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Voorwoord
Op 19 juni 2003 werd het Rotterdam Milieucentrum een zelfstandige stichting.
De statuten passeerden de notaris getekend door acht enthousiaste bestuursleden, een nieuw kantoor (recht tegenover het stadhuis) werd betrokken en met een gezellige en drukbezochte opening ging het Milieucentrum direct met
een debat over de luchtkwaliteit in de Rijnmond van start.
Tot die tijd was het Milieucentrum een project van de Zuid Hollandse Milieufederatie.
De Milieufederatie bood ruim 11 jaar organisatorisch onderdak aan het Milieucentrum wat vervolgens weer specifieke
ondersteuning aan de Rotterdamse natuur – en milieugroepen bood. Het doel van deze activiteit was gericht op het
versterken van de Rotterdamse Milieubeweging door het ondersteunen, coördineren en oprichten van lokale groepen.
En daar is men de afgelopen jaren wel degelijk in geslaagd. In geen enkele stad in Nederland is het aantal actieve
natuur – en milieugroepen zo groot als in Rotterdam. Een resultaat van een gericht beleid op ondersteuning van deze
organisaties die veelal geheel uit vrijwilligers bestaan.
De milieufederatie besloot tot de verzelfstandiging van het project ‘Milieucentrum Rotterdam’ omdat haar andere
activiteiten primair gericht zijn op beleidsbeïnvloeding op regionaal, provinciaal en landelijk niveau. Bovendien heeft
de milieufederatie geen organisatorische binding met de andere centra of gelijksoortige organisaties in de provincie
Zuid Holland, bijvoorbeeld het Haagse milieucentrum.
Dit heeft er toe geleid dat het bestuur van de Zuid Hollandse Milieufederatie eind 2000 heeft besloten
om met de activiteit ‘Milieucentrum Rotterdam’ te stoppen.
Met name omdat in de afgelopen jaren het project een belangrijke rol vervuld heeft voor de natuur – en
milieugroeperingen in Rotterdam, werd besloten het project te verzelfstandigen en een zelfstandige
organisatie op te richten.
Daarnaast zijn er nog diverse redenen te noemen waarom de oprichting van het Milieucentrum gewenst
was.
Een belangrijke reden is dat bij een zelfstandig milieucentrum de Rotterdamse achterban een grotere betrokkenheid
bij het Milieucentrum kan hebben. Groepen kunnen directer betrokken worden bij het bepalen van het beleid van het
Milieucentrum en kunnen meer verantwoordelijkheid nemen voor het beleid van het Milieucentrum.
Bovendien kan het Milieucentrum zich profileren vanuit een eigen identiteit en (samen met de Rotterdamse groepen)
haar eigen beleid bepalen.
Ook kunnen externen, zoals de gemeente Rotterdam, zich direct richten tot het Milieucentrum en ontstaat er een duidelijk aanspreekpunt voor Rotterdamse natuur – en milieuzaken.
De prioriteitsstelling bij het zelfstandige Milieucentrum kan anders komen te liggen dan toen het nog onderdeel was
van de Zuid-Hollandse Milieufederatie, die haar afwegingen immers op regionaal – en provinciaal niveau maakt.
Voor het zelfstandige milieucentrum zal het ondersteunende belang van inwoners van Rotterdam en mening van de
lokale natuur – en milieugroepen richtinggevend zijn.
Crista Vonkeman
voorzitter van de stichting Rotterdams Milieucentrum
4
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1. Inleiding

Dit is het eerste werkplan van de stichting Rotterdams Milieucentrum.
In hoofdstuk 2 staat een vooruitblik op een aantal ontwikkelingen op het gebied van
natuur en milieu in Rotterdam in 2004 gericht op de vier werkvelden van het
Milieucentrum.
In hoofdstuk 3 staan de concrete activiteiten die in 2004 worden georganiseerd.
Uiteraard zit er een direct verband tussen onze activiteiten en de omschrijving in het
tweede hoofdstuk.
Het Rotterdams Milieucentrum richt zich op de volgende werkvelden
(zie hoofdstuk 2):
-

Stadsnatuur

-

Ruimte (ruimtelijke ordening)

-

Duurzaam bouwen

-

Milieu

Het Rotterdams Milieucentrum splitst haar activiteiten in vier thema’s op
(zie hoofdstuk 3):
-

Communicatie

-

Groepenondersteuning

-

Advisering

-

Bereiken van nieuwe doelgroepen

Uiteraard zitten er veel overlappingen in.
Communicatie is een onderwerp dat bij alle activiteiten een belangrijke rol speelt.
In hoofdstuk 4 gaan we kort in op de samenwerking met landelijke natuur – en milieuorganisaties en de collega’s van de stedelijke milieucentra in Den Haag, Amsterdam en
Utrecht.
Hoofdstuk 5 is de begroting voor 2004.
In de bijlage is een resumé van de statuten van de stichting Rotterdams Milieucentrum
en er staat meer informatie over de organisatie.

6
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2. Natuur en milieu in 2004

Het Rotterdams Milieucentrum gaat zich het komende jaar richten op de volgende werkvelden:
-

Ruimte: waarin de invulling van de groene ruimten rond de stad centraal staat
Milieu, met het accent op gezondheid en veiligheid en burgerparticipatie
Duurzaam bouwen, een nieuwe manier van/en kijk op bouwen, wonen en leven
Stadsnatuur, het betrekken van de burger bij de natuur in en rond de stad

2.1 Ruimte
De groene ruimte rond en in onze stad wordt in onze ogen en die van een groot aantal ‘achterbangroepen’ bedreigd.
Steeds meer groene ruimte wordt ingenomen door ‘de stad’.
Steeds meer groen wordt voor grijs verruild.
De groene ruimte in en rond onze stad staat onder druk en daarmee de leefbaarheid.
De ontwikkelingen aan de Noordrand van Rotterdam zullen ook het komende jaar zeker een belangrijk onderwerp blijven voor het milieucentrum.
Hoe gaat het milieucentrum om met het Masterplan Zestienhovensepolder, waarin overigens wel degelijk een aantal
elementen van plan van Ieders Land *) door het college van Burgemeester en Wethouders werd overgenomen?
*) IEDERS LAND
Ieders Land was een planproces met als doel een ‘ander plan’ te maken voor de Zestienhovensepolders samen met de
bewoners en gebruikers. In Ieders Land werkte het Rotterdams Milieucentrum samen met de Rotterdamse Bond van
Volkstuinders, de Volkstuinverenigingen in de polder, de natuur – en milieuorganisaties en de bewonersorganisaties aan
de Noordrand. Zie ook de web-site www.ieders-land.nl .
8
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De IJskelder, aan de westkant van de polder Zestienhoven, lijkt behouden te blijven als cultuurhistorisch interessant

Er is nog veel onduidelijk over het Masterplan Zuiderpark *) en dat komt niet te goede aan de communicatie tussen de

landschapselement. Dit na enig ‘lobbywerk’ vanuit het milieucentrum hetgeen leidde tot een motie van de PvdA in de

(verontruste en georganiseerde) burgers en de plannenmakers, politici en bestuurders. Het Rotterdams

Rotterdamse gemeenteraad.

Milieucentrum ziet voor zichzelf hierin een communicatieve rol weggelegd.

Het bouwen van ‘parkvilla’s’ in het Zestienhovensepark blijft nog een mogelijke bedreiging voor het park.

*) ZUIDERPARK

Net als de verbindingsweg tussen de nieuwe woonwijk in de polder en de wijk Overschie. De groene loper en

Hoe worden de totale kosten van 52 miljoen euro voor het Masterplan en de jaarlijkse exploitatiekosten

daarmee de groen/blauweverbinding tussen de polder en het oostelijk deel van Rotterdam blijft een ‘doodloper’

van ruim 400.000 euro afgedekt?

i.p.v. een groen-blauwedoorloper bij de G.K. van Hogendorpweg (Rotterdam Schiebroek).

Hoeveel bomen gaan er sneuvelen (in totaal 10.000 stuks volgens een telling vanuit het Milieucentrum)?

Dit zijn aandachtspunten die het noodzakelijk maken om ook het komende jaar de planvorming rond de

Hoeveel hectaren wateroppervlak wordt er exact gerealiseerd en zijn er alternatieven voor deze

Zestienhovensepolder op de voet te blijven volgen, waarbij een grotere rol wordt weggelegd voor de in het Platform

‘waterberging’ elders in Rotterdam – zuid? Zie ook de website: www.zuiderpark.info

Noordrand georganiseerde natuur – en milieugroepen. Het Milieucentrum ondersteunt waar nodig de afzonderlijke
groepen en de samenwerkingsverbanden. Het milieucentrum richt zich hier vooral op de Rotterdamse groepen.

2.2 Milieu
Ook voor de polder Schieveen, het weidegebied in het uiterste noorden van Rotterdam, zijn plannen in de maak.
De gemeente Rotterdam wil in deze polder een 90 hectare groot bedrijvenpark aanleggen. De Vereniging

Het milieucentrum is al bij de opening van haar nieuwe kantoor op 19 juni 2003 van start gegaan met een debat met

Natuurmonumenten en de Vogelbescherming hebben bedongen dat 250 hectaren in de polder als natuurgebied

de titel ‘Ieders Lucht’. De Rotterdamse regio is het gebied met de slechtste luchtkwaliteit van Nederland en de groot-

kan worden ingericht, aansluitend op het vogelreservaat ‘De Ackerdijkseplassen’. Volgens het voorstel komt

ste concentratie Industrie en haven. Vooral qua fijn stof scoort de Rotterdamse regio erg hoog.

er ten noorden van het nieuwe bedrijventerrein een recreatie-, fiets- en wandelpark.

Het is daarom niet helemaal vreemd dat luchtkwaliteit een speerpunt is van het milieucentrum.

In totaal gaat het om een natuurgebied van 600 hectare inclusief het natuurgebied de Ackerdijkseplassen,

De luchtkwaliteit zal de komende jaren een steeds belangrijker onderwerp worden, vanwege de strenge normen die

doch exclusief het recreatieve gedeelte ten noorden van het nieuwe bedrijvenpark.

het Europese Parlement heeft vastgesteld en die moeten leiden tot reductie van uitstoot.

Het plan van Natuurmonumenten en de Vogelbescherming is het gebied a la Ackerdijkseplassen
in te richten: ‘natte natuur’ met plassen, moerasbos, graslanden en riet.

Wil Nederland en de Rotterdamse regio voldoen aan de Europese eisen ten aanzien van de luchtkwaliteit, dan wordt
het echt tijd om maatregelen te nemen. Begin 2004 wordt het gemeentebestuur van Rotterdam een advies aangebo-

Het komende jaar gaat het Milieucentrum de discussie rond de invulling van de Schieveensepolder organiseren onder

den waarin maatregelen worden voorgesteld om de luchtkwaliteit voor de bewoners van onze stad te verbeteren.

de titel ‘wat te doen met het groen’. Het milieucentrum wil dit in samenwerking met de Zuid Hollandse Milieufederatie
gaan voorbereiden en uitvoeren. Meningen zouden in deze discussie ook wel een tegen over elkaar kunnen komen te

Begin januari 2004 worden de milieutaken van de afdeling Milieubeleid van Gemeentewerken Rotterdam overgeheveld

staan. Natuurmonumenten en de Vogelbescherming hebben een andere kijk op de invulling van het plangebied dan

naar de Milieudienst Rijnmond (DCMR).

een aantal lokale (Rotterdamse en regionale) natuurgroeperingen die het gebied een meer open karakter willen

Het is duidelijk dat veel milieubeleidstaken door de Milieudienst zullen worden overgenomen. Ook de afdeling ‘huis-

geven en die de bedrijfshuisvesting in de open polder niet echt toejuichen.

houdens’ van het huidige milieubeleid gaat over naar de milieudienst. In opdracht van de gemeente Rotterdam blijven de (zelfde) medewerkers van ‘huishoudens’ actief op het gebied van diverse milieucampagnes en – projecten en

Ook speelt de toekomstige invulling van de ‘Vlinderstrik’ (schuin ten noordwesten van het vliegveld) een rol in de dis-

de ondersteuning van natuur -, milieu – en bewonersgroepen. Nu echter vanuit de DCMR - organisatie.

cussie. Om maar niet te zwijgen over de vele mobiliteitsvraagstukken in en rond het gebied.

Het Milieucentrum wil de komende jaren de samenwerking met de afdeling huishoudens van de milieudienst Rijnmond
versterken en verbreden. Meer informatie uitwisselen en waar nodig gebruikmaken van hun contactennetwerk en

Als rode draad slingert de groen blauwe slinger zich door de Noordranddiscussies heen. Al lijkt het hier in het westen

expertise. Een aantal op het publiek gerichte campagne’s kunnen samen met ‘huishoudens’ worden opgezet, bijvoor-

van Nederland bijna onmogelijk om te kunnen voldoen aan de groene verbinding die de basis is van de ecologische

beeld: het bereiken van nieuwe doelgroepen zoals onder 2.5 omschreven.

hoofdstructuur.
Het milieucentrum stelt dat het milieubesef of - bewustzijn bij en het publiek groeiende is. Steeds meer mensen
Niet alleen de natuur rondom de stad staat onder druk, ook de natuur in de stad. Over het masterplan Zuiderpark

maken zich (weer en meer) zorgen over ‘het milieu’. Het accent ligt meer op ‘de natuur’ of ‘het groen’ in de buurt.

lopen de meningen sterk uiteen. De gemeente en deelgemeente Charlois zijn voortvarend aan het werk gegaan met

Maar ook de veiligheid en de gezondheid vind men van belang. Het milieucentrum merkt dit aan het grote aantal ver-

een reconstructieplan voor het park. Het proces wordt al sinds de start van de planvorming kritisch gevolgd door het

zoeken om informatie, ondersteuning en hulp van lokale milieu - en bewonersorganisaties.

comité ‘Natuurlijk Zuiderpark’ (sinds medio 2003, Stichting Natuurlijk Zuiderpark). Op het moment dat met de eerste
echte werkzaamheden aan de slag wilde in september 2003 kwam de discussie over het masterplan Zuiderpark in een

Het Rotterdams Milieucentrum is qua bezetting nog te klein om aan de vele verzoeken tot ondersteuning te kunnen

stroomversnelling en werden de werkzaamheden uitgesteld. De stichting Natuurlijk Zuiderpark zette samen met stich-

voldoen. Wel ondersteunt het Milieucentrum daar waar mogelijk (nieuwe) natuur –, milieugroepen die met milieu – of

ting de Bomenridders ‘druk op de ketel’ middels een handtekeningenactie.

groene - activiteiten aan de gang willen gaan. Aan de ondersteuning van de buurt – en wijkinitiatieven op natuur en
milieugebied wil het milieucentrum in 2004 meer structuur geven.
Zo brengt het milieucentrum in de tweede helft van komend jaar het boekje ‘van onderop’ uit met een omschrijving

10
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van een aantal ‘groene’ buurt – en wijkinitiatieven. Een boekwerkje met voorbeeldprojecten

*) Natuurlijk,

bouwen!

‘van onderop’ die gestart zijn in de Rotterdamse buurten met als doel van Rotterdam een
natuur – en milieuvriendelijke stad te maken en nieuwe initiatieven stimuleren.

Onze hedendaagse woningen zijn voor een groot deel het resultaat van elkaar in steeds hoger tempo opvolgende regelgeving en mechanisering. Dit heeft de woning en het bouwen ervan op verre afstand geplaatst van haar

Het milieucentrum start in 2004 het project ‘de groene tent’ die dit jaar in het teken staat van

gebruikers

‘zwerfvuil en recycling’ (zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 3.5).

De initiatiefnemers van Natuurlijk, bouwen! willen aandacht vestigen op experimenten die ernaar streven de
woning weer onderdeel te laten vormen van lokaal aanwezige natuurlijke en sociale processen.

2.3 Duurzaam bouwen

Drie publicaties
De N.B.-reeks, is een serie van drie publicaties die actuele Rotterdamse initiatieven op het gebied van duur-

In Rotterdam zijn het afgelopen jaar een aantal initiatieven ontstaan rond duurzaam bouwen

zaamheid en bouwen compact bundelt. Ze streeft ernaar de gekozen projecten zodanig onder de aandacht te

die het Milieucentrum ondersteunt. Deze initiatieven zijn nu samengebundeld onder het project

brengen, dat het een handvat vormt voor werkelijke realisatie van het project.

‘Natuurlijk, bouwen!’ (N.B!) *) dat middels een aantal publicaties ook tot realisatie van duurza-

Elke publicatie in deze reeks zal behalve de experimentele achtergrond dan ook de belangrijkste bouwkundige

me bouwwerken wil komen.

gegevens bevatten en de bouwkosten zodat de realisatiemogelijkheden van het experiment kunnen worden
ingeschat.

Bouwwerken waarin (her)gebruik van afvalmaterialen, duurzaam materiaal gebruik en alternatieve energieopwekking een hoofdrol spelen. Nieuwe initiatieven waarin de zorg voor het

Het initiatief

milieu, een nieuwe manier van of kijk op wonen en leven en creativiteit centraal staan. Het gaat

De publicaties zijn het resultaat van drie partijen die hun krachten bundelen het Milieucentrum Rotterdam,

hier om initiatieven van jonge, startende architecten maar ook van bur-

Stichting Owaze en het architectenbureau 2012 Architecten. Deze drie partijen hebben zich niet alleen in deze

gers die vanuit bezorgdheid over de ontwikkelingen rond het milieu naar

uitgaven verbonden maar zich bovendien gecommiteerd aan de realisatie van de beschreven bouwwerken.

alternatieven zoeken.
Publicatie nr. 1
Het Milieucentrum blijft het project ‘Natuurlijk, bouwen!’ ook in 2004

Het Earthship Rotterdam

met raad en daad ondersteunen. Rotterdam is nu eenmaal een ‘stad van

De eerste uitgave belicht de bouwwijze van de Eearthships uit de Verenigde Staten en de mogelijkheid voor een

bouwen’ en wat dat betreft ontkomt het Milieucentrum er bijna niet aan

Rotterdamse uitvoering

zich ook op (natuurlijke en duurzame vormen) van bouwen, wonen en

De publicatie laat de lezer eerst kennismaken met de algemene principes voor Earthships zoals die door Michael

leven te richten.

Reynolds en zijn team zijn ontwikkeld. Het tweede hoofdstuk toont de aan het Engels klimaat en regelgeving
aangepaste variant in Brighton. Tot slot volgt een impressie van de voorziene Eartship in Rotterdam, de eerste

Het Milieucentrum streeft er naar de basis voor het project ‘Natuurlijk,

Eartship op het Europese vasteland.

bouwen!’ te verbreden door coalities aan te gaan met organisaties die

De eerste oplage van deze publicatie vormt de pilot-uitgave van de reeks.

meer expertise in huis hebben dan het Milieucentrum op het gebied van duurzame bouw, recycling en alternatieve energie. Organisaties zoals: het Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) de

Publicatie nr. 2

Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting (SEV), Duurzaam Bouwen (Dubo) en een landelijke

De Witgoedwoning

organisatie als de NOVEM. Ook ROTEB kan een rol spelen in de opzet van bouwprojecten waarbij

Volgens de door haar ontwikkelde Recyclicity- methode ontwierp 2012 Architecten een witgoedwoning.

hergebruik van afval een belangrijke rol speelt.

Uitgaande van de isolatiewaarde van de in Rotterdam afgedankte 10.000 koelkasten per jaar kunnen van dit
type 22 woningen per jaar worden gebouwd.
De publicatie belicht de alternatieve ontwerpmethode, het fenomeen oogstkaart en toont het schetsontwerp
van de witgoedwoning.
Publicatie nr. 3
Het Waterstofhuis
Onder de zeespiegel op instabiele bodem kan een integraal duurzaam gebouw gebruikmaken van de alomtegenwoordigheid van water. Een drijvende fundering die als warmtebuffer dient, waterstofcellen als nieuwe opslagmethode voor electrische energie en een gesloten tapwatersysteem behoren tot de mogelijkheden. Het
Waterstofhuis wordt ontwikkeld ism OSIRIS uit Delft. De publicatie toont de bruikbare systemen, een geintegreerd ontwerp en haar ontwikkelkosten.

12
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2.4 Stadsnatuur

2.5 Nieuwe doelgroepen

In het verlengde van de toenemende aandacht voor natuur – en milieu blijft het milieucentrum actief met publieksge-

Het Milieucentrum wil in 2004 nieuwe doelgroepen bereiken en betrekken bij haar activiteiten en die van de achter-

richte producten en campagnes, met als doel de activiteiten in en over de natuur in en rond de stad te bevorderen.

bangroepen. De natuur – en milieuorganisaties zijn over het algemeen ‘wit’ autochtoon en qua samenstelling ook iets

Hierbij willen we ook nieuwe doelgroepen (zie paragraaf 2.5) zoveel mogelijk betrekken.

ouder dan de gemiddelde leeftijd. Mensen met een andere culturele achtergrond dan de autochtone Rotterdammer en
die jonger zijn dan het gemiddelde wil het Milieucentrum met een aantrekkelijk activiteiten – en programma-aanbod

Het Milieucentrum maakt in 2004 twee nieuwe (gemarkeerde!) wandelpaden en wil ook actief deelnemen aan het

meer betrekken bij de natuur – en milieubeleving, duurzaamheidprojecten en natuur – en milieuorganisaties.

nieuwe initiatief met de titel ‘het groenpunt’ *).
Gericht op allochtonen is de insteek voor het Milieucentrum de ‘inburgering’ *).
De groene agenda (nu ook op internet) is een minimale poging om mensen te interesseren voor de vele ‘groene acti-

Gericht op ‘jonger’ publiek is de insteek ook ‘spannende - en/of aansprekende activiteiten’ waarbij ook daadwerkelijk

viteiten’. De groene agenda is de basis. De samenwerking tussen verschillende groene partijen moet leiden tot meer

gewerkt kan worden aan duurzaamheid. Als voorbeeld noemen wij de initiatieven rond ‘Natuurlijk, bouwen!’.

deelname aan het activiteitenaanbod in de regio Rotterdam – Rijnmond.
‘Het groenpunt’ zou in 2004 wel eens deze lang verwachte samenwerking kunnen worden.
*) INBURGERING
Het Milieucentrum wil in samenwerking met de aanbieders van ‘inburgeringstrajecten’, natuur – en milieuorganisaties,
Milieudienst Rijnmond, ROTEB en energiebedrijven een aanbod creëren voor ‘nieuwe doelgroepen’ in het kader van de
inburgering.
Het aanbod zal bestaan uit drie componenten:
-

natuur – en milieuorganisaties/beweging (met een link naar diverse landen (van afkomst)),

-

natuurbeleving (genieten van de stadsnatuur)

-

omgaan met energie – en milieusparende maatregelen (recycling, afval, groene energie, energie besparingen)

*) GROENPUNT
Het groenpunt is een initiatief van een aantal ‘groene organisaties’ in Rotterdam waaronder het NIVON, de stichting
Landschapsonderhoud Rotterdam, het IVN, stichting Ark, het
Wereldnatuurfonds, Natuur en Milieueducatie van Sport en
Recreatie, de Rotterdamse Bond van Volkstuinders. De
samenwerking is er op gericht meer bekendheid te geven aan
de vele ‘groene activiteiten’ in Rotterdam zoals: wandelingen, cursussen, excursies en vrijwilligerswerk en zelfwerkzaamheid in de natuur. Zaterdag 31 januari 2004 gaat het
Groenpunt officieel van start op het Eiland van Brienenoord
met het slaan van het ‘eerste groenpunt’ . Vrijdag 5 maart
organiseert het RMC in samenwerking met de
‘Groenpuntorganisaties’ de ‘Groene conferentie’. Tijdens
deze conferentie wordt er gepraat over het natuur – en
milieubeleid in Rotterdam tussen vertegenwoordigers van
natuur -, milieu – en bewonersorganisaties, beleidsmakers,
volksvertegenwoordigers en ambtenaren. De conferentie
wordt voorafgegaan door een stadsbrede inventarisatie.

14

15

werkplan_versie3:werkplan_versie3.qxd

4/29/2008

9:23 AM

Pagina 16

3. Activiteiten 2004
Wat betreft de activiteiten in 2004 kan er een onderscheid worden gemaakt tussen de volgende
activiteiten:
1.
2.
3.

Communicatie intern (groepen) en extern (publiek)
Groepenondersteuning (advies, ondersteuning, subsidiëring)
Advisering extern

In de verschillende in dit hoofdstuk omschreven activiteiten zijn de bovengenoemde activiteiten vermengd.

Communicatie
3.1 Internet
Internet is een belangrijk communicatiemiddel voor het milieucentrum.
Het Milieucentrum beheert twee websites.
De website www.milieucentrum.rotterdam.nl is op de eerste plaats een ‘servicesite’ voor de Rotterdamse natuur en
milieugroepen.
Zo is er op de site informatie te vinden over en van de achterbangroepen.
Het doel is groepen over elkaars bestaan, activiteiten en acties te informeren.
Ook is bestuurlijke en politieke informatie op de milieucentrum website te vinden en informatie over lopende
inspraakprocedures. Uit de verslagen van de Rotterdamse college - en gemeenteraadsvergadering worden natuur – en
milieupunten geselecteerd en op de site geplaatst. In 2004 worden ook de raadscommissievergaderingen gevolgd en
ook daaruit zullen de natuur – en milieupunten op de site worden gezet.
Artikelen die betrekking hebben op de natuur en het milieu in de regio Rotterdam komen terug in een digitale knipselkrant.
De website van het milieucentrum heeft uiteraard ook een functie in de externe communicatie. Hoewel het accent ligt
op de servicefunctie voor de groepen is de site ook het visitekaartje van het milieucentrum.
Een tweede website die door het milieucentrum wordt beheerd is de groene agendasite www.groeneagenda.nl (zie
hierover onder 3.3)

3.2 Digitaal Vademecum
De achterbangroepen kunnen via het digitale vademecum natuur&milieu Rijnmond adresgegevens en achtergronden
opvragen van en over collega organisaties, natuur – en milieu-instellingen in het Rijnmondgebied, overheidsdiensten, (deel)gemeentebesturen, (milieu)media en een groot aantal landelijke milieuorganisaties.
In 2004 wordt gestopt met de gedrukte versie van het vademecum natuur&milieu.

16
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3.3 De Groene Agenda Rijnmond

groene tent is een campagne in en rond een tent op het wijkplein waar verschillende activiteiten georganiseerd
worden met een vast jaarthema.

De Groene Agenda is de groene ‘uitkalender’ voor Rijnmond. Een communicatiemiddel gericht op de burgers in

Voor 2004 heeft het milieucentrum gekozen voor het thema ‘zwerfvuil en recycling’. In de eerste helft van 2004 wordt

Rotterdam (en het Rijnmondgebied) met als doel ‘groene activiteiten’ te promoten en het publiek te informeren over

dit thema verder uitgebouwd. Het wijkproject wordt in samenwerking met ROTEB opgezet. Het jaarthema staat volop

het grote aanbod van activiteiten gericht op ‘natuurparticipatie’ en natuurrecreatie oftewel ‘genieten van de natuur

in de publieke en politieke belangstelling, hoewel de koppeling tussen zwerfvuil en recycling nieuw is. Het thema

in en rond de stad’

sluit ook goed aan bij het project ‘Natuurlijk, bouwen!’ waar ook recycling – elementen een rol spelen.

Door de Rotterdamse Milieucourant te koppelen aan (de verspreiding van) de Groene Agenda wordt ook

Het project ‘de groene tent’ sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande wijkevenementen in Rotterdam.

de milieucomponent meegenomen in deze externe informatiestroom (zie hierover paragraaf 3.4).
De Groene Agenda is een uitgave van het Milieucentrum Rotterdam en heeft een oplage van 10.000 stuks.

3.6 Het wandelpadennetwerk

In 2004 wil het Milieucentrum rond de Groene Agenda nauwer gaan samenwerken met organisaties georganiseerd
in het Groenpunt (zie paragraaf 2.4) en hen ook mede-verantwoordelijk maken voor de uitgave.

De nieuwe lange afstandswandeling ‘Het Jeneverpad’ wordt in juni 2004 gepresenteerd. Dan ligt dit pad in de boek-

De financiële basis van de Groene Agenda kan worden verbreed middels de verkoop van advertentie-ruimte

handel en bij de VVV’s naast een hernieuwde uitgaven van het Erasmuspad. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een

en financiële bijdragen vanuit participerende organisaties.

derde wandeling ‘het pad op zuid’ dat in de loop van 2004 zal worden uitgebracht.

In 2004 geeft het Milieucentrum weer 10 edities van de groene agenda uit en zorgt voor het ‘up to date’

De wandelpaden zijn voor het Milieucentrum een belangrijke vorm van publiekscommunicatie. Het is een middel

houden van de versie van de agenda op internet: www.degroeneagenda.nl.

om het publiek meer te interesseren voor ‘de natuur’. Het uitbrengen van een nieuw wandelpad trekt altijd veel

Het voornemen om ‘de groene agenda’ uit te bouwen, qua aantal en formaat, is afhankelijk van de

publiciteit. Rond het uitbrengen van ‘Het Jeneverpad’ organiseert het Milieucentrum een ‘Jeneverwandeling’,

advertentieopbrengsten. Het plan is het formaat in 2004 te vergroten naar A3 gevouwen zodat ook

een Rotterdamse wandeldag om hiermee de publicitaire opbrengst te vergroten.

korte berichtjes en artikelen, foto’s en advertenties een plek kunnen krijgen.
Het wandelpadenproject wordt gefinancierd door de gemeente Rotterdam en de Provincie Zuid Holland.

3.4 Rotterdamse Milieucourant
De Rotterdamse Milieucourant is in de eerste plaats digitaal nieuwsblad voor een breed publiek, een ieder

Groepenondersteuning

die geïnteresseerd is in natuur – en milieuontwikkelingen in de regio. De courant is dus niet specifiek
gericht op beleidsmakers, politici, medewerkers/vrijwilligers bij milieu – en natuurorganisaties

3.7 Welke groepen?

Het blad wordt in 2004 ook vier keer in gedrukte versie uitgebracht. Deze uitgaven zijn duidelijk gericht

De Rotterdamse natuur – en milieugroepen die tot de achterban van het Rotterdams Milieucentrum kunnen worden

op het werven van nieuwe ‘digitale abonnees’ voor haar digitale versie.

gerekend zijn een bonte verzameling van vrijwilligersorganisaties waarin honderden Rotterdammers actief zijn.

De gedrukte versie wordt in een oplage van 10.000 stuks verspreid op de achterzijde van de Groene Agenda.

Organisaties die zich manifesteren op het gebied van natuurbehoud, milieu, duurzaam bouwen, ecologisch tuinieren,

De digitale Milieucourant komt minimaal twaalf keer per jaar uit maar kan ook worden verspreid naar aanleiding

directe belangbehartiging maar ook lokale afdelingen van landelijke natuur – en milieuorganisaties en kleinschalige

van bijzondere gebeurtenissen en/of activiteiten zoals speciale discussiebijeenkomsten.

op de wijk gerichte natuurteams.
Een breed geschakeerde groep die zich met een uiteenlopend spectrum van onderwerpen bezighoudt.

3.5 Themabijeenkomsten, excursies, (fiets)conferenties. de GROENE TENT

De Rotterdamse Natuur – en milieugroepen die tot de doelstelling behoren van het Rotterdams Milieucentrum zijn:

Het Rotterdams Milieucentrum organiseert ook in 2004 een fietsconferentie, diverse minisymposia, informatiebijeen-

1.

Platform Leefmilieu op en rond de Maasboulevard (PLM)

komsten en excursies. Deze activiteiten zijn gericht op de spreiding van kennis en informatie onder de ‘achterban-

2.

Rotterdamse Bond van Volkstuinders en de afzonderlijke units en verenigingen

groepen’. Met deze bijeenkomsten probeert het Milieucentrum ook beleidsmakers, politici en wetenschappers in con-

3.

Greenpeace afdeling Rijnmond

tact te brengen met de ‘achterban’ van het Milieucentrum om ook op dit niveau tot informatieoverdracht te komen.

4.

Werkgroep Gehavend Rotterdam

4.

Fietsersbond, afdeling Rotterdam

Het Milieucentrum wil ook activiteiten op poten zetten gericht op het ‘Rotterdamse publiek’ in de wijken.

5.

VTM milieucommunicatie Rijnmond (Vereniging tegen milieubederf)

Activiteiten die inspelen op de (milieu-)actualiteit van de dag.

6.

Werkgroep Kerk en Milieu

Met het nieuwe project ‘de groene tent’ wil het milieucentrum de wijk in en buurtgerichte activiteiten stimuleren. De

7.

Vereniging voor Natuur en Milieueducatie (IVN) afdeling Rijnmond

8.

NIVON federatie Rotterdam

18
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Stichting Vogelklas Karel Schot

www.milieucentrum.rotterdam.nl te raadplegen. Het Vademecum wordt regelmatig ‘up to date’ gehouden. Het

10. NJN afdeling Rotterdam ‘Clausillia’

Vademecum is niet alleen al jaren een hulpmiddel voor natuur – en milieugroepen maar ook voor alle voor de natuur

11. KNNV Rotterdam

en het milieu belangrijke instanties, diensten, overheden in de Rijnmond.

12. Egelopvang Odilia Rotterdam
13. Werkgroep Eschpolder

Groepen die groenenactiviteiten en - evenementen organiseren kunnen uiteraard nog steeds gebruik maken van de

14. Stichting ‘The Sustainable Journey’

Groene (activiteiten) Agenda die nu ook op internet te vinden is onder www.degroeneagenda.nl of www.groeneagen-

15. De Rotterdamse Duurzaamheidsclub

da.nl.

16. Vereniging Milieudefensie Rotterdam
17. Moeras Ijsclubstraat
18. Ambrosius Gilde Rotterdam

3.9 Platforms

19. Wijknatuurteam Provenier
20. Werkgroep buitenruimte van de stichting Boulevard

De ondersteuning en oprichting van platforms waarin kennis wordt uitgewisseld en gezamenlijke afspraken worden

21. Wereld Natuur Fonds, Rotterdam

gemaakt zijn een belangrijk en collectief ondersteuningsmiddel vanuit het milieucentrum.

22. Stichting de Bomenridders
23 Stichting Natuurlijk Zuiderpark

In themagerichte platforms komen groepen tot onderlinge uitwisseling van informatie en deskundigheid en kunnen

24. Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam

er afspraken worden gemaakt over gezamenlijke activiteiten, uitgaven, acties en juridische procedures. De volgende

25. De Groene Tornado Hillesluis

platforms (met de genoemde groepen) zullen in 2004 vanuit het Milieucentrum georganiseerd en begeleid worden:

26. Vereniging Natuur en Milieubescherming Noordrand (VNMN)
27. Stichting Centraal Comité Anti Bulderbaan

1.

Platform Noordrand waarin vertegenwoordigd *):

28. Stichting Zweth Kandelaar Front

-

Vereniging Natuur en milieubescherming Pijnacker

29. Vereniging Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast

-

Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast

30. Vereniging tot behoud van Park Zestienhoven

-

Vereniging Natuur en Milieubescherming Noordrand Rotterdam

31. Comité behoud Schiebroekse Park

-

Rotterdams Milieucentrum

32. Weidevogelgroep Schieveen

-

Werkgroep Verkeer van de samenwerkende bewonersorganisaties Schiebroek

33. Stichting Gezond Overschie

-

Milieudefensie Rotterdam

34. Wijknatuurteam Prins Alexander

-

Stichting Platform Rotterdam

35. Wijktuinorganisatie Ommoord

-

Stichting Natuur – en milieuwacht Berkel en Rodenrijs

36. Stichting Platform Achternesse

-

Stichting Zweth Kandelaar Front

37. Stichting Arboretum Trompenburg

-

Bewonersvereniging Overschiese Kleiweg

38. Stichting OWAZE

-

Bezorgde Bewoners Berschenhoek

39. 2012 Architecten

-

Comité tot behoud van natuur – en recreatiepark Zestienhoven

40. Wijkorgaan Stadsdriehoek, wijknatuurteam

-

Comité tot behoud van het Schiebroeksepark

41. Bewonersorganisatie Cool, wijknatuurteam

-

Werkgroep Gehavend Rotterdam

-

Actiegroep Pijnacker tegen vliegtuiglawaai

-

Fietsersbond B-driehoek

3.8 Collectieve ondersteuning
Veel directe, individuele ondersteuning van groepen is gezien de krappe personeelsbezetting van het Rotterdams

-

Anti Bulderbaan Comité

-

Volkstuinvereniging Tuinderslust

-

Rotterdams Milieucentrum

2.

Platform Zuiderpark, waarin vertegenwoordigd:

Milieucentrum helaas beperkt mogelijk.
Ondersteuning wordt dan ook uit praktische overwegingen op collectief niveau getild.

-

Stichting Natuurlijk Zuiderpark (voorheen werkgroep)

Het Milieucentrum organiseert themabijeenkomsten, excursies, discussiefora en workshops , houdt een website up to

-

Omwonenden / bewonersorganisaties

date (met actuele informatie over natuur – en milieu, politiek en bestuur), en geeft de digitale rotterdamse milieu-

-

Stichting de Bomenridders

courant uit (zie ook 3.1 t/m 3.6).

-

Rotterdams Milieucentrum

Er wordt gewerkt aan een klein documentatiecentrum ‘natuur en milieu’.

3.

Platform Mobiliteit (eventuele doorstart in 2004):

-

PLM

-

Rotterdams Milieucentrum

Het complete Vademecum ‘natuur & milieu’ Rijnmond (700 pagina’s) wordt gedigitaliseerd en is via de website
20
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-

Fietsersbond afdeling Rotterdam

-

Rover afdeling Rotterdam

-

3VO afdeling Rotterdam

4.

Platform Ieders Lucht (in oprichting):

-

Stichting Gezond Overschie

-

VNMN

Het milieucentrum is de spin in het web als het gaat om kennis over milieu, natuur, energiebesparing en manieren

-

Leden van het voormalige en opgeheven bewonerspanel Stad en Milieu

van hergebruik van afvalmaterialen en beschikt over een groot netwerk aan mogelijke kennisoverdragers.

3.12

Het bereiken van andere groepen

Nieuwe doelgroepen worden in 2004 binnengehaald middels een breed aanbod van workshop - en actieve cursusactiviteiten op het gebied van natuur – en milieu en ‘aansprekende activiteiten’ rond duurzaamheid, met als voorbeeld
‘Natuurlijk, bouwen!’.

Het is mogelijk om op collectieve thema’s deskundigheid te organiseren of in te huren zodat groepen hier hun voor-

Vanuit deze positie kan het milieucentrum een welkome bijdrage bieden aan het ‘inburgeringsaanbod’ aan allochto-

deel mee kunnen doen.Te denken valt aan juridische – en beleidsmatige ondersteuning of deskundigheid op het

nen dat in 2004 meer vorm zal krijgen. Het centrum gaat in 2004 samen met de aanbieders van dit inburgeringsaan-

gebied van ruimtelijke ordening, natuurbeheer en/of milieukunde.

bod een aantal programma’s ontwikkelen met de thema’s:

Groepen geven zelf richting het Milieucentrum aan welke ondersteuning en in welke vorm er behoefte bestaat. Het

1.

rmc tracht dan zo snel mogelijk en op een kwalitatief zo hoog mogelijk niveau in de ondersteuningsbehoefte te voorzien.

natuur – en milieubeweging in Nederland (met een link naar diverse natuur – en milieuorganisaties in landen als
Marokko, Turkije, Nederlandse Antillen e.a.)

2.

Stadsnatuur met als ingang plezier hebben en genieten van de natuur (‘de natuur is meer dan alleen een barbecue-

3.

Omgaan met de regels van afvalscheiding.

plek’).

3.10

Financiële ondersteuning

Informatie over energiebesparing en het waarom hier achter.

De Rotterdamse natuur - en milieugroepen wordt ook enige financiële ondersteuning geboden vanuit het

De activiteiten wil het milieucentrum zo actief mogelijk vormgeven, veel de natuur in, vaak op excursie en interessan-

Milieucentrum.

te gastsprekers.

Vanuit het budget ‘groepensubsidies’ dat door de gemeente beschikbaar wordt gesteld kan het Milieucentrum een kleine, voor vrijwilligersorganisaties vaak welkome, financiële bijdrage bieden.
Het is mogelijk zowel werkgeld en/of projectsubsidies aan te vragen.
Het gehele jaar door kan een beroep worden gedaan op dit budget.
Het streven is de beoordeling van de aanvragen snel te doen en ook zo snel als mogelijk tot uitbetaling van werkgelden of projectsubsidies over te gaan.

Advisering

3.11

Gevraagd en ongevraagd advies

Het Rotterdams Milieucentrum houdt de ontwikkelingen op het gebied van natuur en milieu scherp in de gaten. Het
centrum reageert op adviesaanvragen vanuit het Rotterdamse bestuur en de politiek maar neemt ook zelf initiatieven
door het uitbrengen ‘ongevraagd’ advies over diverse onderwerpen die het natuur – en milieubelang raken. Voor de
‘achterbangroepen’ is het Milieucentrum het middel om in gezamenlijkheid tot een standpunt en advies te komen
richting de overheid (politiek en bestuur). Het initiatief ligt hierbij vooral bij de aangesloten natuur – en milieugroepen die ook de platforms kunnen benutten om tot gezamenlijke standpunten te komen.
Het Milieucentrum werkt in dit kader dan vooral als ‘spreekbuis’ en organisator van de ‘advisering’ en de (eventueel)
omlijstende activiteiten en mediabenadering.

Nieuwe doelgroepen

22

23

werkplan_versie3:werkplan_versie3.qxd

4/29/2008

9:23 AM

Pagina 24

4. Landelijke samenwerking
Landelijk wordt er nauw samengewerkt met de stedelijke
milieucentra in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. ook is het
Rmc deelnemer aan het, door de stichting Natuur en milieu
georganiseerde TORL (Thema Overleg Ruimte en
Leefomgeving) en andere landelijke bijeenkomsten.
In 2005 willen de vier stedelijke milieucentra zich op een
aantal vlakken gezamenlijk presenteren.
Zo bestaan er ideeën om gezamenlijk de ‘groene monumentendag’ te organiseren (in de vier grote steden) maar ook
om van elkaar goed lopende projecten over te nemen.
De plannen krijgen in de loop van komend jaar verder vorm.

24
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5. Begroting 2004
Begroting Rotterdams Milieucentrum 2004

Dekkingsplan 2004

1. Personele kosten

Gemeente Rotterdam

63.000

1

52.000

Vaste personele kosten Rotterdams Milieucentrum

44.900

Nationale Postcode loterij - fondsbijdrage -

2.

Projectmedewerker(s)

10.000

Subsidie ID baan

3.

Secretariaatsondersteuning

7.500

Subsidie wandelpaden

26.000

4.

Webmaster

2.680

Gemeente Rotterdam subsidie ‘groepen’

13.894

3.500

Co-financiers Groene Agenda (druk en digitaal)

5.

Reis - / overige (personeelskosten)kosten

Totale personele kosten

68.580

2.1 Huisvesting

7.000

Verkoop wandelpaden

2.000

Eindtotaal dekking

P.m.
169.894

9.520

2.3 Schoonmaak

1.500

2.4 Kopieren

4.000

2.5 Porti

3.500

2.6 Telefoon en fax

3.000

2.7 IT onderhoud web-sites

3.000

2.8 Drukwerk kantoor

1.200

Totale huisvestings - en kantoorkosten

5.000

Sponsoring en fondsgelden t.b.v. wandelpaden/diverse activiteiten
ROTEB/bedrijfsleven ‘Groene tent 2004’, thema ‘zwerfvuil & recycling’

2. Huisvesting & kantoorkosten

P.m.

25.720

3. Organisatiekosten:
3.1 Activiteiten

12.000

3.2 Drukwerk

3.500

3.3 Documentatie

2.000

3.4 Groene Agenda druk/productie/verspreiding

12.000

3.5 Rotterdamse Milieucourant in druk

3.200

3.6 Rotterdamse Milieucourant digitaal vormgeving/productie

1.500

3.7 Reiskosten, reis en verblijf, vergoedingen
3.8 Wandelpadenprojecten
3.9 De Groene tent 2004, thema ‘zwerfvuil en recycling’
Totale organisatiekosten

1.500
26.000
P.M.
61.700

4. Groepensubsidies:
4.1 Werkgeld en projectsubsidies

13.894

Totale kosten groepensubsidies

13.894

Eindtotaal begroting
26

169.894
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Bijlage 1.
Het zelfstandige Rotterdamse Milieucentrum
Het Milieucentrum Rotterdam was tot juni 2003 een activiteit van de Zuid Hollandse
Milieufederatie. Vanaf 19 juni 2003 staat het Rotterdams Milieucentrum op eigen
benen.
De op 19 juni 2003 opgerichte stichting Rotterdams Milieucentrum heeft tot doel:
Het stimuleren van en het streven naar een duurzame samenleving waarin recht wordt gedaan aan de
belangrijke betekenis van natuur en milieu en het bevorderen van een goede leefomgeving in en in de
omgeving van Rotterdam.

28
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De stichting tracht deze doelen te bereiken door:
-

Het verlenen van inhoudelijke – en organisatorische ondersteuning aan groepen – en organisaties die zich inzetten
voor en/of een bijdrage bieden aan een natuurbewuste-, milieubewuste – en duurzame samenleving en die een
goede – en duurzame leefomgeving nastreven in en in de omgeving van Rotterdam;

-

Het initiëren, opzetten en (doen) uitvoeren, coördineren en/of begeleiden van een of meer projecten en een of
meer acties, evenementen en activiteiten die aan het bereiken van de doelstelling van de stichting een bijdrage
kunnen bieden;

-

Het geven van voorlichting, het verstrekken van informatie zowel aan een breed publiek als aan specifieke doelgroepen;

-

Het geven van advies aan specifieke doelgroepen, (gemeentelijke)overheden en individuen;

-

Het leggen en onderhouden van contacten en samenwerken met derden – waaronder overheden en semi – overhe-

Bestuur
Crista Vonkeman (voorzitter)

den – indien en voor zover dat voor de stichting zinvol kan zijn en een bijdrage kan bieden aan het bereiken van de

Taco Schmidt (penningmeester)

doelstelling van de stichting;
-

Patrick van Klink (secretaris)
Peter de Raat

Het aanstellen van zogenaamde ‘ambassadeurs’ t.w. personen van plaatselijke – en/of regionale bekendheid die

Wim van Deventer

bereid zijn om het werk van de stichting breed uit te dragen en om contacten op te bouwen en/of contacten te

Rob Lathouwers

onderhouden die (mede) aan het werk van de stichting ten goede kunnen komen en een bijdrage kunnen bieden

Huib Poortman

aan het bereiken van de doelstelling van de stichting.

Directeur/groepenondersteuner

Het bestuur van het Rotterdams Milieucentrum is het hoogste orgaan van de stichting. Het bestuur wordt bijgestaan

Emile van Rinsum Slauerhoff

door de deelnemersraad. De deelnemersraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle (achterban-)groepen.
De raad kan conform de statuten van de stichting een aantal bestuursleden voordragen en het bestuur gevraagd en

Office manager/redacteur groene agenda/vademecum

ongevraagd van advies voorzien.

Richard Simek

Het bestuur kiest uit haar midden een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.
Dit driemanschap is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stichting en het dagelijkse reilen en zeilen.

Web-master/eindredactie digitale Rotterdamse milieu courant

Een aantal bevoegdheden aangaande het dagelijks bestuur zijn overgedragen aan de directeur.
De uitvoering is in handen van de directeur / coördinator (32 uur) en 1 medewerker (ID – baan – 32 uur). Gezien de
kleine personeelsbezetting zal het centrum voor een groot deel gaan draaien op vrijwilligers die vanuit de groepen
ondersteuning bieden aan het kleine uitvoerende apparaat.
Het zelfstandige Rotterdams Milieucentrum is een ondersteunende en faciliterende organisatie voor Rotterdamse
natuur – en milieuorganisaties en zet hen aan tot samenwerking, overleg en kennisuitwisseling en – overdracht.
Zij biedt Rotterdamse natuur – en milieugroepen financiële – en organisatorische middelen aan om hun werk zo optimaal mogelijk te kunnen doen.
Het Rmc is een van de (gemeentelijke)overheid onafhankelijke en een voor groepen laagdrempelige en toegankelijke
organisatie.
Het Rmc kan, als organisator van de samenwerking en daarmee van gezamenlijke standpunten de woordvoerder zijn
namens de natuur – en milieuorganisaties of namens hen optreden in overlegsituaties met ‘externen’.
Daarnaast vervult het Rmc een publieksfunctie en draagt haar streven naar een natuur- en milieuvriendelijk en duurzaam Rotterdam uit aan een breed publiek uit middels publicaties, activiteiten en evenementen.
30

Frans Vermeer (Kennis Werkt)
Adres
Coolsingel 57(4de verdieping)
3012 AB Rotterdam
Telefoon
010 - 465 64 96

Projectmedewerker wandelpadennetwerk
Niek de Knegt
Projectmedewerker Natuurlijk, bouwen (N.B.!)
Jan Jongert (2012 architecten)

Fax
010 - 478 34 61

Denktank
Willemien Troelstra

E.mail
info@milieucentrum.rotterdam.nl

Huib Poortman
Jan de Haas

Websites
www.milieucentrum.rotterdam.nl
www.degroeneagenda.nl
www.groeneagenda.nl

Vormgeving Groene Agenda,
digitale nieuwsbrieven, websites
Argus, Rotterdam
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Bijlage 2
De Rotterdamse Natuur – en milieugroepen die tot de doelstelling
behoren van het Rotterdams Milieucentrum zijn:
1.

Platform Leefmilieu op en rond de Maasboulevard (PLM)

2.

Rotterdamse Bond van Volkstuinders en de afzonderlijke units en verenigingen

3.

Greenpeace afdeling Rijnmond

4.

Werkgroep Gehavend Rotterdam

4.

Fietsersbond, afdeling Rotterdam

5.

VTM milieucommunicatie Rijnmond (Vereniging tegen milieubederf)

6.

Werkgroep Kerk en Milieu

7.

Vereniging voor Natuur en Milieueducatie (IVN) afdeling Rijnmond

8.

NIVON federatie Rotterdam

9.

Stichting Vogelklas Karel Schot

10. NJN afdeling Rotterdam ‘Clausillia’
11. KNNV Rotterdam
12. Egelopvang Odilia Rotterdam
13. Werkgroep Eschpolder
14. Stichting ‘The Sustainable Journey’
15. De Rotterdamse Duurzaamheidsclub
16. Vereniging Milieudefensie Rotterdam
17. Moeras Ijsclubstraat
18. Ambrosius Gilde Rotterdam
19. Wijknatuurteam Provenier
20. Werkgroep buitenruimte van de stichting Boulevard
21. Wereld Natuur Fonds, Rotterdam
22. Stichting de Bomenridders
23. Stichting Natuurlijk Zuiderpark
24. Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam
25. De Groene Tornado Hillesluis
26. Vereniging Natuur en Milieubescherming Noordrand (VNMN)
27. Stichting Centraal Comité Anti Bulderbaan
28. Stichting Zweth Kandelaar Front
29. Vereniging Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast
30. Vereniging tot behoud van Park Zestienhoven
31. Comité behoud Schiebroekse Park
32. Weidevogelgroep Schieveen
33. Stichting Gezond Overschie
34. Wijknatuurteam Prins Alexander
35. Wijktuinorganisatie Ommoord
36. Stichting Platform Achternesse
37. Stichting Arboretum Trompenburg
38. Stichting OWAZE
39. 2012 Architecten
40. Wijkorgaan Stadsdriehoek, wijknatuurteam
41. Bewonersorganisatie Cool, wijknatuurteam
42. Wijktuinteam Het Oude Westen
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Colofon
26
Fietsconferentie

Werkplan 2004

4 Ieders land

8 maart 2003,

De IJskelder blijft

Fietsconferentie over

Rotterdams Milieucentrum

behouden

en door de polders

Rotterdam 2 februari 2004

Uitgave van de stichting

Laag Zestienhoven en
Schieveen op 8 maart
2003 met ruim 200
deelnemers.

Goedgekeurd door de
deelnemersraad van het
Rotterdams Milieucentrum
in vergadering bijeen op
de 11de december 2003
Foto's van:

6 Milieu-educatie

28 Werken in de natuur

Emile van Rinsum Slauerhoff
Th. Hoeksma
Teksten van:
Emile van Rinsum Slauerhoff
Tekstadviezen door:
Jan de Haas (Cultuurmakelaar
en lid van de denktank van
het Rotterdams Milieucentrum)

8 Stichting Natuurlijk

32 Groenpunt

Zuiderpark biedt wet-

Deelraadsbestuurder

houder Bolsius 9700

Karel Jungheim van

handtekeningen aan op

IJsselmonde slaat een

van de afdeling milieubeleid

de trappen van het

symbolische (eerste) paal

gemeentewerken Rotterdam,

stadhuis.

voor het Groenpunt op het
Eiland van Brienenoord.

Marieke Schreuder
(beleidsmedewerker 'huishoudens'

per 1 februari 2004
Milieudienst Rijnmond)

24 Earthship
Het Schotse earthship
in wording.
Autobanden en blikjes
vormen basis van nieuw
onderkomen.

Ontwerp:
Wilko Klerk (Argus)
Druk:
Argus
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