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Het Rotterdams Milieucentrum bestaat in 2008

vijf jaar. Na 11 jaar onderdeel te zijn geweest van

de Zuid Hollandse Milieufederatie werd 19 juni

2003 de stichting Rotterdams Milieucentrum

(RMC) opgericht. Het milieucentrum verhuisde

april 2003 van het monumentale pand van de

Milieufederatie aan het G.W. Burgerplein naar

haar kantoor in het gebouw Coolsingel 57 tegen-

over het stadhuis.

Emile van Rinsum ging op 15 januari 2003 samen

met twee medewerkers aan de slag om de verzelf-

standiging te realiseren. De officiële opening op

19 juni 2003 werd verricht door wethouder Lucas

Bolsius. De opening werd gevolgd door de eerste

groene conferentie met als thema de luchtkwaliteit

tevens de start van de campagne ‘Ieders Lucht’.

Het RMC zette hiermee de problemen met fijn stof,

verkeer en scheepvaart als een van de eerste op de

Rotterdamse bestuurlijke agenda.

Het milieucentrum profileerde zich als actieve club

die opkomt voor natuur en het milieu met accenten

op luchtkwaliteit en klimaat. Maar ook het thema

diversiteit werd opgepakt. Het centrum doet veel

met internet. Er komen een aantal websites en

digitale nieuwsbrieven. De Groene Agenda blijft

een van de visitekaartjes van het RMC. De groene

activiteitenkalender verandert van uiterlijk en

wordt in een oplage van 12.000 stuks in de hele

Rotterdamse regio verspreid, zes keer per jaar.

Sinds 2003 is de agenda ook op internet te bekij-

ken. Het recreatief wandelen blijft een van de acti-

viteiten van het RMC. Er werden in totaal vier wan-

delboekjes uitgebracht voor vier door het milieu-

centrum gemarkeerde wandelingen. Het Erasmus-

pad, het Pad op Zuid, het Jeneverpad en het Ton

Markesepad werd in 2006 gepresenteerd tijdens de

eerste Groene4daagse en overhandigd aan wethou-

der buitenruimte Lucas Bolsius.

De ondersteuning van de ruim zestig achterbanor-

ganisaties blijft de belangrijkste taak van het RMC.

Daarnaast doen een groot aantal individuele bur-

gers en organisaties een beroep op ondersteuning

en advies. Het centrum bracht ook tal van gevraag-

de en ongevraagde adviezen uit aan het Rotter-

damse gemeentebestuur zoals over de luchtkwali-

teit, het Groenbeleid, het Rotterdams Klimaat Ini-

tiatief, verkeer en dierenwelzijn. Een groot deel

van de aanbevelingen over luchtkwaliteit zijn later

terug te vinden in de Rotterdamse Aanpak Lucht-

kwaliteit (RAL).

Het RMC is goed in het bereiken van ‘andere groe-

pen’. Dat heeft ze de afgelopen jaren bewezen. Het

project MilieuDivers is er op gericht jongeren en

Rotterdammers met een allochtone achtergrond

meer bij milieu – en natuurthema’s te betrekken.

4

Theater in de Groene Oase tij-

dens de Autovrije dag 2007

(foto: Karin Oppelland)

Inleidend
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MilieuDivers stond in 2005 nog volop in de steigers

maar kwam in 2006 en 2007 tot volle bloei mede

dankzij de steun vanuit het project Leren voor

duurzame ontwikkeling van de Provincie Zuid Hol-

land. In 2007 werd een groot aantal activiteiten

georganiseerd in het kader van MilieuDivers: wijk-

bijeenkomsten, excursies, televisieprogramma’s en

cursussen. Het Atalantaproject trok van al deze

activiteiten de meeste belangstelling. Maar dat was

mede het gevolg van de kamervragen die werden

gesteld over de ‘Marokkoreis’ van de groep betrok-

ken jongeren.

Het natuurvrijwilligersproject ´Natuur in Kaart´

van de gemeente Rotterdam en bureau Stadsnatuur

ging in 2003 bijna ter ziele omdat Sport en Recrea-

tie helaas haar medewerking aan het project

opzegt. In 2006 maakte het milieucentrum samen

met bureau Stadsnatuur Rotterdam een doorstart.

In twee jaar tijd werden 225 vrijwilligers opgeleid

tot inventariseerder van de stadsnatuur. Eind 2007

zijn er 108 inventariseerders actief ‘in het veld’.

Ook in 2007 werden een drietal cursussen opge-

start en een aantal ‘terugkomdagen en bijscholin-

gen’. 

Dankzij een motie in de begrotingsraad van 2006

en de uitvoering die door het college van B&W aan

deze motie werd gegeven kon het milieucentrum in

2007 uitbreiden qua personeel. Tot mei 2007 werk-

te directeur Van Rinsum formeel als enige betaalde

kracht in vaste dienst met naast hem een tweetal

projectmedewerkers. In mei kon het milieucentrum

extra mensen in dienst nemen.

Rotterdam.  15 februari 2008

RMC werkplan 2008 / RMC verkorte jaarcijfers 2007

te vinden op www.milieucentrum.rotterdam.nl (RMC)

5Jaarverslag 2007

De Atalantajongeren vertellen

hun verhaal bij Pauw en 

Witteman. (foto: Wouter Bauman)

De activiteiten van het Rotterdams Milieucentrum werden mogelijk gemaakt door:
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1. Het Rotterdams Milieucentrum

1.
6

1.1 Historie
De Zuid Hollandse Milieufederatie bood tot juni

2003 met haar ‘project milieucentrum’ ruim 11 jaar

lang ondersteuning aan de Rotterdamse natuur –

en milieugroepen. Het doel van deze activiteit was

gericht op het versterken van de Rotterdamse

milieubeweging door ondersteuning, coördinatie

en het oprichten van lokale natuur – en milieu-

groepen. De milieufederatie besloot tot de verzelf-

standiging van het Milieucentrum omdat haar

andere activiteiten vooral gericht zijn op beleids-

beïnvloeding op regionaal, provinciaal en landelijk

niveau. De federatie heeft ook geen organisatori-

sche binding met het Haagse milieucentrum. 

Een andere belangrijke reden was dat bij een zelf-

standig milieucentrum de Rotterdamse achterban

een grotere betrokkenheid bij het Milieucentrum

zou kunnen hebben. Natuur – en milieugroepen

kunnen directer betrokken worden bij het bepalen

van het beleid van het Milieucentrum en meer ver-

antwoordelijkheid nemen voor het beleid. Het

milieucentrum kan zich als zelfstandige organisatie

meer profileren vanuit een eigen identiteit en

samen met de Rotterdamse groepen haar eigen

beleid bepalen.

Ook kunnen externen, zoals de gemeente

Rotterdam en deelgemeenten zich direct

richten tot het Milieucentrum. Er ont-

staat zo een duidelijk aanspreekpunt voor

Rotterdamse natuur – en milieuzaken. 

De prioriteiten van het zelfstandige Milieucentrum

kunnen soms anders komen te liggen dan toen het

nog onderdeel was van de Zuid-Hollandse Milieufe-

deratie. De Milieufederatie maakt haar afwegingen

vooral op regionaal – en provinciaal niveau. Voor

het zelfstandige Rotterdamse milieucentrum zal

het belang van inwoners van Rotterdam en de

mening van de lokale natuur – en milieugroepen

meer richtinggevend zijn.

1.2 Organisatiestructuur
Het bestuur is het hoogste orgaan van de stichting

bijgestaan door de deelnemersraad. Deze raad is

samengesteld uit vertegenwoordigers van Rotter-

damse natuur – en milieugroepen en kan conform

de statuten van de stichting een aantal bestuursle-

den voordragen en het bestuur gevraagd en onge-

vraagd van advies voorzien. Het bestuur kiest uit

haar midden een dagelijks bestuur. Een aantal

bevoegdheden aangaande het dagelijkse bestuur

zijn overgedragen aan de directeur.

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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Rotterdamse Milieuvoorlich-

ters op excursie in de dui-

nen van Hoek van Holland

(foto: Karin Oppelland)

De 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.

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 leveren 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 één of meer projecten en één of meer acties, eve-

nementen 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–overheden) indien en voor

zover dat voor de stichting zinvol kan zijn en een bijdrage kan leveren aan het bereiken van de doelstelling van de stichting;’

Jaarverslag 2007 7

1.3 Positie
Het zelfstandige Rotterdams Milieucentrum is een

ondersteunende en faciliterende organisatie voor

Rotterdamse natuur – en milieuorganisaties en zet

hen aan tot samenwerking, overleg, kennisuitwis-

seling en – overdracht. Het RMC biedt Rotterdamse

natuur – en milieuorganisaties financiële en orga-

nisatorische middelen aan om hun werk zo opti-

maal mogelijk te kunnen doen. 

Het Milieucentrum is een van de overheid onafhan-

kelijke en een voor burgers en natuur – en milieu-

organisaties laagdrempelige en toegankelijke orga-

nisatie.

Het centrum kan, als organisator van de samen-

werking en daarmee van gezamenlijke standpunten

de woordvoerder zijn namens de natuur– en

milieuorganisaties of namens hen optreden in

overlegsituaties. Daarnaast vervult het Rotterdams

Milieucentrum een publieksfunctie en draagt haar

streven naar een natuur - en milieuvriendelijk en

duurzaam Rotterdam uit aan een breed publiek

door publicaties, activiteiten en evenementen.

1.4 Rotterdamse groepen
De ‘groepen’ die tot de achterban van het Rotter-

dams Milieucentrum kunnen worden gerekend zijn

een aantal kleine en grote organisaties waarin dui-

zenden Rotterdammers actief zijn. Organisaties die

zich manifesteren op het gebied van natuurbe-

houd, milieu, duurzaamheid, ecologisch tuinieren,

directe milieubelangbehartiging op wijk –, deelge-

meente - of stadsniveau maar ook lokale afdelin-

gen van landelijke natuur – en milieuorganisaties

en kleinschalige op de wijk gerichte natuur – of

ecoteams. De achterban is dus een breed gescha-

keerde groep die zich met een breed spectrum aan

onderwerpen bezighoudt.

1.5 Personeel
Bij de start van het Milieucentrum in 2003 had het

centrum een personeelsbezetting bestaande uit

een coördinator met 32 uur en twee ID-banen (in

en - doorstroombanen). Beide ID – medewerkers

vertrokken in de loop der jaren. Ze werden vanwe-

ge een vacaturestop niet vervangen. Vanaf 2005

werd dit opgevangen door vrijwilligers, tijdelijke -

en parttime (project)medewerkers. Vanaf 1 mei

2007 krijgen Wouter Bauman (28 uur) en Mohamed

Hacene (20 uur) een vaste aanstelling. Wouter

richt zich op natuur en ruimte en Mohamed op het

werkveld diversiteit en jongeren. Isolde van Over-

beek (28 uur) gaat in mei aan de slag als beleids-

medewerker klimaat, luchtkwaliteit en mobiliteit

en Allison Bouhami (20 uur) als bureaumanager.
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Dans en muziek van Tarwa ‘n

Chig Mohend (Noord Marok-

ko) bij het Atalantapaviljoen

van het RMC tijdens het

30ste Ortel Dunyafestival

2007 (foto: Wouter Bauman)

2. Groepenondersteuning

2.
Jaarverslag 2007 9

Het Rotterdams Milieucentrum heeft ruim zestig

achterbangroepen. Kleine comités rond parken,

bewonersnatuurteams, afdelingen van grote lan-

delijke natuur – en milieuorganisaties die het

milieucentrum op verschillende manieren onder-

steunt. 

2.1 Achterban
Het Rotterdams Milieucentrum ondersteunt haar

achterbangroepen met raad en daad. Deze onder-

steuning bleef tot mei 2007 beperkt vanwege de

krappe personele bezetting. Vanaf mei 2007 kon

het milieucentrum meer bieden aan de bij haar

aangesloten groepen.

Het RMC organiseerde themabijeenkomsten, excur-

sies, discussies, debat en workshops met en voor

haar achterban. Ook ontvangen groepen een digi-

tale - en geprinte groepennieuwsbrief met nieuws

over het milieucentrum, activiteiten, acties en bij-

eenkomsten. In 2007 werden elf digitale groepen-

nieuwsbrieven verspreid en vijf geprinte versies

(vaak met diverse bijlagen).

Op het milieucentrum is sinds 2005 een leestafel

met actuele (bestemmings)plannen van de

gemeente. Een deel van deze plannen is nu ook

digitaal te bekijken via de website van het milieu-

centrum.

2.2 Vademecum
Het Vademecum ‘Natuur & milieu’ voor de regio

Rotterdam werd gedigitaliseerd en werd ook in

2007 van nieuwe informatie voorzien. Het vademe-

cum is bedoeld voor iedereen. Via het Vademecum

kun je elkaar vinden, maar ook voor natuur en

milieu belangrijke instanties, overheden en orga-

nisaties zijn op te sporen.

2.3 Groepensubsidies
In 2007 deden dertien lokale natuur – en milieu-

groepen een beroep op financiële ondersteuning

via het milieucentrum ten behoeve van werkgelden

en projectgelden.

Er zijn twee vormen van financiële ondersteuning. 

Het werkgeld. 

Per jaar kunnen groepen maximaal € 250,-- werk-

geld aanvragen ten behoeve van de kleine onkos-

ten zoals porti, kopiëren en bureaukosten. 

Het projectgeld. 

Natuur – en milieugroepen kunnen een projectplan

indienen voor een project en maximaal een bedrag

van € 1.500,-- aanvragen. Indieners doen vaak

ook een beroep op andere subsidiegevers en fond-

sen om een natuur – of milieuproject te realiseren.

De bijdrage van het milieucentrum kan de aanlei-

ding zijn tot financiering door andere fondsen en

subsidiënten

Autovrije dag 2007

(foto: Karin Oppelland)
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3.
3. Communicatie

www.milieucentrum.rotterdam.nl

In 2007 heeft de website van het

milieucentrum gemiddeld 18.000

‘visits’ en 270.000 hits per maand

(tegen gemiddeld 9000 visits per maand

in 2006). Wederom een verdubbeling

ten opzicht van het voorgaande jaar. In

maart was de piek met bijna 28.000

bezoekers en ruim 780.000 hits! 

10

Internet was voor het milieucentrum de afgelo-

pen jaren een belangrijk communicatiemiddel.

3.1 Internet
Het internet was een belangrijk communicatiemid-

del voor het milieucentrum. De website van het

milieucentrum is in eerste instantie een ‘servicesi-

te’ voor de Rotterdamse natuur – en milieugroe-

pen. Naast actuele informatie is er op de site veel

informatie te vinden over en van natuur – en

milieugroepen maar ook het digitale Vademecum is

te raadplegen.

Op de site staat ook bestuurlijke informatie zoals

milieuzaken die zijn besproken in het college - en

gemeenteraadsvergadering, krantenartikelen en

actuele zaken. Het accent van de website ligt op de

servicefunctie en is het visitekaartje van het

milieucentrum. Een tweede website die door het

milieucentrum wordt beheerd is de op een breder

publiek gerichte Groene Agenda (zie 3.2). Daar-

naast zijn er verschillende sub-sites (webpagina’s

met een eigen domeinnaam) zoals:

www.groene4daagse.nl, www.klimaatwant.nl,

www.atalantajongeren.nl, www.rotterdamsepar-

ken.nl en www.parken.info (beide in ontwikke-

ling), www.natuurinkaart.nl en de jongerenweb-

sites www.iederslucht.nl en www.onsklimaat.nl

(ook deze beide in ontwikkeling).
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3.2 Groene agenda
In 2007 gaf het Rotterdams milieucentrum zes edi-

ties van deze groene activiteitenagenda. De digita-

le versie werd drukker bekeken dan ooit. De Groene

Agenda is gericht op een breed regionaal publiek

en heeft tot doel groene activiteiten en groene

organisaties extra onder de aandacht te brengen.

Vast onderdeel van de digitale versie van de Groe-

ne Agenda is de succesvolle ‘Natuurrubriek’ van

Peter van Dalen. In totaal schreef hij vanaf augus-

tus 2003 tot en met eind 2007 86 natuurrubrieken

over de flora en fauna aan de Noordrand van onze

stad.

3.3 Rotterdamse Milieucou-
rant
In 2007 werd dertien keer de digitale Rotterdamse

Milieucourant verspreid. Het is een ‘blad’ niet

alleen gericht op natuur – en milieugroepen maar

ook op de beleidsmakers, politici en bestuurders.

Een bredere doelgroep dus dan de RMC groepen-

nieuwsbrief. De redactie maakt een mix van lande-

lijke onderwerpen en lokale en regionale thema’s.

Jongeren op excursie op het

Eiland van Brienenoord

(foto: Emile van Rinsum)

www.degroeneagenda.nl

In 2007 heeft de website de Groene Agen-

da gemiddeld 5000 bezoekers (visits) per

maand. De website van de Groene Agenda

heeft haar gebruikelijke piekdagen in de

zomermaanden. In juli 2007 kwamen er

6903 bezoekers langs (en 19.949 hits). Ter

vergelijking: in juli 2006 waren dit er maar

zo’n 300 per maand!
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Excursie naar ‘de stilte naast de

stad’  ( foto: Karin Oppelland)

26 nieuwe Rotterdams Milieuvoor-

lichters in 2007  

(foto: Karin Oppelland)

4. Diversiteit en jongeren

Jaarverslag 2007 13

MilieuDivers is een project gericht op Rotterdam-

mers met een allochtone achtergrond en jonge-

ren. Activiteiten van MilieuDivers zijn wijkbij-

eenkomsten, wijkworkshops, excursies naar de

‘stilte naast de stad’, de cursussen Rotterdams

Milieuvoorlichter, voorlichtingen door jongeren

aan jongeren en de televisieprogramma’s FLEX M

op ETV. Jong Groen, Groen Jong is een project

gericht op het verbreden van het natuur – en

milieuactiviteitenaanbod gericht op jeugd.

Samen met Jongeren Milieu Actief organiseerde

het milieucentrum The Bet in Rotterdam. Ook

organiseerde het milieucentrum het ‘Atalanta-

project’ waarin een groep jongeren uit zuid ken-

nismaakte met natuur, milieu, duurzame ont-

wikkeling en ontwikkelingssamenwerking.

4.1 MilieuDivers 2007
MilieuDivers heeft in 2007 haar kennis, ervaring en

netwerk weten te vergroten door een scala aan

activiteiten. Steeds meer individuele burgers en

organisaties weten de weg te vinden naar het

milieucentrum. Steeds meer lokale milieuorganisa-

ties zien het belang in van het bereiken van andere

doelgroepen. Steeds meer migrantenorganisaties

staan open voor natuur en milieuthema’s. Het

animo onder jongeren voor natuur en milieu wordt

groter. MilieuDivers speelde daar dan ook gretig op

in!

Op veel plaatsen heeft het milieucentrum discus-

sies op gang gebracht over thema’s als duurzaam-

heid, natuur, milieu en klimaat. Er zijn excursies

georganiseerd naar natuur in en rond Rotterdam.

MilieuDivers richt zich op twee doelgroepen. 

De jongeren en Rotterdammers met een allochtone

achtergrond. In wijken werden bijeenkomsten

georganiseerd om de bewoners van informatie te

voorzien over natuur en milieu, luchtkwaliteit, 

klimaat en duurzaamheid waarbij ook handelings-

perspectieven werden aangeboden. De bijeenkom-

sten zijn goed bezocht en de aanwezigen zijn 

geïnteresseerd en positief over de inhoud van 

het programma.

Het RMC organiseerde tijdens de Ramadan (heilige

vastenmaand voor moslims) iftars (tradionele

maaltijd ter verbreking van het vasten). Na de

maaltijd werd MilieuDivers gepresenteerd. In 2007

werden in vier verschillende wijken milieuiftars

georganiseerd.
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Rappers C1000 (Clifton Giersthove)

(foto) en Casuel maakte samen de

rap ‘Zo kunnen we niet verder gaan’

TV FLEX M ploeg in actie

(foto: Karin Oppelland)

14

Een bijzondere ‘MilieuDiversbijeenkomst’ was in

het kader van vrouwendag 2007 in deelgemeente

noord. Hoog op de agenda van de vrouwendag

stonden naast onderwerpen als emancipatie en de

vrouwenbeweging ook klimaat en luchtkwaliteit.

In de activiteiten gericht op jongeren werden voor-

lichtingen gegeven aan jongeren door jongeren. De

jongeren die mee deden aan de RMV-cursus 2006

hebben bij verschillende organisaties en scholen

voorlichtingen gegeven aan leeftijdsgenoten. De

Milieuvoorlichters krijgen de ruimte om hun eigen

manier van presenteren toe te passen en/of te

combineren met hun hobby’s. Een aantal jongeren

bracht de milieuboodschap over in de vorm van

toneel, muziek/raps. Wat goed werd ontvangen

door de doelgroep. De RMV-ers hebben met veel

plezier en goede informatiebronnen velen anderen

weten te bereiken. Op 14 december ontvingen de

jongeren tijdens de Groene Conferentie uit handen

van milieuwethouder Harbers de groene vogel. De

groene vogel is de jaarlijkse Rotterdamse natuur -

en milieuvrijwilligersprijs.

Voor een tweede lichting Rotterdamse milieuvoor-

lichters werd eind 2007 een nieuwe cursus opge-

zet. Er deden 26 jongeren mee aan de 2de cursus

RMV. 

Op ETV werden ook in 2007 vijf televisieprogram-

ma’s van FLEX M uitgezonden over klimaat en

luchtkwaliteit waarin de thema’s autovrije dag,

energie, verkeer, mondiale milieuproblemen en de

Rotterdamse Milieuvoorlichters. Er kwam een nieu-

we rap  ‘zo kan het niet verder gaan!’ van de rap-

pers C1000 (Clifton Giersthove) en FtCassuel waar
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Rotterdamse milieuvoorlichters op

excursie in de duinen van Hoek van

Holland (foto; Karin Oppelland)

The Bet

The Bet wordt sinds 2000

met groot succes georgani-

seerd. In 2000 gingen ruim

vierduizend jongeren in

heel Nederland een wed-

denschap aan met toenma-

lig milieuminister Pronk.

Vanwege het grote succes

is The Bet in 2003, 2004 en

2005 in diverse gemeenten

en provincies doorgegaan.

Ook een aantal keer in Rot-

terdam. In september 2007

ging The Bet opnieuw van

start in Rotterdam.
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ook een videoclip van werd gemaakt. De eerste

milieuclip ‘Rotterdam heeft lucht nodig’ en deze

nieuwe clip kwamen in 2007 beide ook op Cd uit.

Alle FLEX M uitzendingen zijn terug te vinden op de

hybride DVD/Cd-rom als onderdeel van de educa-

tiepakketten ‘Ieders Lucht’ (december 2006) en

‘Ons Klimaat’ (december 2007). De uitzendingen

werden veelvuldig gebruikt door de Rotterdams

Milieu Voorlichters.

Het RMC ging in 2007 ook op excursie met groe-

pen. Drie plekken werden bezocht.  Het Kralingse

bos, het Eiland van Brienenoord en de duingebie-

den en de Zeetoren in Hoek van Holland. Met een

grote groep vrouwen werd het Eiland van Brienen-

oord bezocht in combinatie met een boottocht

door de Rotterdamse haven. De rondleiding door

het Kralingse Bos werd in gebarentaal toegelicht

via de doventolk door de boswachter omdat hier

ging om een groep dove jongeren. Hierbij werd

samengewerkt met Stichting MEE. Bij de excursie

naar de Hoekse duinen en de zeetoren kregen de

medewerkers van het RMC ondersteuning van

stichting Ark. Staande op het torendak van de Zee-

toren worden de grote thema’s van de Nederlandse

delta bekeken: kustverdediging, havenuitbreiding,

waterberging, de ontwikkeling van nieuwe duinen

en een toekomstig een zeereservaat ter compensa-

tie van de 2de Maasvlakte.

MilieuDivers heeft een vruchtbare 2007 achter de

rug, waar het RMC zeer trots op is.

4.2 Upgrade MilieuDivers
Het RMC biedt met presentaties over MilieuDivers

aan verschillende organisaties in de provincie Zuid

Holland een eerste stap voor uitbreiding van het

project naar andere steden. Natuur – en milieuor-

ganisaties en (zelf)organisaties van jongeren en

allochtonen kunnen gebruik maken van de experti-

se, de kennis en ervaringen van het RMC. Het

milieucentrum biedt graag handreikingen aan deze

organisaties en ontwikkelde een speciale power-

pointpresentatie en videofilm. Zo organiseerden

het RMC in 2007 bijeenkomsten in Den Haag, Lei-

den en Gouda.

4.3 The Bet
The Bet is een weddenschap. Scholieren wedden

met hun schooldirectie, gemeente óf met een

bedrijf uit de wijk dat het hen lukt om in twee

maanden tijd acht procent CO2 te besparen. Vijf

scholen deden in 2007 mee aan The Bet. Met The

Bet wil Jongeren Milieu Actief (de jongerenafdeling

van vereniging Milieudefensie) en het RMC laten

zien dat je in de tijd die je gebruikt om te praten

ook gewoon actie kunt ondernemen. 
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In het kader van het project ‘Zelf aan de slag met

luchtkwaliteit’ (een regeling in het kader van de

Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit (RAL)) heeft

het RMC subsidie ontvangen. The Bet 2007 werd in

samenwerking met Jongeren Milieu Actief georga-

niseerd. 

4.4 Jong Groen
In samenwerking met Sport en Recreatie, afdeling

Natuur- en Milieueducatie, van de gemeente Rot-

terdam werd in 2006 door het milieucentrum

onderzoek verricht naar jeugd en natuur en milieu.

Het onderzoek met de titel ‘Jong Groen, Groen

Jong’ had tot doel het in kaart brengen van het

aanbod van natuur- en milieuactiviteiten in Rotter-

dam en regio voor de jeugd in de leeftijdscatergo-

rie 8-18 jaar.

In het onderzoek werden zowel jeugd - als natuur -

en milieuorganisaties benaderd. De wensen van

kinderen en jongeren, het huidige aanbod en de

potenties werden in het onderzoek in kaart

gebracht. De uitkomsten van het onderzoek wer-

den onder andere besproken tijdens de Groene

Conferentie in 2006. 

In de laatste maanden van 2007 heeft het bureau

Cailin Partners in samenwerking met Sport en

Recreatie (Natuur en Milieueducatie), het IVN con-

sulentschap Zuid Holland, Scouting Rotterdam en

het Rotterdams Milieucentrum een plan van aanpak

gemaakt voor een vervolgtraject van Jong Groen.

Het plan van aanpak is gericht op het bundelen

van een op de doelgroep ‘de Rotterdamse jeugd’

gerichte informatie over natuur en milieu. Het is

de ook de bedoeling dat er een nieuw aantrekkelijk

aanbod voor kinderen en jongeren wordt samenge-

steld en aangeboden. Via dit aanbod krijgt de Rot-

terdamse jeugd meer mogelijkheden actief te wor-

den bij/voor natuur - en milieuorganisaties en om

deel te nemen aan activiteiten in Rotterdam en

regio. 

Alle geïnterviewde organisaties, relevante achter-

bangroepen, Rotterdamse bestuurders, - politici en

- beleidsmakers die iets met natuur, milieu of jon-

geren te maken hebben ontvingen eind 2007 het

onderzoeksrapport en het uitgewerkte plan van

aanpak. Er werd eind 2007 een subsidieaanvraag

gedaan bij het projectteam Groenjaar en in 2008

wordt aansluiting gezocht bij het Jongerenjaar

2009.

4.5 Atalanta
Atalanta was een project van Xplore. Een program-

ma van het Ministerie van Buitenlandse zaken. Het

project startte eind 2006 en werd uitgevoerd door

het Rotterdams Milieucentrum. Het laat Rotter-

damse jongeren kennismaken met natuur, milieu,

duurzame ontwikkeling, ontwikkelingssamenwer-

king en de millenniumdoelstellingen Bij het Ata-

lantaproject ligt het accent vooral op de verken-

ning naar Ecotoerisme in de provincie Nador

(Noord Marokko). 15 jongeren deelden, na een

intensieve voorbereiding en een stage naar Marok-

ko, hun ervaringen met ander mensen om zo meer

draagvlak te creëren voor ontwikkelingssamenwer-

king en de millenniumdoelstellingen in het bijzon-

der. Per persoon hebben de jongeren 150 mensen

persoonlijk op de hoogte gesteld van hun ervarin-

gen en hen voorgelicht met hun opgedane kennis

over natuur, milieu en duurzame ontwikkeling (mil-

lenniumdoelstellingen). Daarnaast worden ook

vele mensen indirect bereikt via de media en tij-

dens het Rotterdamse 30ste Ortel Dunyafestival. 

Op het 30ste Ortel Dunyafestival werd 27 mei het

Atalantaproject gepresenteerd in een in Oosterse

stijl ingerichte Atalantapaviljoen geopend door

milieuminister Jacqueline Cramer en de Rotterdam-

Het Atalantavoetbalteam in Nador

(Marokko)

Jaarverslag_2007_v3:Opmaak 1 4/28/2008 1:19 PM Pagina 16



Milieuminister Cramer opent het

Atalantapaviljoen tijdens het 30ste

Ortel Dunyafestival.

De volgende mediakanalen

hebben aandacht besteed

aan het Atalantaproject:

TV/documentaire: Klimaat-

nieuws (Talpa), NOVA,

Pauw & Witteman, Cineac

Feyenoord, Cineac Pietje

Bel (Centrum), TV Rijn-

mond, Documentaire Ata-

lanta Jongeren (vertoond

op het Dunya festival).

Radio:VARA Vroege Vogels,

Nederlandse Moslim

Omroep: Wat Nou..?! 

(jongeren programma)

Kranten en tijdschriften:

Elsevier (2x), VSB Maga-

zine, Huis-aan-huis krant

van de BOA, Maasstad, AD

Rotterdam (4x), Haven-

loods, Telegraaf (2x),

Metro, NRC Handelsblad

(2x), Volkskrant, Boekje

Nador.

Websites: atalantajonge-

ren.nl, maghrebmaga-

zine.nl, dunya.nl,

tawiza.nl, tien.tv, hetvrij-

evolk.nl, tilelli.nl,

maghreb.nl, Sites politieke

partijen, sites kanten en

tijdschriften, diverse fora,

milieucentrum. rotter-

dam.nl, RMC Courant,

nieuwsbrief RMC, 

Groene Agenda.

www.atalantajongeren.nl
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se wethouder cultuur en participatie Orhan Kaya.

Ook staatssecretaris Aboutaleb was te gast. Uit

Marokko waren op uitnodiging van het RMC overge-

komen de ‘Charge de Mission’ van de Provinciale

Assemblee van de Provincie Nador en de voorzitter

van de Marokkaanse zusterorganisatie van het RMC

‘Ilmas’. Vele duizenden mensen kwamen langs bij

het paviljoen.

De jongeren maakten een videoreportage van hun

stagereis naar Nador, een cabaretvoorstelling en

een boekje over Nador en hun verkenningen naar

de mogelijkheden voor ecotoerisme in deze Noord -

Marokkaanse provincie.

Aan het project werd veel aandacht besteed door

landelijke en lokale media. Een optelling van het

aantal ‘indirect’ bereikte mensen via geschreven

media, radio en TV komt totaal op 5.863.676.

4.6 Ondersteuningsactivitei-
ten
Vanuit MilieuDivers werden initiatieven op het

gebied van natuur en milieu door jongeren – en

(zelf)organisaties ondersteund. Zo ondersteunde

het RMC in 2007 de Stichting Afri met de invulling

van het milieudeel van een steunpunt voor jonge-

ren in de Afrikaanderwijk, de Stichting voor ver-

nieuwing en participatie bij de organisatie van

‘groene activiteiten’ en jongerenbijeenkomsten,

het COS Rijnmond Midden Holland en de stichting

’t Klooster bij de inhoudelijke begeleiding van het

Xploreproject ‘Jongeren tussen Noord en Nador’.
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Bijeenkomsten, voorlichtingen en cursussen
MilieuDivers in 2007

Wijkbijeenkomsten en wijkworkshops

10-01: Studio Hergebruik, Coolsingel, workshop hergebruik, 13 deelnemers

17-01: SOLO, Afrikaanderplein, Workshop duurzame ontwikkeling: 16 deelnemers

24-01: SOLO,  Afrikaanderplein, Workshop Presentatie technieken: 16 deelnemers

28-01: Wijkgebouw ‘de Put’, Putselaan, presentatie & cabaret over water, wijkbewoners 

met een allochtone achtergrond: 20 deelnemers

4-02: Wijkgebouw klooster, Oude Noorden, MilieuDiversvoorlichting, 30 deelnemers

28-02: SOLO, Afrikaanderplein, Bijeenkomst atalanta’s, 18 deelnemers

4-03: SOLO, Afrikaanderplein, voorlichting, 15 deelnemers

18-04: Studio Hergebruik, Coolsingel, Bijeenkomst RMV, 22 deelnemers

19-04: RMC, Coolsingel, RMC presentatie aan buitenlandse studenten, studenten van buitenland 

erasmusuniversiteit, 23 deelnemers

26-04: RMC, Coolsingel, Workshop Milieu, 17 deelnemers

17-05: RMC, Coolsingel, Workshop Milieu, 15 deelnemers

27-05: Parklaan, Atalantapaviljoen, Dunyafestival, aantal bezoekers paviljoen ± 10.000 bezoekers.

6-06: Kaapstraat, Aanleg vlindertuin, Jongeren en buurtbewoners, 80 deelnemers

9-06: Kralingsebos, Voorlichting aan dove jongeren, 16 deelnemers

20-06: SOLO, Afrikaanderplein, Workshop, 16 deelnemers

5-09: Moby dick, Paul krugerstraat, Bijeenkomst RMV, 24 deelnemers 

29-10: Vrouwengroep El maghreb, De Arend, Kaapstraat 34, 28 deelnemers

14-12: Groene conferentie, Uitreiking certificaten RMV (zie hoofdstuk 6.3)

MilieuDivers Iftars 

28-09: De PUT, Putseplein, Milieudivers-iftar, 38 deelnemers

2-10: Wijkcentrum Oranjeboomstraat, Milieudivers-iftar, 25 deelnemers

5-10: MVCN, Vijverhofstraat, Milieudivers-iftar, 40 deelnemers

10-10 Stichting Afri, Afrikaanderplein, MilieuDivers-iftar, 50 deelnemers

Vrouwendag 8 maart

8-03: MVCN, Vijverhofstraat, Vrouwendag & milieu, vrouwen met een 

allochtone achtergrond, aantal 50

RMV jongerenvoorlichtingen

27-04 Agnesschool, Nassauhaven, 19 en 24 deelnemers

10-05 Noordereiland, 16 deelnemers

15-05 Stichting voor vernieuwing en participatie, Charlois, 34 deelnemers

22-05  Stichting voor vernieuwing en participatie, Charlois, 20 en 24 deelnemers

24-05 De Piramide, Slaghekstraat, 16 deelnemers

25-05 De Tweebos, Chr. De Wetstraat, 16 en 24 deelnemers

4-06 Bureau Medelanders, 7 deelnemers

5-06 Stichting voor vernieuwing en participatie, Charlois, 15 en 12 deelnemers

11-06 De Dukdalf, Persoonsstraat, 20, 22 en 18 deelnemers

12-06 Stichting voor vernieuwing en participatie, Charlois, 20 deelnemers

13-06 De Oranje Horizon, Hooidrift, 75 deelnemers

18-06 Jbs. De Dialoog, Overijsselstraat, 14 deelnemers

18-06 Erasmusuniversiteit, 2 x 60 deelnemers

28-09 Stichting voor vernieuwing en participatie, Charlois, 40 deelnemers

2-10 De Doorbraak, Oranjeboomstraat, 24 deelnemers

4-10 Albeda college, 14 deelnemers

16-10 RMC, 20 deelnemers

30-10 Calvijn college, 24 deelnemers

18

Jaarverslag_2007_v3:Opmaak 1 4/28/2008 1:19 PM Pagina 18



31-10 STC, Waalhaven, 25 en 26 deelnemers

1-11 Scheepvaart en transportcollege Loydstraat 2 x 40 deelnemers

1-11 Scheepvaart en transportcollege Loydstraat 2 x 40 deelnemers

2-11 Nova college, Slinge, 22 deelnemers

6-11 Grafisch Lyceum, Heer Bokelweg, 4 x 25 deelnemers

7-11 Theater Havo/Vwo, 25 en 24 deelnemers

25-11 NIVON, 50 deelnemers

RMV cursus 2007

31-10: Studio hergebruik, RMV cursus, 26 deelnemers

7-11: Studio hergebruik, RMV cursus, 26 deelnemers

14-11: Studio hergebruik, RMV cursus, 26 deelnemers

21-11: Studio hergebruik, RMV cursus, 26 deelnemers

28-11: Studio hergebruik, RMV cursus, 26 deelnemers

5-11: Natuurexcursie, naar de Zeetoren in Hoek van Holland, 25 deelnemers

Excursies ‘Stilte in en naast de stad’

9-06: Kralingsebos, excursie met dove jongeren, 16 deelnemers

5-11: Hoek van Holland, aantal 25 deelnemers

17-11: Eiland van Brienenoord, 25 deelnemers

19Jaarverslag 2007
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De activiteiten rond mobiliteit spitsten zich

vooral toe op het mede organiseren van een

Autovrije dag en ‘de week van de vooruitgang’ in

Rotterdam. Daarnaast hield het milieucentrum

de ontwikkelingen rond de verbindingsweg

A13/A16 kritisch in de gaten.

5.1 Autovrije zondag, 16
september 2007
Het RMC organiseerde in september een deel van

het programma van de Autovrije dag op de Coolsin-

gel met name het gedeelte voor het stadhuis en

het (voormalige) postkantoor. De organisatie en

invulling van de dag was een belangrijk project in

de tweede helft van 2007. Er werd samengewerkt

met mensen van verschillende organisaties, zoals

Milieudefensie, Stichting Rotterdams Volkstheater,

Stichting Rotterdams Cultuuratelier, dS+V het OBR,

de bestuursdienst en de operationele diensten

zoals politie, RET, brandweer.

5.1.1 Plan
Het Rotterdams Milieucentrum bood in september

2006 samen met Milieudefensie en de Fietsersbond

de raadscommissie milieu (ESMV) het plan voor een

Autovrije dag aan. Ieder jaar doen verschillende

Europese gemeenten mee met de ‘Week van de

Vooruitgang’ (European Mobility Week) en de auto-

vrije dag. De ‘European Mobility Week’ is een initia-

tief van de Europese commissie. 

Rotterdam doet voor het eerst in 1999 mee maar

daarna werd het evenement niet meer herhaald.

Naar aanleiding van het plan van de milieuorgani-

saties nam de gemeenteraad op 9 november 2006

een motie aan van de raadsleden Bonte (Groen-

Links), de Bruijn (PvdA), Oosterhoff (Christen-

Unie/SGP) en De Kleijn (SP). In de motie werd het

college van Burgemeester en Wethouders verzocht

een autovrije dag te laten organiseren in het cen-

trum van Rotterdam en hierbij samen te werken

met het Rotterdams Milieucentrum en andere

milieuorganisaties.

5.1.2 Klimaatfestival
De besluitvorming duurt even. In juni werd pas de

knoop doorgehakt door het Rotterdamse college

van B&W. De autovrije dag kon doorgaan op de

Coolsingel en de Schiedamsedijk. De ‘week van de

vooruitgang’ werd omgedoopt tot ‘het Rotterdams

Klimaatfestival’, waarmee de gemeente de gele-

genheid wilde aangrijpen om ‘de bewustwording

over de gevolgen van mobiliteit voor het milieu

onder de aandacht te brengen’. Ook wil de gemeen-

te ‘samen met haar partners bezoekers inspireren

bewuster om te gaan met energie om zelf bij te

dragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en

het klimaat’. 

In korte tijd en midden in de zomervakantieperio-

de moest er heel veel worden geregeld zoals ver-

gunningen, beveiliging, programmering, publici-

teit. Het RMC had echter een voorsprong. Zij had in

januari/februari al een redelijk uitgewerkt pro-

gramma klaarliggen en ook een evenementenver-

gunning aangevraagd. Veel diensten en organisa-

ties moesten nog van voor af aan beginnen.

21Jaarverslag 2007

Suzanne Mulder in gesprek met

burgemeester Opstelten bij de ope-

ning van het Klimaatfestival 2007

in de Groen Oase 

(foto: Karin Oppelland)

<

De Braincar. Een RMC programma-

onderdeel tijdens de Autovrije dag

2007 (foto: Karin Oppelland)

De Groene Oase. Een RMC program-

maonderdeel tijdens de Autovrije

dag 2007 (foto: Karin Oppelland)

5. Mobiliteit
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Duizenden kleurrijke paneeltjes op

de klimaat want? 

(foto: Karin Oppelland)

De Groene Oase. Het groene mid-

delpunt van het Klimaat-festival

2007. (foto: Karin Oppelland)

Fools theatre

(foto: Karin Oppelland)
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De samenwerking met de producer en projectlei-

ding en diverse communicatieadviseurs verlopen

erg stroef. Door de enorme tijdsdruk vaak ook cha-

otisch. In de evaluatie heeft het RMC haar kritiek

niet onder stoelen of banken geschoven.

Het milieucentrum organiseerde op 16 september

een groot aantal activiteiten op de Coolsingel

zoals: straattheatervoorstellingen, ‘de Braincar’

van beeldend kunstenaar Olaf Mooij, voorstelling-

en van de Wereldwachter (zie hoofdstuk 6.4.2) de

‘Klimaat Want?’ (zie hoofdstuk 6.4.3). In de maan-

den voorafgaande aan het Klimaatfestival werd

hard aan de ‘Klimaat Want?’ gewerkt in de Rotter-

damse wijken. Duizenden mensen beschilderden en

beschreven evenzoveel paneeltjes die samen op 16

september de wand vormden voor het Rotterdamse

stadhuis (zie hoofdstuk 6.4.3).

De Oase voor het (voormalige) postkantoor aan de

Coolsingel was het groene middelpunt van het Kli-

maatfestival. Het tijdelijk parkje met ‘theetentjes’

werd druk bezocht. Om 12.00 uur opende burge-

meester Opstelten officieel het festival, tegelijker-

tijd de start van de landelijke ‘Week van de voor-

uitgang’. Hierna werd een debat gevoerd over de

Autovrije dag en ‘de week van de vooruitgang’ tus-

sen de wethouder voor milieu (haven en economie)

Mark Harbers, campagneleider Milieudefensie Joris

Wijnhoven, PvdA 2de kamerlid Lia Roefs  en Sergio

Belfor van de Rotterdamse Jongerenraad.

Na het debat opende verkeerswethouder Baljeu

officieel de eerste Rotterdamse Milieuzone en deed

wethouder Bolsius (buitenruimte) een boekje open

over de plannen voor het Groenjaar 2008.

Naast al deze activiteiten van het milieucentrum

werden een groot aantal activiteiten georganiseerd

zoals de formule Zero (tijdsrace), het wereldrecord

Jumpen, ‘urbansport’ activiteiten en een uitgebrei-

de ‘klimaatmarkt’ op de Schiedamsedijk. Het Kli-

maatfestival werd druk bezocht en door het publiek

zeer positief beoordeeld.
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Debat over een autovrije bin-

nenstad met milieuwethouder

Mark Harbers (links), PvdA

kamerlid Lia Roefs, campagne-

voerder Milieudefensie Joris

Wijnhoven en Sergio Belfor van

de Rotterdamse Jongerenraad

(foto: Karin Oppelland)

Verkeerswethouder Baljeu opent de

eerste Rotterdamse Milieuzone tij-

dens de Autovrije dag 2007.

(foto: Karin Oppelland)
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5.1.3 Klimaatneutraal
Het RMC stelde zich ten doel de Autovrije dag ‘kli-

maatneutraal’ te organiseren. Het idee is om de

compensatie van de CO2-uitstoot te laten regelen

door de KlimaatNeutraalGroep (KNG) en de CO2 te

compenseren met het aanplanten van bomen in

het arboretum Hoogvliet. Dit stuitte echter op het

praktische probleem dat het arboretum geen

gecertificeerd project is van de KlimaatNeutraal-

Groep. Het RMC regelt de CO2-compensatie daarom

zelf. Er wordt een systeem ontwikkeld waarmee de

CO2-uitstoot van de transport en verbruik van

stroom ten behoeve van het evenement kan wor-

den berekend. De CO2 wordt zo in eigen stad

gecompenseerd middels het planten van bomen in

het Arboretum Hoogvliet.

5.2 A13/A16
Hoewel de verbindingssnelweg A13/A16 eigenlijk

meer een regionaal onderwerp is raakt deze kwes-

tie van de nieuwe snelweg - die de A13 met de A16

moet verbinden - en daarbij dwars door het Lage

Bergse Bos gaat - wel de stad. Het RMC hield de

plannen omtrent de A13/A16 daarom nauwlettend

in het oog. Het RMC nam deel aan interactieve bij-

eenkomsten en op 18 oktober 2007 volgde de

terugkoppelingsbijeenkomst over de variantennota

georganiseerd door Rijkswaterstaat. Verschillende

achterbangroepen en belangenverenigingen heb-

ben bezwaren tegen de aanleg van de A13/A16.

Het RMC ondersteunde deze groepen. Eind 2008

zal de trajectnota MER verschijnen.
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Ruud Lubbers voelt zich

thuis in de Rotterdamse

Steigerkerk.

(foto: Karin Oppelland)

66. Klimaat
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Sinds de film an inconvenient truth van Al Gore is

klimaat hotter dan ooit. Rotterdam sloot zich aan bij

de 40 ‘Clintonsteden’ en er werd medio 2007 gestart

met het Rotterdam Climate Initiative (RCI). Het

milieucentrum ontplooide in 2007 een aantal activi-

teiten. Na het educatieve pakket ‘Ieders Lucht kwam

het milieucentrum met het pakket ‘Ons Klimaat’ met

een duidelijke link naar de activiteiten van MilieuDi-

vers gericht op jongeren. Ook schreef het milieucen-

trum een commentaar op het Plan van Aanpak van

het RCI en organiseerde 14 december een Groene

Conferentie over het ‘Rotterdamse Klimaat’. In de

Rotterdamse wijken schilderden duizenden Rotter-

dammers mee aan de Klimaat Want? (tentoongesteld

tijdens de Rotterdamse Autovrije dag op 16 septem-

ber) en was ook de theatervoorstelling ‘de Wereld-

wachter’ te bewonderen.

6.1 ´Ons Klimaat´
Analoog aan het boekje over luchtkwaliteit ‘Ieders

Lucht’ (december 2006), werd er in 2007 een boekje

over klimaat ontwikkeld met de titel: ‘Ons Klimaat’.

Schrijfster is Isolde van Overbeek. Sandra de Haan en

Karin van Haasteren tekenden de cartoons en strip.

Het boekje werd vergezeld van een hybride DVD en Cd-

rom waarop de vijf nieuwe uitzendingen van FLEX M (zie

hoofdstuk 4.1) te zien zijn, de nieuwe klimaatrap ‘Zo

kunnen we niet verder gaan’ en een powerpointpresen-

tatie. Ook het boekje ‘Ons Klimaat’ is gericht op jonge-

ren in de leeftijdscategorie 16 t/m 24 jaar. Het boekje

en de hybride DVD en Cd-rom worden gebruikt door de

Rotterdamse Milieuvoorlichters als voorlichtings-

materiaal (zie hoofdstuk 4.1)

6.2 Reactie op het Rotterdam
Climate Initiative
Met het ambitieuze doel de CO2-uitstoot in 2025 te hal-

veren (ten opzichte van 1990), heeft de gemeente Rot-

terdam het Rotterdam Climate Initiative (RCI) in het

leven geroepen. In het RCI werken het Havenbedrijf

Rotterdam, de DCMR milieudienst Rijnmond, het OBR

en de havenwerkgeversorganisatie Deltalique samen.

Het Actieprogramma 2007-2010 van het RCI bevat 29

acties verdeeld over vijf deelprogramma’s en speerpun-

ten. In een reactie op het Actieprogramma haalt het

RMC twaalf aandachtspunten aan. Deze worden bespro-

ken met de leden van de gemeenteraadscommissie Eco-

nomie, Sociale Zaken, Haven, Milieu en Vervoer (ESMV).

Het milieucentrum sprak op 18 oktober 2007 in tijdens

de commissievergadering. 

Op 10 december overlegde het bestuur en de directeur

van het  RMC met het Rotterdam Climate Initiative over

verdere samenwerking. Samenwerking gericht op de op

het publiek gerichte campagnes en het energiebespa-

ringsplan voor koopwoningen
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Wethouder Mark Harbers overhan-

digt de Groene Vogel 2007 aan

Mohamed Hacene en milieuvoor-

lichter Angelique Vandevenne.

(foto: Karin Oppelland)

.

Een uitgave van:

Rotterdams Milieucentrum
Coolsingel 57
3012 AB Rotterdam
tel. 010 – 4656496
info@milieucentrum.rotterdam.nl
www.milieucentrum.rotterdam.nl

ONS KLIMAAT
Een DVD over klimaatverandering

ONS KLIMAAT
Een DVD over klimaatverandering

Gefinancierd & ondersteund door:

O
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LIM
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A
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Inhoud

5 afleveringen van het televisie-
programma FLEX M op ETV.NL 
over milieu (nov. en dec. 2007)
1. Autovrije dag 2007 Rotterdam
2. Energie
3. Verkeer en vervoer
4. Mondiale milieuproblemen
5. Rotterdamse Milieuvoorlichters 

Powerpoint-presentatie Ons Klimaat

Videoclip van de rap
‘Zo kunnen we niet verder gaan’. 
Tekst en muziek: C. Giersthoven
Tekst: Emile van Rinsum
Uitvoering: C1000 en FT Casuel

Boekje ‘Ons Klimaat’ digitaal

Weblinks naar 
www.iederslucht.nl en
www.onsklimaat.nl 
met nieuws, documentatie 
en weblinks

Rotterdamse
Aanpak

Luchtkwaliteit

Een uitgave van
Rotterdams Milieucentrum

Coolsingel 57

3012 AB Rotterdam

tel. 010-4656496

info@milieucentrum.rotterdam.nl

www.milieucentrum.rotterdam.nl

December 2007
Niets uit deze uitgave mag

zonder toestemming

vooraf van de uitgever

worden gekopieerd en/of 

op andere wijze worden

vermenigvuldigd.

Ons Klimaat. Boekje / DVD /

Powerpointpresentatie
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6.3 Groene Conferentie
2007
De thema’s van de vijfde Groene Conferentie op 14

december in de Rotterdamse Steigerkerk waren het

Rotterdams klimaatinitiatief en de energiebespa-

ring bestaande woningbouw. Sprekers over het

Rotterdams Klimaatbeleid zijn Frank Köhler (direc-

teur Milieudefensie) Arjan Dikmans (programmadi-

recteur van het Rotterdam Climate Initiative). Pier

Vellinga (professor Vrije Universiteit en Wagenin-

gen Universiteit) was op het laatste moment ver-

hinderd en kon gelukkig worden vervangen door de

minister van staat en oud premier Ruud Lubbers.

Hij is kwartiermaker van het RCI en voorzitter van

‘het bestuur’ van het climate initiative.

De presentaties over het Rotterdam Climate Initia-

tive leidde tot veel debat in en met de zaal. Het

debat werd geleid door dagvoorzitter Jan de Haas.

In het debatpanel achter de tafel zaten naast Arjan

Dikmans en Peter Verschoor van het RCI ook direc-

teur Milieudefensie Frank Köhler en de gemeen-

teeraadsleden Arno Bonte (Groen Links), Claus Ver-

brugge (PvdA), Leo de Klein (SP), Hennie van

Schaik (Leefbaar Rotterdam) en Beppie Hagenaars

Baldé (CDA). Het debat achter de tafel, in en met

de zaal werd overheerst door het op handen zijnde

besluit in de gemeenteraad over een kolencentrale

op de 2de maasvlakte. 

Isolde van Overbeek van het milieucentrum sprak

na de pauze over de plannen met energiebesparing

in de bestaande bouw (zie hoofdstuk 7.1). In het

panel energiebesparing zaten Peter Verschoor

(RCI), collega Tom Pitstra (van het Haags Milieu-

centrum) en Rik Grashof (duurzaamheidsambassa-

deur van Woonbron).

Voorafgaande aan de 5de conferentie speelde Ruut

van Hooft ‘De Wereldwachter’ en werd de jaarlijkse

prijs voor natuurvrijwilligers overhandigd aan het

volledige team van Rotterdams Milieuvoorlichters.

De prijs werd in ontvangst genomen door project-

leiders Mohamed Hacene en milieuvoorlichtster

Angelique Vandevenne. 

De jaarlijkse prijs voor de groenste overheidsdie-

naar ging in 2007 naar het voltallige college van

Burgemeester en Wethouders voor hun ambitie de

uitstoot van kooldioxide in 2025 terug te dringen

naar de helft ten opzicht van 1990 (zie ook hoofd-

stuk 6.2). De Groene Pluim 2007 werd in ontvangst

genomen door de wethouder haven, economie en

milieu Mark Harbers.
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Een verslag van de Groene Conferentie 2007 is te

vinden op de website van het milieucentrum.

6.4 Activiteiten in de wijken

6.4.1 Klimaattentoonstelling in de wij-
ken 
Tijdens het 30ste Ortel Dunyafestival op 27 mei

2007 was in een van de tenten van het Rotterdams

Milieucentrum de rondreizende tentoonstelling

‘Het klimaat verandert. Heb je het al gemerkt?’ van

het IVN te bezichtigen. Deze tentoonstelling reist

sinds april 2007 langs bezoekerscentra bij verschil-

lende natuurgebieden in Nederland. De tentoon-

stelling laat zien wat de effecten en gevolgen zijn

van veranderingen in het klimaat.

De tentoonstelling van het IVN is een mooie

manier om het onderwerp dichter bij mensen te

brengen. De tentoonstelling is echter de eerst

komende twee jaar volgeboekt. Daarom vatte het

RMC het plan op een Rotterdamse variant van deze

tentoonstelling te maken zodat de tentoonstelling

kan worden ingezet tijdens de Autovrije dag, in

buurthuizen en bibliotheken in de wijken. Er werd

in samenwerking met het IVN een begroting en een

plan gemaakt. Vervolgens werd een aanvraag inge-

diend bij het Rotterdam Climate Initiative (RCI).

Helaas bleek er geen financiële ruimte voor te zijn.

Het milieucentrum is naarstig op zoek gegaan naar

andere financiers om de tentoonstelling alsnog in

2008 te realiseren.

6.4.2 De Wereldwachter
Milieutheater de Wereldwachter werd in 2007 acht

keer gespeeld in de wijken. Theatermaker Ruut van

Hooft maakte een voorstelling over klimaatveran-

deringen en luchtvervuiling zonder veel woorden.

Het is een voorstelling voor op pleinen en in par-

ken maar kan ook in buurt – en clubhuizen en

scholen worden gespeeld. Na de theatervoorstel-

ling vertelden Rotterdams Milieuvoorlichters meer

over milieu. De voorstelling werd mogelijk gemaakt

door een bijdrage uit het budget ‘Zelf aan de slag

met luchtkwaliteit’.

6.4.3 Klimaat, Want?
Toewerkend naar het klimaatfestival (zie hoofdstuk

5.1) werd in de periode mei t/m september in ver-

schillende wijken hard gewerkt aan een wand vol

kleurrijk beschilderde en beschreven paneeltjes

over het klimaat. Onder de titel ‘Klimaat Want?’

landde het project met haar schildertentjes op ver-

schillende wijkpleinen maar ook in Ahoy tijdens

jeugdvakantieland. De deelnemers werden deskun-

dig begeleid door beeldend kunstenaars van de

Kleurbende en Angelique Vandevenne en Deborah

Flantua twee RMV-ers van het milieucentrum.

Zowel jong als oud deden mee aan deze enorme

opgaaf met als uiteindelijk resultaat een kleurrijke

wand op de stoepen van het stadhuis tijdens de

Rotterdamse autovrije dag op 16 september.

www.klimaatwant.nl
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Wethouder milieu Mark Harbers

neemt Groene Pluim 2007 in ont-

vangst namens het college van

B&W. (foto: Karin Oppelland)
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&
De Klimaat Want?
In totaal werden er 10.321 paneeltjes beschilderd op de volgende locaties in de stad:

27-05 Het Park bij de Euromast Dunyafestival

5-06 Geelkruid, Ommoord

8-06 t/m 10-06 Heemraadsplein, Delfshaven

16-06 Spinozepark, Lombardijen’

21-06 t/m 23-06 Valkeniersweide, Vreewijk

29-06 en 30-06 Hollandse Tuin, IJsselmonde

8-07 Afrikaanderwijk, Feijenoord

25-08 Eudokiaplein, Noord

28-08 t/m 31.08 Jeugdvakantieland, Ahoy, Charlois

16-09 Autovrije dag, Coolsingel, Centrum

27Jaarverslag 2007

>

Milieutheater ‘de Wereldwachter’

ging midden op de Coolsingel in

première tijdens het Klimaatfes-

tival 2007. 

(foto: Karin Oppelland)

<

Klimaat, Want!

(foto: Emile van Rinsum))
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Met het plan ‘Energiebesparing bestaande bouw’

wilde het milieucentrum met name eigenaar –

bewoners en eigenaar – verhuurders op een bij-

zondere manier bereiken. Daarnaast volgde het

milieucentrum de plannen voor twee op kolen

gestookte kolencentrales op de tweede Maas-

vlakte.

7.1 Energiebesparingsplan 
Begin januari 2007 lanceerde het Rotterdams

Milieucentrum samen met de drie andere grootste-

delijke milieucentra (Den Haag, Utrecht en Amster-

dam) de campagne ‘Energiebesparing bij koopwo-

ningen voor de vier grote steden’. Een actieplan

vooral gericht op eigenaar bewoners. Het Alge-

meen Dagblad wijdde er op 24 februari 2007 een

hele pagina aan.

In de vier de grote steden staat een aanmerkelijke

voorraad particuliere woningen waarin ruim tien

procent van alle energie wordt verbruikt (rapport

Ecofys, 2004). Qua energiebesparing in de

bestaande woningvoorraad valt dus veel te winnen,

mits die besparing goed wordt aanpakt. Dat bete-

kent dat er duidelijkheid moet zijn naar eigenaren

toe, dat de financiering goed geregeld moet wor-

den, en dat besparing direct te merken is in een

lagere energierekening.

Het RMC wil een stedelijk servicepunt realiseren in

Rotterdam. Het RMC wil zo’n servicepunt het liefst

koppelen aan een een ‘klimaat expo’ met onder

andere meerdere voorbeeldhuizen. Bezoekers kun-

nen hier zien wat er allemaal mogelijk is op het

gebied van energiebesparing. Bezoekers kunnen in

het servicepunt bij een energiedeskundige een dui-

delijk en onafhankelijk advies krijgen over verbou-

wing en financiering. Het plan sluit aan bij diverse

beleidsplannen zoals ‘Meer met minder’, het Ener-

gielabel en het Rotterdam Climate Initiative.

Het RMC ontving in 2006 een startsubsidie uit de

subsidiepot Lokale Agenda 21 en overlegde met

het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) en het

Rotterdam Climate Initiative (RCI). Wethouder Har-

bers van economie, haven en milieu liet zich in een

gesprek met het RMC in augustus 2007 positief uit

over het plan van de vier milieucentra. Er werd

daarna contact gezocht met het gemeentelijk

Informatiepunt Duurzaam Bouwen en diverse par-

ticuliere organisaties op het gebied van energiebe-

sparing voor eventuele samenwerking.

Tijdens de Groene Conferentie op vrijdag 14

december 2007 presenteerde Isolde van Overbeek

het energiebesparingsplan van de vier milieucentra

en bracht het onder de aandacht van een breder

publiek (zie hoofdstuk 6.3).

Hoewel het eind 2007 nog niet duidelijk was hoe

de gemeente, het RCI of OBR verder wil met dit

plan, hoopt het RMC in 2008 is in samenwerking

met haar partners aan de slag te kunnen met de

campagne ‘energiebesparing bestaande bouw’.

7.2 Kolencentrales
Het Rotterdams Milieucentrum volgde de plannen

voor twee kolencentrales op de Maasvlakte kri-

tisch. Het RMC stelt dat steenkool de meest veront-

reinigende fossiele brandstof, met de hoogste CO2-

uitstoot per eenheid geproduceerde energie is die

niet past in de reductiedoelstellingen van het Rot-

terdam Climate Initiative (in 2025 de uitstoot van

CO2 met vijftig procent te hebben verminderd ten

opzichte van 1990).

Op 18 september nam het milieucentrum deel aan

aan de conferentie ‘Rotterdam energy port’ waar

vooral de energiebedrijven en havenbedrijven

pleitte voor een snelle realisatie van de tweede

Maasvlakte en beide kolencentrales. Oud premier

Lubbers en de Wageninger klimaatprofessor Vellin-

ga waren hier twee van de sprekers. Op deze door

het RCI op het EMO - terrein (1ste Maasvlakte)

georganiseerde conferentie waren ook veel top-

mensen van de ‘energiebranch’ en het bedrijfsle-

ven aanwezig. De discussie werd overheerst door

de plannen voor Co2 afvang (CCS) onder andere in

de lege aardgasvelden in de Noordzee. Tijdens de

conferentie bleek wederom dat deze mogelijkheid

nog erg in de kinderschoenen staat en het

bedrijfsleven en er nog heel wat water door de

maas zal moeten vloeien voordat afvang en opvang

van kooldioxide op zulke grote schaal werkelijkheid

wordt. Het punt is echter wel dat de keuze voor

nieuwe kolencentrales zwaar leunt op deze nog te

ontwikkelen CCS techniek.
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7.  Energie

7.

Cartoon uit het boekje 

‘Ons Klimaat ‘ (Sandra de Haan)
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8.Luchtkwaliteit loopt al sinds 2003 als een ‘rode

draad’ door veel activiteiten van het milieucen-

trum heen, een permanente campagne met de

titel ‘Ieders Lucht’. In 2007 werden de eerste

stappen gezet naar een website ‘Ieders Lucht’

gericht op jongeren daarnaast blijft scheepvaart

en luchtkwaliteit voor het Rotterdams Milieucen-

trum ook in 2007 een belangrijk aandachtspunt.

8.1 Ieders Lucht
De permanente campagne ‘Ieders Lucht’ over de

luchtkwaliteit loopt als een rode draad door het

werk van het milieucentrum heen. In de uitzendin-

gen van FLEX M gericht op jongeren (zie hoofdstuk

7.1), de voorlichtingen en wijkbijeenkomsten van

MilieuDivers werd volop aandacht besteed aan

luchtkwaliteit.

8.2 Website Ieders Lucht 
Specifiek op jongeren en als onderdeel van het

educatiepakket Ieders Lucht kwam

eind 2007 de website ‘Ieders

Lucht’ in ‘de lucht’. Bij het boekje

‘Ieders Lucht’ zat ook een hybride

dvd – Cd-rom waarop weblinks

staan naar de nieuw ontwikkelde

website. Op deze website kunnen

jongeren meer informatie vinden

over luchtkwaliteit. De website

maakt dus onderdeel uit van de

geïntegreerde voorlichtingsaan-

pak ‘Ieders Lucht’ (zie ook hoofd-

stuk 4.1).

8.3 Brochure scheepvaart
Zeescheepvaart veroorzaakt veel luchtvervuiling.

De scheepvaart groeit. Zonder maatregelen neemt

de luchtvervuiling door zeeschepen fors toe. Het

Rotterdams Milieucentrum vindt dat de Nederland-

se regering, de havenbedrijven en de scheepvaart-

sector het voortouw moeten nemen door te kiezen

voor een helder nationaal beleid en krachtige

internationale milieuregels. Er is veel beweging op

dit gebied, vooral in Rotterdam. Het Rotterdamse

Havenbedrijf startte o.a. samen met de stichting

de Noordzee in 2007 het platform scheepsemissies

en in 2008 volgen er een aantal internationale

havenconferenties waaronder de C40 World Port

Climate Conference in juli. In zowel de Rotterdamse

Aanpak Luchtkwaliteit als in het plan van aanpak

Rotterdam Climate Initiative worden verschillende

voorstellen gedaan om de luchtvervuiling door

scheepvaart te verminderen.

In augustus 2007 verscheen de brochure ‘Luchtver-

vuiling door zeescheepvaart’, een uitgave van

stichting De Noordzee in samenwerking met het

Rotterdams Milieucentrum, de Zuid Hollandse en

Zeeuwse Milieufederaties, de stichting Natuur en

Milieu, Milieudefensie en het Amsterdams Milieu-

centrum. De brochure werd in Rotterdam verspreid

naar politici, bestuurders en beleidsmakers.
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IEDERS LUCHT
Een DVD over luchtkwaliteit

8. Luchtkwaliteit

.
De feiten

Bij ongewijzigd beleid wordt scheepvaart

in ieder geval als het gaat om zwavel, de

grootste vervuiler van Europa.

Scheepvaart brandstof bevat 300 tot 900

keer zoveel zwavel als vrachtwagendiesel!

Luchtvervuiling door schepen is de afgelo-

pen jaren fors toegenomen en zal nog ver-

der stijgen door de groei van de scheep-

vaart!

Bron: brochure ‘Luchtvervuiling door zee-

scheepvaart’ (augustus 2007)

Cartoon uit “Ieders Lucht’ 
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9. Ruimte

9.
30

Alle ontwikkelingen op het gebied van Ruimtelijke

Ordening in Rotterdam zijn door een kleine organi-

satie als het milieucentrum uiteraard niet te vol-

gen. Op dit werkveld wordt samengewerkt met

betrokken bewonersorganisaties en lokale, regio-

nale en landelijke natuur – en milieuorganisaties.

In 2007 waren uiteraard de ontwikkelingen rond

de plannen voor een tweede Maasvlakte de belang-

rijkste. Samen met de Milieufederatie Zuid Hol-

land volgde het milieucentrum deze ontwikkelin-

gen positief kritisch. Daarnaast besteedde het

milieucentrum aandacht aan de plannen voor een

Helikopterhaven in de deelgemeente Kralingen-

Crooswijk en kon het milieucentrum verschillende

(bewoners)organisaties actief adviseren.

9.1 Tweede Maasvlakte
Op 18 april 2007 werden twee voorontwerpbestem-

mingsplannen en een milieueffectrapportage (mer)

over de aanleg en de inrichting van de Tweede Maas-

vlakte ook ter inzage gelegd bij het RMC. Een ieder

kon op de ruimtelijke plannen en de mer reageren.

Het milieucentrum verdiepte zich enigszins in de

ruim zesduizend pagina’s tellende stukken en haakte

aan bij de inspraakreactie van de Milieufederatie Zuid

Holland. Ook RMC achterbangroepen zoals de Stich-

ting De Vlinderstrik, de Vogel-, Vleermuis- en Vlin-

dergroep Noordrand dienden afzonderlijke inspraak-

reacties in. Eind 2007 kwam de onafhankelijke Com-

missie mer met een positief advies aan de minister

van Verkeer en Waterstaat en de gemeenteraad van

Rotterdam over de Maasvlakte. Volgens de Commissie

leidde het gebruik van de Tweede Maasvlakte niet tot

verslechtering van de luchtkwaliteit omdat er vol-

doende compenserende maatregelen worden getrof-

fen.

Het Rotterdams Milieucentrum hield, samen met

betrokken achterbangroepen, de procedure met

betrekking tot de Tweede Maasvlakte nauwlettend en

positief kritisch in de gaten waarbij net als voor de

Milieufederatie Zuid Holland het stuk ‘Visie en Durf’

uit 2000 uitgangspunt bleef. In dit stuk wordt uitge-

gaan van het ’Nee, tenzij principe’. Aanleg van de

2de Maasvlakte kon niet als er onvoldoende compen-

satie wordt geregeld. Begin 2008 start een nieuwe

inspraakronde.

9.2 Helinet
Mei 2006 diende het Amsterdamse bedrijf Helinet

een aanvraag in bij de deelgemeente Kralingen-

Crooswijk om aan de Schaardijk bij de Van Brienoord-

brug een drijvend platform aan te leggen waarop

helikopters kunnen landen en opstijgen. Deze heli-

haven maakt deel uit van een Europees helikopter-

netwerk. Elf partijen en personen, waaronder het

Zuid-Hollands Landschap en zes bewonersorganisa-

ties, verzetten zich tegen de (artikel 19-)procedure.

Het Rotterdams Milieucentrum volgde de plannen

voor een helihaven sinds de informatieavond op 22

augustus 2006. Op 1 februari 2007 stuurde het RMC

een brief aan de deelgemeente Kralingen-Crooswijk

waarin het zijn zorgen uitte over de mogelijke komst

van een helikopterhaven. 

Tijdens een besloten expert meeting van de deelge-

meente Kralingen-Crooswijk in juni lichtte het RMC

zijn standpunt nog eens toe. Ook woonde het RMC

bijeenkomsten bij van het comité Heliniet dat door

bewoners(organisaties) en de SP werd initieerd.

Begin juli 2007 stelde de deelgemeente Kralingen-

Crooswijk een vrijstellingsprocedure in werking en

vroeg eind september 2007 een verklaring van geen

bezwaar aan bij Gedeputeerde Staten van de provin-

cie Zuid-Holland. Het RMC blijft de ontwikkelingen

over de mogelijke komst van een helikopterhaven

aan de Schaardijk kritisch volgen. Hierbij bleef ze in

contact met verschillende actieve bewonersgroepen

in het gebied.
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10. Natuur

.

10.

Het Groenpunt is een

samenwerkingsverband

van het NIVON Rotterdam,

de stichting Landschapson-

derhoud Rotterdam, de

Rotterdamse Bond van

Volkstuinders, de gemeen-

telijke dienst Sport en

Recreatie,  het IVN, de

stichting Ark/Wereld-

NatuurFonds en het Rotter-

dams Milieucentrum.

www.groenpunt.nl

Het Groenpunt 2007 in de Esch
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Het werkveld natuur is breed. Van ‘groene activi-

teiten’ gecoördineerd vanuit het samenwer-

kingsverband ‘het Groenpunt’ tot het in 2007

nieuw opgerichte Parkenoverleg. In dit Parken-

overleg wordt vooral kennis en ervaring uitge-

wisseld tussen de verschillende bij de Rotter-

damse parken betrokken burgers. Ook doen

steeds meer individuele bewoners maar ook

organisaties een beroep op ondersteuning van

het milieucentrum.

10.1 Groenpunt
In 2003 ontstond een nieuw samenwerkingsver-

band tussen groene organisaties in Rotterdam: het

Groenpunt. De samenwerking is er op gericht

‘groene evenementen’ zoals wandelingen, excur-

sies, tentoonstelling en cursussen te promoten en

bekend te maken onder een breder publiek.

Ook ‘slaat’ het Groenpunt ieder jaar een ‘groen-

punt’. Een paal met groene kop en opschrift.

De palen werden geslagen op een bijzondere door

vrijwilligers beheerde plek. In 2004 was dit het

Eiland van Brienenoord (IJsselmonde) in 2005 de

wijktuin aan de Cederstraat (Kralingen) en in 2006

het duingebied bij de Zeetoren in Hoek van Hol-

land. Het slaan van de paal werd met enige feeste-

lijkheden en toespraken omlijst en zet de vrijwilli-

gers rond een groene plek extra in het zonnetje.

Na een wat rustigere periode is het Groenpuntover-

leg in 2007 weer opgestart. Een nieuw Groenpunt

werd ‘geslagen’ in Natuurgebied de Esch in Kralin-

gen. De deelnemers waren vastberaden om in 2008

het overleg actief voort te zetten. Nieuwe locaties

staan al als potentieel Groenpunt op de nominatie-

lijst.

10.2 Parkenoverleg
In 2007 werd het Parkenoverleg opgezet. Na een

zoektocht naar vertegenwoordigers van de ver-

schillende Rotterdamse parken. Voor bijna alle gro-

tere parken is een vertegenwoordiger gevonden.

En kon er worden gestart met het overleg. Op de

bijeenkomsten waren 24 parken vertegenwoordigd

door 14 deelnemers.

In 2008 kan het aantal deelnemers en parken uit-

breiden. Uiteindelijk wordt dan een groot deel van

de parken in Rotterdam vertegenwoordigd. Vier

maal per jaar vindt een overleg plaats. De diverse

partijen wisselen tijdens bijeenkomsten kennis uit

omtrent initiatieven, ideeën en projecten. Maar

ook kan er worden samengewerkt op het gebied

van: (thema)wandelroutes, parkrondleidingen,

beplanting, inspraak op beheer en inrichting. Bij

ieder overleg zijn er gastsprekers die zorgen voor

de benodigde extra inbreng. Het is de bedoeling

dat ieder jaar een parkvertegenwoordiger een

excursie organiseert in haar of zijn ‘eigen park’.

Het RMC organiseert en coördineert de bijeenkom-

sten en activiteiten van het parkenoverleg. Tevens

draagt het milieucentrum zorg voor het secretari-

aat. Het Parkenoverleg wordt voorgezeten door

Jan de Haas als onafhankelijk voorzitter.

Het Parkenoverleg vormt een platform voor

(stads)parken in Rotterdam, met het doel

communicatie tussen diverse partijen te

bevorderen. Partijen die hier baat bij heb-

ben zijn de ´Vrienden van het Park´, bewo-

nersorganisaties, het Rotterdams bestuur

en het Rotterdams Milieucentrum. Door het

overleg wordt het leggen van contacten

versneld. Tussen de partijen wordt kennis

uitgewisseld. Ook kunnen met het overleg

initiatieven en processen in gang worden

gezet. De betrokkenheid van de Rotterdam-

mers bij de parken wordt vergroot. Dit leidt

tot een hogere kwaliteit van het groen in

Rotterdam. Bron: plan van aanpak Parken-

overleg (RMC)
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Jongeren en kinderen leggen zelf

samen met gemeentewerken de

Atalantavlindertuin 

aan op het binnenterrein de

Kaapstraat. 

(foto: Emile van Rinsum)
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10.3 Natuur in Kaart
Ruim 200 vrijwilligers zijn bij Natuur in Kaart

betrokken. Het natuurproject is gericht op de

inventarisatie van de flora en fauna in en rond de

stad. De verzamelde gegevens worden via bureau

Stadsnatuur Rotterdam gedocumenteerd en aange-

leverd aan onder andere SOVON (vogels), de Vlin-

derstichting en aan landelijke databases zoals van

het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Ook

Europese instellingen maken uiteindelijk gebruik

van dit soort inventarisatiegegevens.

In 2007 werden drie natuurcursussen georgani-

seerd die vrijwilligers opleidden tot inventariseer-

der van de Rotterdamse stadsnatuur: de cursussen

dagvlinders, gierzwaluwen en winterwatervogels.

Deze cursussen en die van 2006 leverde ruim 100

nieuwe vrijwilligers op die naast de al actieve vrij-

willigers een groot deel van de stad monitoren.

Voor de al actieve vrijwilligers werden terugkomda-

gen georganiseerd om kennis over flora en fauna

bij te spijkeren.

Natuur in Kaart werd in 2007 in samenwerking met

bureau Stadsnatuur Rotterdam (bSR) georgani-

seerd. Ook in 2007 ontbrak echter een structurele

financiële basis onder het vrijwilligersproject.

Ieder jaar opnieuw moeten de initiatiefnemers op

fondsen - en subsidiejacht. Dankzij een bijdrage

van het VSB fonds Rotterdam, de stichting ter

bevordering van Volkskracht en de Koninklijke

Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) konden

de activiteiten in 2007 worden georganiseerd. In

een brief aan de wethouder Buitenruimte vroeg het

milieucentrum opnieuw om een structurele oplos-

sing voor Natuur in Kaart. Hopelijk komt er in het

groenjaar 2008 eindelijk een goede oplossing voor

dit zo succesvolle Rotterdamse natuurproject.

10.4 Ondersteuning
Vanuit het RMC werd constant advies en ondersteu-

ning geboden aan individuele bewoners, natuur –

en bewonersgroepen op het gebied van natuur en

ruimtelijke ordening. Vaak werd doorverwezen

naar de gemeentelijke diensten, het juridisch

loket, in milieuzaken gespecialiseerde advocaten

en juristen, de Bomenridders of de Bomenstich-

ting, de helpdesk van de Milieufederatie en/of lan-

delijke natuur – en milieuorganisaties. Dit was

uiteraard afhankelijk van het onderwerp. Ook werd

regelmatig contact gelegd met (deelraads)bestuur-

ders en raadsfracties in de Rotterdamse gemeente-

raad of deelgemeenten over zeer uiteenlopende

onderwerpen.

Zo adviseerde en ondersteunde het RMC de actie-

groep "Ommoordseveld Open en Groen! bij hun

actie om de geplande bebouwing in het Ommoord-

seveld (zoals staat aangegeven in de Stadvisie Rot-

terdam) tegen te houden. Ook ondersteunde het

RMC bewoners en het opbouwwerk in de Afrikaan-

derwijk bij de ontwikkeling van een groen en

natuurlijk binnenterrein aan de Kaapstraat (een

van de Groene Duimenprojecten) en bood zij advies

en ondersteuning aan de Stichting de Vlinderstrik,

een organisatie die actief is in het gebied rondom

de Doenkade en het Schiebroeksepark.

Natuurrubriek:

Ook in 2007 schreef

natuuronderzoeker Peter

van Dalen weer zijn

natuurrubriek. Achttien

stuks werden er in 2007

geschreven waarmee het

totaal aantal Natuurrubrie-

ken eind 2007 op 86

rubrieken kwam. Mooie

verhalen over de Rotter-

damse flora en fauna, bij-

zonderde ´groene gebeur-

tenissen´ en rare ervarin-

gen in de natuur.

Te lezen op o.a. www.groe-

neagenda.nl.
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De Groene4daagse 2007 werd

mogelijk gemaakt door een

financiële bijdrage van:

Gemeente Ridderkerk

Gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel

Gemeente Rotterdam 

(lokale agenda 21)

Gemeente Albrandswaard

Deelgemeente Delfshaven

Centrumraad Rotterdam

Oranjefonds

KNBLO (wamdelorganisatie)

>

De WNF panda deelde bloemen

uit aan de wandelaars.

(foto: Emile van Rinsum)

11. Wandelen

11.
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Wandelen is een belangrijk onderdeel van het

werk van het milieucentrum. Er werden vier wan-

delboekjes uitgegeven en ook in 2007 organi-

seerde het RMC een Groene4daagse.

Het Rotterdams Milieucentrum organiseerde op de

zondagen 9, 16, 23 en 30 september de tweede

editie van de Groene4daagse. Per zondag deden

gemiddeld 175 wandelaars mee. De eerste twee en

laatste zondag werd er gestart bij Café restaurant

Engels op het Rotterdamse Stationsplein voor res-

pectievelijk het Jeneverpad, Erasmuspad en het

Ton Markesepad en op 23 september bij Metrostati-

on Zuidplein voor het Pad op Zuid. Deelnemers kre-

gen een wandelroute mee maar konden ook met

korting een van de vier rijk geïllustreerde wandel-

boekje aanschaffen. Nieuw tijdens deze tweede

Groene4daagse was dat er tijdens de wandelingen

ook diverse groene evenementen werden georgani-

seerd zoals een rondleiding door een natuurge-

bied, een bezoek aan een wijnboerderij en een

imker. Op de wandeldagen werd samengewerkt met

de afdeling Rotterdam van het Wereld Natuur

Fonds die promotie maakte voor haar werk.

Het RMC heeft echter na evaluatie besloten te

stoppen met het wandelevenement. De reden is dat

de Groene4daagse teveel een wandelsportevene-

ment wordt en minder een groene activiteit gericht

op de beleving van (stads)natuur. Om die reden

trok ook het NIVON Rotterdam zich begin 2007 al

terug uit de organisatie van de vier wandeldagen.

Eind 2007 presenteren beide organisaties het plan

van de ‘Rotterdamse rondjes’. Een nieuw wandel-

evenement voor een breder publiek met vier korte

wandelingen in Rotterdam op 1 dag.
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Bijlage:

Bestuurssamenstelling:
Crista Vonkeman voorzitter

Patrick van Klink secretaris

Taco Schmidt penningmeester

Huib Poortman

Rob Lathouwers

Personeel:
Emile van Rinsum directeur

Mohamed Hacene beleidsmedewerker diversiteit en milieubeleid

Wouter Bauman beleidsmedewerker natuur en ruimte

Isolde van Overbeek beleidsmedewerker luchtkwaliteit, klimaat en

mobiliteit (vanaf 1 mei)

Allison Bouhami bureaumanager (vanaf 1 mei)

Stagiaires:
Angelique Vandevenne begeleiding Jongeren Rotterdams Milieuvoor-

lichters (vanaf maart 2007)

Projectmedewerkers:
Koos Leidelmeijer Groene4daagse (tot oktober 2007)

Johnson Macamba FLEX M

Frans Vermeer Kennis Werkt technische realisatie websites

Vrijwilligers:
Lieke Havermans administratieve ondersteuning (vanaf …)

Peter van Dalen natuurrubriek

Achterbanorganisaties:
1.  De Bomenridders

2.  Stichting Ark

3.  KNNV Rotterdam

4.  Groenpunt (samenwerking IVN, NIVON, RMC, SenR, st. Ark, RbVV, 

SLR)

5.  Recyclicity / 2012 Architecten

6.  Studio Hergebruik

7.  Stichting Owaze

8.  Zweth Kandelaar Front

9.  Werkgroep Woonmilieu Provenierswijk

10. Weidevogelgroep Schieveen

11. Vogelklas Karel Schot

12. Vogelopvangcentrum de Houtsnip

13. Vogel - vleermuis - en vlinderwerkgroep Noordrand

14. Vereniging Natuur en Milieubescherming Noordrand

15. Ambrosiusgilde Rotterdam

16. Arboretum Hoogvliet

17. Arboretum Trompenburg

18. Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast BTV

19. Botanische Tuin Kralingen

20. Natuur in Kaart

21. Bewonerorganisatie Cool, werkgroep wijktuinen

22. Dierenbescherming Rijnmond

23. Egelopvang Odilia

24. Werkgroep Eschpolder

25. Fietsersbond, afd. Rotterdam

26. Werkgroep Gehavend Rotterdam

27. Stichting Gezond Overschie

28. Greenpeace regio Rijnmond

29. Vereniging Tegen Milieubederf

30. Stichting Milieu Dichterbij

31. IVN Rotterdam

32. Werkgroep Kerk en Milieu

33. Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam

34. Milieudefensie, afdeling Rotterdam

35. Natuurpad Hillesluis

36. Moeras IJsclubstraat

37. NIVON Rotterdam

38. Aktiegroep Het Oude Westen

39. Ecoteam Insulinde

40. Wijkorgaan Stadsdriehoek, wijktuinengroep

41. Stichting Natuurlijk Zuiderpark

42. Werkgroep Rotterdams wandelpadennetwerk

43. Tunesisch Forum/Arabische Milieuacademie

44. Werkgroep MilieuDivers

45. Stichting So Mi Tan

46. De Speeldernis, natuurspeeltuin

47. Stichting Behoud Zestienhovensepark

48. Rotterdamse Duurzaamheidsclub

49. Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek

50. VTV Tuinderslust

51. Wereld Natuurfonds, regio Rotterdam

52. Rotterdamse Bond van Volkstuinders/RBVV

53. Stichting SCRAP

54. Stichting Rotte-Verband

55. Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik

56. Wijknatuurteam Alexanderpolder

57. Wijktuingroep Ommoord

58. PIW Kralingen

59. 3VO Rotterdam

60. Anti Bulderbaan Comité

61. ROVER Vereniging van Reizigers Openbaar Vervoer 

(afd. Rotterdam e.o.)

62. Kick off bewonersgroep Blijdorp

64. Stichting Afri (Jongerenorganisatie Rotterdam Zuid)

65. Werkgroep Ommoordseveld Open en Groen!

66. Cineac Pietje Bell (Milieu TV)

Deelname aan debatten, congressen en
symposia 2007:
- Brainstorm ‘Greenmiles’, OBR, (13 maart)

- Nationale Boomfeestdaggala, Amsterdam (21 maart)

- Stadsregio Rotterdam over het Regionaal Verkeer en Vervoer Plan

(RVVP) (4 april)

- Landelijke themakringbijeenkomsten over mobiliteit diverse data

o.a. 23 april);

- Landelijk debat, leasure ‘Goede planning, groot plezier’ (24 mei)

34
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- Debat over Duurzame Mobiliteit Technische Universiteit Delft 

(29 mei)

- Het milieucafé van het Haags Milieucentrum over duurzame 

mobiliteit (4 juli)

- Netwerkconferentie Duurzame Mobiliteit, Utrecht (17 september)

- IPCC-symposium over het IPCC-rapport en de betekenis ervan voor 

Nederland (6 juni)

- Internationale conferentie Climate changes Spatial Planning 

(12/13 september)

- Milieucentra overleggen HMC en MCA over het energiebesparings-

plan koopwoningen (div.)

- EROP-symposium Erasmus Universiteit over transitieprocessen 

naar duurzaamheid (11 juni)

- Expertmeeting deelgemeente Kralingen-Crooswijk over Helinet 

(20 juni)

- Symposium van de DCMR over synergie (21 juni)

- Kralingse Bos conferentie (4 juli)

- Nationale DUBO-dag (12 oktober)

- netwerkdag VeM, Leidsche Rijn over duurzaam bouwen (16 nov.)

- Symposium ‘Tijd voor Lucht’, COB (6 juni)

- Openingsconferentie Groene Maand, Baarn (29 augustus)

- Brainstorm op het schip de Berezina over luchtverontreiniging

door zeescheepvaart, georganiseerd door stichting De Noordzee 

(7 september)

- Rotterdam Energy Port conference, EMO/RCI (18 september)

- Lets’ cradle conferentie, Maastricht (1 en 2 november)

- Cradle to Cradle congres ‘Building Green’, Limburg (3 oktober)

- Doorpakken op Luchtkwaliteit, Rotterdam (18 oktober)

- Luchtkennismakingsbijeenkomst, dS+V en OBR (22 november)

Cijfers op een rij in 2007:
5 parttime medewerkers in dienst bij het RMC

2 vanaf 1 mei 

66 achterbangroepen

2 Rotterdamse parkenoverleggen

23 parken vertegenwoordigd in het parkenoverleg

64.000 gedrukte groene agenda verspreid in de hele Rotterdamse 

regio

11 digitale groepennieuwsbrieven aan 120 e.mailadressen

12 Rotterdamse Milieucouranten aan 1500 e.mailadressen

18.000 bezoekers per maand aan de website 

www.milieucentrum.rotterdam.nl

5000 bezoekers per maand aan de website 

www.degroeneagenda.nl

17 natuurrubrieken op www.degroeneagenda.nl

34 voorlichtingen aan jongeren over luchtkwaliteit, klimaat en

duurzaamheid

1056 deelnemers aan de voorlichtingen aan jongeren over 

luchtkwaliteit, klimaat en duurzaamheid

5 cursusavonden Rotterdams Milieuvoorlichter

26 nieuwe cursisten aan de cursus Rotterdams 

Milieuvoorlichters

5 nieuwe programma’s van FLEX M tv voor jongeren op ETV

180 uitzendingen van FLEX M op ETV (inclusief de herhalingen 

van de uitzendingen van 2006)

1 nieuwe rap en videoclip over klimaat ‘Zo kunnen we niet 

verder gaan’

12.000 bezoekers aan het Atalantapaviljoen tijdens het 

30ste Ortel Dunyafestival ‘07

3000 bezoekers aan de IVN Klimaattentoonstelling tijdens het

30ste Ortel Dunyafestival ’07

18 wijkbijeenkomsten MilieuDivers over luchtkwaliteit, klimaat 

en duurzaamheid

369 deelnemers aan de wijkbijeenkomsten MilieuDivers

4 Milieuiftars tijdens de Ramadan

153 deelnemers aan de iftarmaaltijden

4 excursies naar de ‘Stilte naast de stad’

64 deelnemers aan de excursies ‘Stilte naast de stad’

1 Groene Conferentie ’07 over het Rotterdam Climate Initiative

en woningisolatie

187 deelnemers aan de Groene Conferentie ‘07

1 Vrouwendag over milieu en duurzaamheid in het Oude 

Noorden

50 bezoeksters aan de vrouwendag over milieu en duurzaam-

heid in het Oude Noorden

8 voorstellingen van de theatervoorstelling de Wereldwachter

461 toeschouwers van de theatervoorstelling de Wereldwachter

5.863.676 mensen direct en indirect bereikt met het project Atalanta

2500 nieuwe educatiepakketten met de titel ‘Ons Klimaat’ 

(Cd-rom/DVD en boekje)

5 Groenpuntbijeenkomsten

1 nieuw Groenpunt geslagen in de Esch

49 deelnemers aan de cursus Mus van Natuur in Kaart

14 deelnemers aan de cursus Gierzwaluw van Natuur in Kaart

20 deelnemers cursus Winterwatervogels van Natuur in Kaart

39 deelnemers cursus Dagvlinders van Natuur in Kaart

122 deelnemers aan de cursussen van Natuur in Kaart

108 inventariseerders voor Natuur in Kaart

230 mensen werken mee aan Natuur in Kaart

4 groene wandelzondagen in september

170 wandelaars (gemiddeld) per wandeldag

12 locaties in de stad schilderen aan de Klimaat Want?

21 dagen schilderen aan de Klimaat Want?

5 deelnemende scholen aan The Bet

150 scholieren gingen The Bet aan met…

1 wethouder

10.121 paneeltjes beschildert en beschreven tijdens de Klimaat 

Want? 

en vele telefoontjes en overleggen…

Webadressen:
www.milieucentrum.rotterdam.nl

www.groeneagenda.nl

www.degroeneagenda.nl

www.klimaatwant.nl

www.atalantajongeren.nl

www.natuurinkaart.nl

www.groene4daagse.nl

www.degroene4daagse.nl
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Rotterdams Milieuvoorlichters & klimaat rap & Parkenoverleg & Klimaat Want? &

Jong Groen & Atalantaproject &
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