepen.

Voor 2009 is een aparte website in de maak

door het Parkenoverleg:

www.rotterdamseparken.nl. 

In het kader van de jongerenactiviteiten

startten in 2008 de web-

sites Ieders Lucht en Ons

Klimaat:

www.iederslucht.nl en

www.onsklimaat.nl.

Beide worden in 2009

verder uitgebouwd tot

een voor jongeren aan-

trekkelijke website.
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4.2 Bomenridders
Een organisatie die regelmatig een beroep doet op

ondersteuning van het RMC is de stichting Bomen-

ridders. ‘Groene procedures’ zijn vaak ingewikkeld

voor burgers, waarbij  Bomenridders bovendien

draait op een te klein aantal vrijwilligers, waarvan

ook maar een klein deel redelijk op de hoogte is

van procedures. Toch doen bezorgde burgers, wijk-

organisaties en zelfs ambtenaren van

(deel)gemeente(n) steeds vaker een beroep op

Bomenridders, voor ondersteuning en advies over

bomen en vergunningprocedures. Uitbreiding van

het aantal ‘ridders’ is dan ook noodzakelijk. Daar-

om start er in februari een eerste cursus Bomen-

ridders. Deze cursus wordt georganiseerd in

samenwerking met de stichting Bomenridders en

heeft tot doel in iedere Rotterdamse deelgemeente

een of meerdere bomenridders actief te krijgen.

Per deelgemeente kunnen dan de aanvragen van

kap- en rooivergunningen worden gemonitord, om

tijdig eventueel beroep aan te kunnen tekenen.

Tevens heeft de stichting Bomenridders een signa-

lerende functie. Illegale kap en overtredingen van

de flora- en faunawetgeving kunnen door de ‘rid-

ders’ worden voorkomen (zie ook 4.2.6). In de cur-

sus Bomenridders leren de cursisten meer over de

procedures rond kapvergunningen, de basis van de

flora- en faunawetgeving en over veelvoorkomende

bomen in de stad. Ook de dagelijkse praktijk van

de huidige ‘ridders’ zal worden belicht. Na de cur-

sus hopen we zo’n 15 vrijwilligers tot bomenridder

te mogen slaan, die zelfstandig aan de slag kunnen

in de verschillende deelgemeenten.

Aankonidiging cursu s

Bomenridder

Het Rotterdams Milieucentrum (RMC) ondersteunt vele groene initiatieven en (bewo-

ners)groepen in Rotterdam bij hun acties en activiteiten om van Rotterdam een groene

stad te maken en te houden. Bewoners(organisaties) en lokale natuurclubs kunnen

een beroep doen op ondersteuning vanuit het RMC (zie ook hoofdstuk 2), wat in de

praktijk ook veelvuldig gebeurt. Daarnaast houdt het RMC de ontwikkelingen op het

gebied van ruimtelijke ordening en (stads)natuur nauw in de gaten. Hierbij nemen

ecologische belangen een belangrijke plaats in, zonder economische belangen uit het

oog te verliezen. De inzet van het RMC is wel een duurzame aanpak van de ruimtelijke

ordening en bouw, waarbij een principe als Cradle to Cradle (afval is voedsel) een

belangrijk uitgangspunt is. 

4.
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Natuur in Kaart
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4.2 Parkenoverleg
In het parkenoverleg Rotterdam zijn 14 Rotterdam-

se parken vertegenwoordigd. Het gaat om een

overleg van betrokken burgers die vaak georgani-

seerd zijn in werkgroepen of ‘vrienden van het

park’. Ook diverse bewonersorganisaties zijn verte-

genwoordigd. Het parkenoverleg komt minimaal

vier keer per jaar bij elkaar, met als doel: informa-

tie uitwisselen en van elkaar leren. Vaak is voor het

parkenoverleg een spreker uitgenodigd. Ook gaan

de parkvertegenwoordigers komend jaar weer bij

elkaar op bezoek, door middel van een excursie

naar een van de stadsparken. Het parkenoverleg

wordt georganiseerd door het RMC en onafhanke-

lijk voorgezeten door Jan de Haas. 

4.3 Natuur in Kaart
Natuur in Kaart is gericht op het opleiden van

´natuur-inventariseerders´: vrijwilligers die in

samenwerking met de stadsecologen van bSR eco-

logisch advies (bureau Stadsnatuur) de flora en

fauna in de stad monitoren. Deze vrijwilligers zijn

onontbeerlijk bij natuurinventarisaties. 

In 2009 wil het RMC weer een aantal cursussen

organiseren in samenwerking met bureau Stadsna-

tuur. Ook worden werkgroepen van inventariseer-

ders actief ondersteund.

Deze cursussen worden ontwikkeld en uitgevoerd in

samenwerking met Bureau Stadsnatuur. Dit bureau

opereert onder de vleugels van de stichting

Natuurhistorisch Museum, maar was oorspronkelijk

een afdeling van de dienst Gemeentewerken. Na de

privatisering van het bureau is de positie van het

bureau en de ‘stadsecologen’ wankel geworden.

Het bureau doet noodgedwongen ook veel

opdrachten buiten de gemeente Rotterdam. Het

RMC is van mening dat de positie van bureau Stads-

natuur en de stadsecologen in 2009 verbeterd

moet worden.

De publiciteit, werving en inschrijvingen voor het

project Natuur in Kaart worden verzorgd door het

RMC, dat ook verantwoordelijk is voor de

(bij)financiering van de inventarisatiecursussen,

terugkomdagen middels fondsen en subsidies.

Bureau Stadsnatuur verzorgt het inhoudelijke deel

van Natuur in Kaart en begeleidt de vele vrijwilli-

gers die actief zijn in de stad.

Het is van groot belang dat er zicht blijft op de

flora en fauna in en rond de stad. Gegevens die

vrijwilligers over de natuur verzamelen, worden

gebruikt en verwerkt door het Centraal Bureau voor

Statistiek en dringen zelfs door tot op Europees

niveau.

Helaas ontbreekt het ook nog aan een solide finan-

ciële basis voor de cursussen van Natuur in Kaart.

Voor de cursussen is een bedrag nodig van mini-

maal  30.000 per jaar. Uit eigen middelen maakt

het RMC een bedrag vrij voor de werving van vrij-

willigers, publiciteit en de uren voor de coördina-

tie. In 2009 ziet het RMC graag een definitieve

oplossing voor Natuur in Kaart.

4.4 Groenpunt
In het Groenpunt werken diverse organisatie samen

aan het streven om het milieu in onze samenleving

weer de plaats te laten krijgen die het verdient.

Vertegenwoordigd in het Groenpunt zijn de afde-

ling Natuur- en milieueducatie van Sport en

Recreatie (Gemeente Rotterdam), het NIVON Rot-

terdam, de stichting ARK, de Rotterdamse Bond

van Volkstuinders, het IVN consulentschap Zuid-

Holland, de stichting Landschapsonderhoud Rot-

terdam en het RMC. 

Het Groenpunt komt jaarlijks vier tot vijf keer bij-

een om gezamenlijke activiteiten te ontplooien en

ook het daadwerkelijk groenpunt (een heus paaltje

met groene kop) te bestemmen voor een bijzonder

(natuur)gebied in de stad of de directe omgeving

daarvan. Het paaltje wordt ook in 2009 met het

nodige ceremonieel geslagen in een bijzonder

groen gebied waar de inzet van

(natuur)vrijwilligers uitzonderlijk is.



Informatiebord Gierzwaluwkolonie

De Warande

4.5 Noordrandoverleg
De ontwikkelingen aan de noordrand van Rotter-

dam volgen zich in een hoog tempo op. De plannen

voor een natuur- en bedrijvenpark in de polder

Schieveen belandden wegens een uitspraak van de

Raad van State in de prullenbak. Er wordt intussen

gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor de

polder, waarin rekening wordt gehouden met de

uitspraak van de Raad van State. De Zestienhoven-

se polder wordt ontwikkeld als woon-werkgebied,

waarbij een groot deel van het oude Park Zestien-

hoven wordt heringericht. 

Dankzij de gezamenlijke acties van volkstuinders

en natuurverenigingen in het samenwerkingsver-

band Ieders Land (2003-2004) blijft een groot deel

van de volkstuincomplexen overeind. Maar de uit-

eindelijke ingreep in dit voorheen zeer groene

gebied is beslist fors te noemen. Daarnaast lopen

de plannen voor de nieuwe verbindingsweg

A13/16.

In 2009 wil het RMC het overleg tussen actieve

bewoners en (natuur- en bewoners)groepen aan de

Noordrand initiëren. Hierbij wil het RMC de betrok-

kenheid van de Milieufederatie Zuid-Holland en de

toekomstige natuurbeheerders in het gebied wel

gegarandeerd zien. Een nieuwe start van een

Noordrand-overleg over de ontwikkelingen in dit

gebied zou kunnen plaatsvinden via een mini-con-

ferentie Noordrand Rotterdam in het voorjaar van

2009.

4.6 Regionaal MiIieuteam Poli-
tie
In het afgelopen jaar is het RMC door middel van

het Gierzwaluwenproject in contact gekomen met

het Regionaal Milieuteam van de Politie Rotter-

dam-Rijnmond; dit draagt zorg voor de handhaving

van de milieuwetten, waaronder de flora- en fau-

nawet. Vijf brigadiers zijn aangesteld voor de regio

Zuid-Holland Zuid. Omdat hun werkgebied te groot

is om met eigen menskracht in de gaten te houden,

verkrijgen zij vooral informatie via hun netwerk.

Doordat het RMC een grote achterban heeft − met

mensen die zich bekommeren om de flora en fauna

in Rotterdam − ziet het Regionaal Milieuteam het

RMC als een belangrijke netwerkpartner. Samen-

werking met het Regionaal Milieuteam komt daar-

om tot stand.

Werkplan 2009 13
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De luchtvervuiling in Rotterdam is nog steeds

een zeer actueel probleem. De emissie van lucht-

vervuiling in Nederland is de hoogste in Europa.

Mensen in Nederland ondervinden de grootste

gezondheidsschade van Europa: ieder uur ster-

ven in Nederland 2 mensen 10 jaar te vroeg door

vervuilde lucht. De biodiversiteit is sinds 1992

met 12% afgenomen, vooral door vermesting

door stikstof en ammoniak. In 2020 zal de hoe-

veelheid fijn stof 20 tot 100% hoger zijn dan de

gezondheidsadvieswaarde van de Wereld

Gezondheids Organisatie (WHO). Nieuwe effec-

tieve beleidsmaatregelen zijn daarom nodig om

gezondheidsschade en een gestage achteruit-

gang van de biodiversiteit te beperken. Dat is

niet alleen goed voor onze leefomgeving, maar

ook voor de economie, want de economische

schade door luchtvervuiling in Nederland is

enorm. Dit nota bene terwijl de kosten van

milieumaatregelen om deze schade te voorko-

men maar een fractie van die economische scha-

dekosten bedragen.

Als grote havenstad omgeven door industrie,

neemt Rotterdam binnen Nederland natuurlijk een

bijzondere positie in als je het hebt over luchtver-

vuiling. Nergens is de luchtvervuiling zo geconcen-

treerd in Rotterdam, kruispunt van verkeer en

grootste haven van Europa.

5.1 Luchtkwaliteit

De gemeente Rotterdam zet met de Rotterdamse

Aanpak Luchtkwaliteit (RAL) vol in op verbetering

van de luchtkwaliteit. Zestig RAL-maatregelen wor-

den door de gemeente uitgevoerd of staan op de

rol: van milieuzonering in de binnenstad tot wal-

stroom voor de binnenvaart. Maar gezien de urgen-

tie van het probleem, vindt het Rotterdams Milieu-

centrum (RMC) het aantal Rotterdamse maatrege-

len nog te beperkt. Er zou meer en beter samenge-

werkt kunnen worden. Er zullen hardere maatrege-

len genomen moeten worden op het gebied van

verkeer, waarbij het RMC wijst naar de milieuzone-

ring in andere Europese steden, en vooral naar het

beprijzen van het autoverkeer in de binnenstad

van Londen. Ook vindt het RMC dat er hogere eisen

kunnen worden gesteld aan de industrie, om te

voorkomen dat de luchtvervuiling de komende

jaren zal toenemen, met overschrijding van alle

gezondsheidsnormen. Alleen al de toepassing van

Europese regels voor vergunningen bij bijvoorbeeld

het bedrijf Shell zou de zwaveldioxide-emissie van

heel Nederland met 20% verminderen.

Bij beleidsafwegingen zal er wat het RMC betreft

beter gekeken moeten worden naar de gezond-

heidseffecten en de indirecte economische schade

dan naar de kortetermijnschade aan de economie.

5. Lucht & klimaat & duurzaamheid
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De afweging tussen langere- en korteretermijnef-

fecten zal dus veel vaker gemaakt moeten worden.

Maar het RMC ziet bronmaatregelen nog wel als de

beste maatregel tegen de luchtvervuiling, ook al

moeten die op Europees en nationaal niveau wor-

den genomen. Het nationale en regionale samen-

werkingsprogramma Luchtkwaliteit geeft hier een

aanzet toe, waarbij het de vraag is of de flexibelere

koppeling tussen luchtkwaliteit en ruimtelijke acti-

viteiten positief zal uitwerken op de hierboven

geschetste gezondheidssituatie en langeretermijn-

doelen.

5.2 Klimaatveranderingen

Om het aandeel in CO2-uitstoot te halveren, heeft

de gemeente Rotterdam het Rotterdam Climate Ini-

tiative (RCI) in het leven geroepen. Dit RCI is een

samenwerking tussen de Gemeente Rotterdam (met

als uitvoeringsorganisatie het OBR), de havenwerk-

gevers-organisatie Deltalinq en de DCMR Milieu-

dienst Rijnmond. Het RMC is dus niet in het RCI

vertegenwoordigd. Het bestuur (the board) van

het RCI wordt voorgezeten door voormalig minis-

ter-president Ruud Lubbers. Het Actieprogramma

2007-2010 van het RCI bevat 29 acties − verdeeld

over vijf deelprogramma’s c.q. speerpunten − voor

de periode 2007 tot en met 2010. Het RCI zet vol in

op de afvang van CO2 (CCS), maar is ook bekend

van de honderdduizenden spaarlampen die aan

Rotterdammers cadeau zijn gegeven.

Wetenschappers stellen dat de veranderingen in

het klimaat harder gaan dan eerst werd voorspeld.

De poolkappen smelten sneller dan voorzien, de

concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer

neemt toe in plaats van af. De uitstoot stijgt snel-

ler dan in de heftigste IPCC-scenario’s. De moge-

lijkheid van abrupte en snelle klimaatveranderin-

gen is al lang geen pure speculatie meer. Deze rela-

tief nieuwe inzichten hebben geleid tot pleidooien

voor lagere concentraties broeikasgassen (kijk op:

www.350.org, onder het motto: 350 ppm!).

Het RMC vindt dat ook op dit punt meer kan gebeu-

ren. Hoewel het een onontkoombaar tijdelijk mid-

del is om de CO2-uitstoot terug te dringen, wordt

er teveel ingezet op (en verwacht van) de afvang

en opslag van broeikasgassen (CCS) en wordt te

weinig gewerkt aan lagere concentraties broeikas-

gassen, dus aan andere scenario’s dan CCS. Dit CCS

is duidelijk maar een tijdelijke maatregel ter over-

brugging, een technische tijdrekker en voor velen

ook helaas een technisch alibi. De plannen om op

de Maasvlakte twee kolencentrales te bouwen vindt

het RMC dan ook ‘niet meer van deze tijd’. Steen-

kool is immers de meest verontreinigende fossiele

brandstof, met de hoogste CO2-uitstoot per een-

heid geproduceerde energie. Dit past niet in de

reductiedoelstellingen van het Rotterdam Climate

Initiative om in 2025 de uitstoot van CO2 met vijf-

tig procent te hebben verminderd, ten opzichte

van 1990.

Het RMC vindt dat de problemen te gefragmenteerd

worden aangepakt, wat ook onduidelijkheid schept

naar het bedrijfsleven en de burgers. Een betere

samenwerking tussen de RAL (luchtkwaliteit) en

het RCI (klimaat) ligt wat ons betreft voor de hand.

De dubbele campagne en de daarbij behorende

dubbele boodschap leveren voor de burger veel

onduidelijkheid op. Klimaatmaatregelen zoals

energiebesparing hebben (in de meeste gevallen)

ook direct effect op de verbetering van de lucht-

kwaliteit (en andersom). Dus samenwerking en een

meer eenduidige campagne gericht op de burger

liggen voor de hand en versterken elkaar in grote

mate. 

Informatievlag Clean Shipping, CO2

reductie in de scheepvaart.
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De luchtkwaliteit en de uitstoot van broeikasgas-

sen als CO2 hebben veel raakvlakken met mobili-

teit. In 2009 zal het RMC zijn betrokkenheid bij de

mobiliteit in en rond Rotterdams gebied beter

vormgeven. Hierbij wordt samenwerking gezocht

met lokale (bewoners)groepen, regiona-

le/provinciale en landelijke (milieu)organisaties.

Te denken valt ook aan een Rotterdams of regio-

naal mobiliteitsplatform, waarin burgerinitiatieven

en milieuorganisaties vertegenwoordigd zijn, met

als doel: beter voorbereid en gefundeerd de discus-

sie met beleidsmakers en politici kunnen voeren.

Het RMC gaat hiertoe voorstellen doen.

Het RMC zal de ontwikkelingen op het gebied van

luchtkwaliteit, klimaat en duurzame ontwikkeling

kritisch blijven volgen, maar zet daarnaast ook in

op de gedragsbeïnvloeding van burgers; dit alles

via concrete activiteiten en campagnes als FLEX M,

het Klimaatstraatfeest, MilieuDivers, het FLEX

Fietsfestival, Rotterdamse Oogst, Klimaat Want?,

de conferentie Passief Bouwen en − op de wat lan-

gere termijn − een nieuw servicepunt en Climate

expo, gericht op energiebesparing en duurzaam

bouwen. Deze op de beïnvloeding van burgers

gerichte activiteiten in 2009 worden hieronder

beschreven.

5.3 Activiteiten Klimaat, Lucht-
kwaliteit en Duurzaamheid

5.3.1 Klimaatstraatfeest
Het Nationale Klimaatstraatfeest is een landelijke

campagne die is geïnitieerd door de klimaatcam-

pagne Hier.nu. Het betreft een samenwerkingsver-

band tussen de Provinciale Milieufederaties, de

stichting Natuur en Milieu, SenterNovem, de Woon-

bond, Buurtlink.nl, Meer met Minder (energiebe-

sparing bestaande gebouwen), MilieuCentraal, Ver-

eniging Klimaatverbond Nederland en de Milieu-

centra in Den Haag en Rotterdam. In Zuid-Holland

wordt de campagne opgepakt door de beide milieu-

centra. De campagne is gericht op energiebespa-

ring in bestaande bouw. Bewoners kunnen zich via

internet aanmelden en vervolgens een aantal ener-

giebesparende maatregelen opgeven (waaronder

spaarlampen en verandering in het autogebruik).

Per maatregel zijn punten te behalen. Extra bonus-

punten zijn te halen als ook de gemeente meedoet.

Hoe groter het aantal bewoners per straat, hoe

meer punten. 

Daarnaast kunnen bewoners ook gezamenlijk actie

ondernemen: samen een idee uitwerken en uitvoe-

ren, gezamenlijk een plan maken en bespreken met

de woningcorporatie. Zowel het Haags als het Rot-

terdams Milieucentrum kan de bewoners(groepen)

hierbij ondersteunen, in samenwerking met een

supportteam, waarin diverse gemeenten, de pro-

vincie Zuid-Holland, SenterNovem, de Woonbond

en de DCMR Milieudienst Rijnmond zijn vertegen-

woordigd. In het supportteam hebben mensen zit-

ting die op een praktische manier hun kennis en

netwerken kunnen aanwenden voor de campagne.

Een comité van aanbeveling wordt samengesteld,

waarvoor als voorzitter de commissaris van de

Koningin in Zuid-Holland is gevraagd.

Het doel is om in 2009 enkele duizenden straten in

Nederland actief te krijgen. De ‘beste’ en eerste

500 klimaatstraten krijgen een straatfeest cadeau.

Het doel van het RMC is uiteraard dat er ook enkele

honderden klimaatstraten starten in de Rijnmond-

regio (Zuid-Holland Zuid). Op 16 mei is de Nationa-

le Straatfeestdag.

Illustratie uitgave Ons Klimaat
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5.3.2 (t)Huishaven Rotterdam

Begin januari 2007 lanceerde het RMC samen met

de drie andere milieucentra (Den Haag, Utrecht en

Amsterdam) de campagne ‘Energiebesparing bij

koopwoningen voor de vier grote steden’. Deze

campagne is gericht op eigenaren-verhuurders en

op eigenaren-bewoners. Het Algemeen Dagblad

wijdde op 24 februari 2007 een pagina aan het

plan.

In alle vier de grote steden staat een aanmerkelijke

voorraad particuliere woningen waarin ruim 10

procent van alle energie wordt verbruikt. Qua ener-

giebesparing in de bestaande woningvoorraad valt

dus veel te winnen, mits die besparing goed wordt

aanpakt. Het is dus zaak dat er duidelijkheid naar

de eigenaren toe is, dat de financiering goed gere-

geld is en dat de besparing direct zichtbaar is, in

een lagere energierekening. 

Het RMC wil in Rotterdam een stedelijk servicepunt

en expositieruimte realiseren. Niet een nieuw

loket, maar een aantrekkelijke, expositieachtige

opzet op een centrale plek in de stad. Het RMC

stelt voor het project in ‘drijvende vorm’ uit te voe-

ren. Mensen kunnen hier binnenlopen en een of

meer (gedeeltelijk) nagebouwde panden bekijken.

Ook kunnen bezoekers een duidelijk en onafhanke-

lijk advies krijgen over hoe zij hun pand als geheel

kunnen aanpakken (dus niet het dak bij de ene

aannemer, de vloerisolatie bij de andere en de

ketel bij weer een volgende). Het RMC noemt dit

servicepunt met een lage drempel ‘de

(t)huishaven’. 

In 2009 hoopt het RMC aan de slag te kunnen met

dit project, te beginnen met het organiseren van

een gecombineerde conferentie en excursie voor

beleidsmakers en bouwers naar en rond de ‘pas-

siefhuizen’ op het Noordereiland (project De Sleep-

helling). 

De nieuwe publieksruimte de ‘(t)huishaven’, die

servicepunt en expo combineert, kan in 2010 wor-

den gerealiseerd en eind 2011 operationeel zijn.

5.3.3 Klimaat Want?
Klimaat Want? ging in 2007 van start tijdens het

dertigste Ortel Dunyafestival. Milieuminister Jac-

queline Cramer en de (toenmalige) Rotterdamse

participatiewethouder Orhan Kaya beschilderden

daar de eerste paneeltjes voor de wand. Met kleine

schildertentjes trok Klimaat, Want? in 2007 en

2008 van wijk naar wijk. In de tentjes konden Rot-

terdammers onder begeleiding van beeldende kun-

stenaars kleine paneeltjes beschilderen of

beschrijven over het klimaat. Dit leidde tot een

verzameling van duizenden kleine kunstwerkjes die

in de Week van de Vooruitgang in 2007 werden ten-

toongesteld voor het stadhuis op de Coolsingel en

in 2008 op het Noordplein. 

In 2009 gaat Klimaat Want? verder met zijn activi-

teiten, wat moet resulteren in een nog grotere

expositie in de Week van de Vooruitgang 2009. Het

Klimaat Want?



is de bedoeling dat komend jaar ook (meer) Rotter-

damse prominenten een boodschap op de ‘wand’

achterlaten.

5.3.4 FLEX Fietsfestival 
Meer mensen (vooral jongeren) moeten op de

fiets! Gezond voor jezelf en beter voor het milieu!

Vooral bij jongeren is het lastig de fiets te introdu-

ceren als een handig, schoon en snel vervoermid-

del voor de stad. Het doel van het FLEX Fietsfesti-

val is het fietsen onder de aandacht te krijgen bij

diverse doelgroepen, waaronder dus vooral ook

jongeren. Dit kleurrijke festival vol fietssport,

fietsstunts en fietstheater wordt een activiteit in

het kader van de Week van de Vooruitgang 2009.  

De opzet en de programmering voor en van dit

Fietsfestival wordt in een apart projectplan uitge-

werkt. De locatie van het FLEX Fietsfestival is nog

niet duidelijk, gezien de discussie over de Week van

de Vooruitgang en de Autovrije Dag in 2009. Het

RMC heeft een voorkeur voor een van de wijkplei-

nen, zoals het Heemraadsplein. De activiteiten

worden in een apart projectplan verder uitgewerkt.

5.3.5 Rotterdamse Oogst
Stichting Van de Boer gaat in 2009 het project Rot-

terdamse Oogst op de kaart zetten, in nauwe

samenwerking met het RMC. Rotterdamse Oogst

sluit goed aan bij het streven van het RMC om

regionale (en ecologische) producten als duurzaam

alternatief te presenteren aan een breder publiek

(zie werkplan 2008). Het doel van Rotterdamse

Oogst is het koppelen van producenten (boeren)

aan afnemers (restaurants en individuele consu-

menten) in de stad. Zo wil Rotterdamse Oogst een

bijdrage leveren aan een gezonde en duurzame

samenleving. In 2009 worden diverse pilots opge-

zet, plus een netwerk van leveranciers en afne-

mers. Op 19 september organiseert Van de Boer in

samenwerking met het RMC de officiële aftrap van

Rotterdamse Oogst, met een Boeren- en Buren-

markt op het Heemraadsplein in Rotterdam-West.

De datum valt ook precies in de Week van de Smaak

2009. De activiteiten worden in een apart project-

plan verder uitgewerkt.

5.3.6 De Wereldwachter
De Wereldwachter is een theatervoorstelling van

Ruut van Hooft, met weinig woorden maar wel een

zeer duidelijke boodschap. Deze theatervoorstel-

ling gaat over ons klimaat en ieders lucht en is voor

op pleinen en in parken, in scholen en buurthui-

zen. Na de theatervoorstelling vertellen Rotter-

damse Milieuvoorlichters meer over de luchtkwali-

teit en het milieu. Voor 2009 wil het RMC weer ruim

twintig voorstellingen plannen. Het is de bedoe-

ling dat de voorstelling in 2009 ook landelijk kan

worden ingezet.

5.3.7 MilieuDivers
Ook de wijkactiviteiten van MilieuDivers zijn voor

een groot deel gericht op gedragsbeïnvloeding van

‘de burger’ op het gebied van energie, klimaat,

luchtkwaliteit; specifiek gericht op het bereiken

van groepen als jongeren en Rotterdammers met

een allochtone achtergrond. Zie de activiteiten van

MilieuDivers, hoofdstuk 6.

5.3.8 Passief bouwen 
Medio 2009* organiseert het Milieucentrum in

samenwerking met de stichting Natuur en Milieu

−gekoppeld aan het ‘voorbeeldproject’ de Sleep-

helling − een conferentie over de praktische kant

van passief bouwen. Deze activiteit wordt uitge-

werkt in een apart projectplan.

* De datum/periode is afhankelijk van de voort-

gang van de (ver)bouw op het Noordereiland en

van de partners.
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Activiteiten gericht op allochtonen en jongeren

gaan ook in 2009 door. Wat er in 2005 t/m 2008

is opgebouwd aan contactennetwerk gaat in

2009 tot een goede oogst leiden. Door verschil-

lende allochtonen(zelf)organisaties en jonge-

renclubs worden milieuwerkgroepen opgericht of

milieu-activiteiten gestart. Vanuit diverse orga-

nisaties wordt meer aansluiting gezocht bij loka-

le natuur- en milieuorganisaties. Inmiddels

weten zelforganisaties het RMC te vinden om

gezamenlijk activiteiten te organiseren. 

MilieuDivers is een voorbeeld voor veel andere ste-

den. Door de verscheidenheid aan activiteiten

draagt MilieuDivers een steentje bij aan de inbur-

gering van allochtonen. Juist de deelname aan

organisaties die zich richten op milieu, duurzaam-

heid, klimaat en de deelname aan ‘groene activitei-

ten’ − zoals wandelingen, excursies en cursussen in

de regio − zal de integratie van allochtonen in de

samenleving bevorderen.

Het laagdrempelige MilieuDivers klopt direct bij

mensen in de wijken aan de deur met onderwerpen

‘die reiken tot aan de dampkring´. In wijkbijeen-

komsten, excursies en cursussen komen thema’s

als klimaatverandering, luchtkwaliteit, duurzame

ontwikkeling en (stads)natuur/biodiversiteit aan

de orde en worden die thema’s direct met mensen

besproken. Ook worden regelmatig gastsprekers

van lokale, regionale of landelijke natuur- en

milieuorganisaties uitgenodigd. 

6.1 Wijkbijeenkomsten

Het RMC organiseert i.s.m. zelforganisaties infor-

matiebijeenkomsten. Tijdens een wijkbijeenkomst

wordt toegankelijk verteld over milieu, luchtkwali-

teit, klimaatverandering en duurzaamheid. Tijdens

de bijeenkomst is meestal de videodocumentaire

Cineac Nador te zien. Deze door vrijwilligers

gemaakte film laat milieu- en natuurorganisaties
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en groene activiteiten in Nador (Noord-Marokko)

zien. Eind 2008 ging de nieuwe documentaire Cine-

ac Paramaribo in première. Deze film zal in 2009

tijdens MilieuDivers-bijeenkomsten worden ver-

toond. Rotterdammers met een allochtone achter-

grond herkennen zich zo duidelijk in deze films,

dat daarna discussie ontstaat (zie 6.2).

6.2 Cineac Abroad

Cineac Abroad omvat lowbudget-videodocumentai-

res over natuur en milieu in herkomstlanden. De

Cineac-documentaires worden gemaakt door vrij-

willigers van Cineac TV en laten zien wat er op

natuur- en milieugebied speelt in de landen waar

wordt gefilmd. In de documentaires komen niet

alleen groene burgerinitiatieven in beeld, maar

ook de gevolgen van de klimaatveranderingen. In

2006 ging de eerste documentaire in première,

over Noord-Marokko, met als titel Cineac Nador.  

In 2008 kwam een tweede film uit, ditmaal over

Suriname: Cineac Paramaribo. Een derde documen-

taire, over Turkije, is gepland voor 2009-2010. De

Cineac-documentaires worden in 2009 ook op het

lokale tv-kanaal van Rotterdam en Den Haag uitge-

zonden.

6.3 Stilte in en naast de stad

‘Stilte in en naast de stad’ is een serie excursies

met het doel deelnemers in contact te brengen met

de rust en schoonheid van de natuur. De bedoeling

is om even (letterlijk) op adem te komen, weg uit

de drukke stad waar zoveel luchtvervuiling is.  Tij-

dens de excursie wordt volop gepraat over de

natuur in en rond de stad. In 2009 staan wederom

excursies gepland naar locaties als het Eiland van

Brienenoord, het Arboretum Trompenburg, het

Kralingse Bos en de Hoekse Duinen, het duinge-

bied van Rockanje en Oostvoorne.
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6.4 Rotterdams Milieu Voorlich-
ter

De cursus Rotterdams Milieu Voorlichter is bedoeld

voor jongeren van 14 tot 29 jaar en behandelt

onderwerpen als milieucommunicatie, luchtkwali-

teit, duurzaamheid en klimaat.

Rotterdams Milieu Voorlichters zijn jongeren die in

Rotterdam op bijvoorbeeld scholen, in buurthuizen

en jongerencentra voorlichting aan leeftijdsgeno-

ten geven over milieuonderwerpen. Zij beschikken

over twee educatiepakketten: de ene over lucht-

kwaliteit en de andere over klimaat. Beide educa-

tiepakketten hebben een dvd met een gemonteer-

de versie van de FLEX-uitzendingen.  

6.5 FLEX M

FLEX zonder de toevoe-

ging M is een goed beke-

ken jongerenprogramma

van ETV, met talloze

onderwerpen. Met de

toevoeging M staat FLEX

voor programma’s die

gericht zijn op jongeren

met als onderwerpen milieu, klimaat, energie en

luchtkwaliteit. Het programma sluit zo goed moge-

lijk aan op de lopende klimaatcampagne. Het pro-

gramma wordt samen met herhalingen van de eer-

der uitgezonden edities van FLEX M uitgezonden op

ETV (www.etv.nl). Ook zijn tijdens de uitzendingen

speciaal gemaakte raps en clips te zien, over lucht

en klimaat.

6.6 Binnen groen, buiten groen

Het project Binnen Groen, Buiten Groen1 is ont-

staan uit een van de activiteiten van MilieuDivers.

Tijdens een activiteit op de MilieuDivers-dag in mei

2006, georganiseerd door Dona Daria en het RMC,

bleek dat allochtone vrouwen meer informatie over

natuur en milieu wensen. Het RMC en Dona Daria

constateerden dat de excursie Stilte in en naast de

Stad een positieve bijdrage heeft geleverd aan de

allochtone vrouwen over groen, duurzaamheid en

natuur. Het project is in 2008 opgezet en zal in de

loop van 2009 worden uitgevoerd.

Dona Daria en het RMC willen allochtone en

autochtone vrouwen met een lage sociaal-econo-

mische positie in de samenleving actief laten parti-

ciperen op het vlak van natuur en milieu. Om dit op

een ludieke en goede manier aan te pakken, heb-

ben Dona Daria en het RMC het project Binnen

Groen, Buiten Groen bedacht. Dit project wil in het

Groene Jaar 2008 en 2009 vrouwen met verschil-

lende etnische achtergronden in contact brengen

met elkaar en met de natuur. 

Dona Daria draagt bij aan het project vanuit haar

expertise inzake allochtone vrouwen, laagdrempe-

lige activiteiten, emancipatie en empowerment,

terwijl het RMC expertise heeft op het gebied van

milieu, duurzaamheid en de rijke natuur van de

regio Rotterdam. Het centrale doel van het project

is het bevorderen van de participatie en emancipa-

tie van vrouwen in een achterstandpositie, door

deze vrouwen in contact te brengen met de Neder-

landse natuur, milieu en duurzaamheid.
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7. Landelijke samenwerking

Het RMC is onderdeel van het overlegnetwerk van

de stichting Natuur en Milieu en de Provinciale

Milieufederaties. Daarnaast overlegt het RMC op

landelijk niveau over gezamenlijke projecten en

campagnes, zoals momenteel de Klimaatstraat-

feest-campagne. De vier grootstedelijke milieucen-

tra komen minimaal vier keer per jaar bijeen om

informatie uit te wisselen en gezamenlijke activi-

teiten op te zetten.

7.

Rotterdam heeft lucht nodig
Zo kunnen we niet verder gaan

Rotterdam heeft lucht nodig

alle tracks opgenomen in STUDIO 5300 te Rotterdam en geproduceerd door
C.Giersthove voor RED ROCK ENTERTAINMENT in opdracht van het Rotterdams
Milieucentrum in het kader van de Rotterdams Aanpak Luchtkwaliteit en het
Rotterdam Climate Initiative.
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De activiteiten van het Rotterdams

Milieucentrum werden mogelijk

gemaakt door:

Een uitgave van het:

Rotterdams Milieucentrum

Coolsingel 47

3012 AB Rotterdam

010 – 465 64 96

010 – 478 43 61

info@milieucentrum.rotterdam.nl

www.milieucentrum.rotterdam.nl




