
Het was een jaar vol uitdagingen
voor het Rotterdams Milieucen-
trum. Gelukkig had dat meestal

een positieve aanleiding. 

Zo werd de DakAkker, nog steeds het grootste landbouwdak in
Europa, door de jury van de innovatiecompetitie Challenge Stad 
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1 van de 14 foto’s van de DakAkker te zien tijdens de Wereldtentoonstelling in Milaan (foto: Isabelle Boon)
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Het was een jaar vol uitdagingen voor het Rotterdams Milieu-
centrum. Gelukkig had dat meestal een positieve aanleiding.

Zo werd de DakAkker, nog steeds het grootste landbouwdak in
Europa, door de jury van de innovatiecompetitie Challenge Stad
van de Toekomst uitgekozen uit enkele honderden initiatieven als
een van de tien finalisten. Wij mochten daarom – samen met de
andere finalisten – mee in een traject in opmars naar de finale in
april 2016. 

Een andere uitdaging vormde de ontwikkeling van het innova-
tieve Slimdak010. Dit weer(bericht)- en sensor-gestuurde dak
speelt in op piekbuien en zorgt zo voor voldoende waterberging.
Deze innovatieve oplossing werd ontwikkeld door het bedrijf Op-
tigroen, waarmee we samenwerken aan de lancering en een test-
site op het dakpaviljoen van de DakAkkers. Onze stelling hierbij
is: ‘de oplossing van de wateropgaaf van de stad ligt op de daken!’
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Inleiding
2015 was het jaar van de ‘challenges’ 

De DakAkker (foto: Binder)

1.
De DakAkker (foto: Karin Oppelland)

De DakAkker (foto: Karin Oppelland)

Slimdak (foto Annette Behrens)



Ook werd ons energieproject opZuinig! herstart en organiseer-
den we dit jaar nieuwe cursussen voor de opleiding tot milieu-
coach. Voor het laatst organiseerden we samen met het
Rotterdamse huurdersnetwerk en de Woonbond een rondetafel-
gesprek over Stook je Rijk, als onderdeel van het bijbehorende
landelijke project. Verder ging onder de noemer Winterklaar010
een nieuwe campagne van start. Hierin brengen we goede voor-
beelden van energieke bewonersinitiatieven in beeld. 
De filmpjes zijn te zien op de website van Winterklaar010
(www.winterklaar010.nl) en op de lokale tv-zender Open 
Rotterdam. 

Onze jaarlijkse Groeneconferentie werd eenmalig omgedoopt tot
Blauweconferentie, want zij ging geheel over water. Alle sprekers
en workshops stelden water centraal. Natuurlijk werden ook de
Groene Pluim en Groene Vogel uitgereikt.

Uitdagingen leid-
den soms ook tot
enige stilstand. Zo
kwam het project
Klimaatonder-
wijs010 ook in
2015 niet uit de
verf. Ook konden
we bij gebrek aan

financiering de cursus Jongeren-Milieuvoorlichters niet meer or-
ganiseren. Verder stopte het Ministerie voor Wonen eind dit jaar
met de financiering van Stook je Rijk in Rotterdam, aangezien het
de bestuurlijke betrokkenheid vanuit de stad onvoldoende vond.
Het ministerie richt zich voortaan op steden waar wethouders
meer inzet tonen tijdens het driepartijenoverleg over verduurza-
ming van de woningvoorraad. 

Ook onze activiteiten voor het project VvE’s met Energie zullen
komend jaar niet meer door ons worden opgepakt. Het project

wordt overgenomen door Rotterdam Duurzaam en VVE010. Wel
organiseerden we in 2015 een succesvolle VvE met EnergieBeurs,
waar veel vertegenwoordigers van Verenigingen van Eigenaren
op afkwamen. 
Deze en meer ontwikkelingen, werkzaamheden en activiteiten
uit 2015 lichten we graag toe in het Werkverslag van het Rotter-
dams Milieucentrum (RMC).

Emile van Rinsum (directeur van het Rotterdams Milieucentrum)
Rotterdam – 2 maart 2016
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Winterklaar010.nl

De blauwe conferentie (foto: Karin Oppelland)

DrukbezochteVVE’s met energiebeurs (foto: Karin Oppelland)



2. Ondersteuning van 
duurzame initiatieven
Het Rotterdams Milieucentrum ondersteunt groene en duur-
zame initiatieven ‘van onderop’. Deze initiatieven staan we bij
met raad en daad bij én via ons kleine budget waaruit we initia-
tieven ondersteunen en aanjagen. Advies en kleine bijdragen zijn
voor startende initiatieven namelijk vaak van groot belang. 

3. Parkenoverleg
Het Parkenoverleg is een overleg tussen bewonersinitiatieven in
de Rotterdamse parken. In het overleg zijn 32 parken vertegen-
woordigd. In 2015 kwam het Parkenoverleg driemaal bij elkaar,
onder voorzitterschap van Marius Huender.

De cursus Bomenridders (foto: Karin Oppelland)2. 3.
In het Parkenoverleg zijn vertegenwoordigd:

Het Dakpark, Parken Hoek van Holland, Oudelandspark, 
Bonairepark, Ruigeplaatbos, Visserijgriend, Park Hudsonweg,

Kralingse bos, Ommoordse Veld, Ons Park, Rozenburgpark,
Melanchtonpark, Park Zestienhoven, Prinsenpark, Randpark

Oosterflank, Semiramispark, Rietveldpark, park Kralingse-
veer, Roel Langerakpark, Schat van Schoonderloo, Schie-
broekse park, Spinozapark, Twee Heuvels, Vroesenpark,

Wollefoppenpark, Wijkpark Het Oude Westen, Het Park (bij
de Euromast), Zuiderpark, Tuin op de Pier en Essenburgpark

De cursus Bomenridders (foto: Karin Oppelland)
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3.1 Participatie

Tijdens het eerste Parkenoverleg in 2015 is een eerste kennisma-
king geweest tussen ambtenaren van Stadsbeheer en de verte-
genwoordigers van de Rotterdamse parken. Op basis van een
gezamenlijke inventarisatie door ons en Stadsbeheer bleek dat er
aan beide zijden belangstelling is voor samenwerking en afstem-
ming. Waar nodig en wenselijk kan samenwerking meer gestalte
geven aan praktische resultaten. In het Parkenoverleg werd ken-
baar gemaakt wat de wensen en behoeften zijn en wie waar ver-
antwoordelijk voor is. Voor stadsbeheer is dit beheer en
onderhoud, toegankelijk maken van de ruimte, verantwoordelijk-
heid dragen voor beleid en goede contacten met bewoners en sa-
menwerking. 

In een vervolgoverleg tussen de parkgroepen en de gemeente
stond participatie van bewoners centraal. Een goede relatie tus-
sen parkgroepen en de gebieds- of groenbeheerders is van groot
belang. Het gevoel moet ontstaan dat parkgroepen en stadsbe-
heermedewerkers aan hetzelfde doel werken. 

In de praktijk blijkt dat elke parkgroep een eigen manier van wer-
ken heeft. Er is daarom maatwerk nodig. Per park is het van be-
lang om een duidelijke contactpersoon van stadsbeheer aan te
wijzen die het contact met de parkgroep onderhoudt. Dit kan een
gebieds- of groenbeheerder zijn. Deze dient dan wel de juiste be-
voegdheden te hebben.

In het derde overleg is de Rotterdamse Parkenmaand geëvalu-
eerd. Wegens succes is besloten om deze groene themamaand
jaarlijks terug te laten keren in september. 

Het parkenoverleg schreef ook een reactie op de groenvisie van
Wethouder Eerdmans. Punten die in de reactie komen zijn onder
andere de supervisie op (onder)aannemers die het groenonder-
houd voor de gemeente doen. Ook bespreekt de reactie meer
aandacht voor aanbestedingstrajecten, meer kijken naar kwali-
teit dan naar prijs, meer beïnvloeding, betere afstemming met
bewoners en aandacht voor bewonersparticipatie.

3.2 Parkenmaand

Ook dit jaar werd weer een Parkenmaand georganiseerd. In 2015
kwamen hier zo’n drieduizend bezoekers op af. De parkgroepen
in diverse parken organiseerden naast wandelingen en excursies
ook muziek– en eetevenementen. Externen organiseerden daar-
naast een aantal parkevenementen. Voor het eerst organiseerde
ook Stadsbeheer  activiteiten.

De Parkenmaand heeft (nog) een beperkt budget voor organisa-
tie en publiciteit. Voor de publiekswerving werden vooral de soci-
ale media en de website van het Parkenoverleg gebruikt. De
Parkenmaand heeft de potentie om uit te groeien tot een jaar-
lijks groen evenement in het najaar met als doel om mensen ken-
nis te laten maken met de Rotterdamse parken en Rotterdam als
groene stad. Ook kunnen zo actieve parkvrijwilligers en -groepen
hun werk en hun park presenteren.
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Doel Parkenoverleg
Het doel van het Parkenoverleg is om een platform te zijn
voor parken in Rotterdam en de communicatie tussen di-

verse partijen te bevorderen.  Bewonersorganisaties, parkbe-
heerders van de gemeente, gebiedscommissies, Stadsbeheer,
parkgroepen zoals Vrienden van het park, vrijwilligers(groe-

pen) en het Rotterdams Milieucentrum zijn hierbij gebaat. Al
deze partijen wisselen kennis uit en zorgen ervoor dat de be-
trokkenheid van Rotterdammers bij de parken toeneemt. Dit
leidt tot een hogere kwaliteit van het groen dat beter aan-

sluit bij de wensen van bewoners in Rotterdam.

Parkenmaand (foto: Karin Oppelland)

Parkenmaand (foto: Karin Oppelland)
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Parkenmaand 2015
(Door parkgroepen georganiseerde 
evenementen)

Centrum van Rotterdam
ROTTERDAMSE BOMENROUTE

September dinsdag t/m zondag |
TOS ZUIDERPARK

2 september |
T’AI CHI OP HET DAKPARK

2,9,16,23 en 30 september |
VRIJWILLIGERSWERK DAKPARK 

6 september |
TOUR FOR LIVE IN ZUIDERPARK

5 en 18 september |
DAKPARK RONDLEIDINGEN 

9 september |
WORKSHOP 
GROENONDERHOUD DAKPARK 

9 en 16 september |
OMMOORD ZIET SARAH

10 september |
RONDLEIDING PARK SCHOONOORD

10 september |
BOMENWANDELING 
Delfshaven/Centrum

11 september |
INSPIRATIETOCHT DOOR ROTTERDAM
Heel Rotterdam

11 september |
NACHT VAN DE NACHTVLINDER 
Proefpark de Punt

11, 18, 25 september |
VRIJWILLIGERSCURSUS 
LANDTONG ROZENBURG

12 september |
SPORT OP MAAT DAG Zuiderpark

12 september |
TURKSE MIDDAG AFRIKAANDERPARK 

13 september |
BODEMBOOR EXCURSIE Ommoordse
Veld

13 september |
MUZIEK OP HET VELD 
Ommoordse Veld

13 september |
TUIN VOL MUZIEK Zuiderpark

13 september |
HANDMADE MARKET Zuiderpark

17, 24 en 26 september |
CURSUS BOMENRIDDER 
Geheel Rotterdam en omstreken

18 september |
Vleermuisexcursie Schiebroeksepark

19 september |
MEEDENKEN ESSENBURGPARK 
Delfshaven

19 september |
ONKRUIDPIZZA’S TUIN OP DE PIER 
Delfshaven 

25 september|
BEHEER BELICHT
Prinsenpark

26 september| 
KOKEN IN EEN EETBAAR PARK 
Zevenkamp

26 en 27 september |
WANDELWEEKEND 
Hof van Delfland Regio Rotterdam

26 september |
VRIJWILLIGERSWERK
KRALINGSE BOS

26 september |
BURENDAG 
PROEFPARK PUNT

27 september |
OPENING GROENE GORDEL 
Hoogvliet

30 september |
KINDERWANDELING
Kralingse Bos

30 september |
BEHEER BELICHT  
Ommoordseveld

www.rotterdamseparken.nl

Parkenmaand | Nachtvlinders kijken op het Dakpark (foto: Karin Oppelland)



4. Groene Conferentie

De Groene Conferentie op 9 december werd dit jaar voor de elfde
keer georganiseerd. Voor de gelegenheid was deze omgedoopt
in de Blauwe Conferentie, aangezien water het thema was.  De
openingsspeech werd gehouden door Arnoud Molenaar, de Chief
Resilience Officer voor Rotterdam. Na de introductie volgden
workshops en expertmeetings, zoals over het plan voor een Slim-
dak door Christoph Maria Ravesloot (Hogeschool Rotterdam) en
Rob Steltenpohl (Optigroen). Hierin stond met name het bergen
van water op daken centraal. 

Ook waren er een workshop over het gebruik van regenwater als
drinkwater (door Albert Jansen van Hemel(s)water) en over de
operatie Steenbreek, een landelijke campagne gericht op het ver-
groenen van tuinen. De mannen van Gewildgroei gingen boven-
dien op excursie in de omgeving van Het Schieblock en legden uit
waarom onkruid niet bestaat en gewildgroei de nieuwe norm
voor het beheer van buitenruimte moet worden. 
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Blauwe conferentie (foto: Karin Oppelland)4.

Blauwe conferentie (foto’s: Karin Oppelland)



4.1 Groene Vogel en Groene Pluim

Tijdens de Groene Conferentie werd ook de Groene Pluim en de
Groene Vogel uitgereikt. De Groene Pluim (bestemd voor de
groenste overheidsdienaar van het jaar) ging in 2015 naar Kees
van Oorschot. Kees heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt als
pleitbezorger voor de stadslandbouw binnen de gemeente en de
natuurkaart die de gemeente gebruikt bij het maken van plan-
nen, zodat zij rekening houdt met de groenstructuur en de stads-
natuur in onze stad. De Groene Vogel (de prijs voor de groenste
vrijwilliger(s) van het jaar) ging naar de vrijwilligers van de Car-
nissetuin op Rotterdam-Zuid. Helaas moest deze tuin verdwijnen
voor een parkeerplaats. De vogel was voor deze groep actieve
groene vrijwilligers daarom vooral een hart onder de riem. Ge-
meenteraadslid Querien Velter (SP) overhandigde de Groene
Vogel; de Groene Pluim werd uitgereikt door RMC-voorzitter Pa-
trick van Klink. 

De conferentie werd weer uitstekend geleid door Suzanne Mul-
der van RTV Rijnmond en bezocht door ruim 160 geïnteresseer-
den uit de stad. 

Weblinks naar de uitnodiging:
http://www.milieucentrum.rotterdam.nl/site/blauweconferen-
tie-over-water-en-de-stad/

Weblinks naar de workshops: 
http://www.milieucentrum.rotterdam.nl/site/hemelswater-
workshop/
http://www.milieucentrum.rotterdam.nl/site/gewildgroei-de-
nieuwe-norm/
http://www.milieucentrum.rotterdam.nl/site/slimdak-gepresen-
teerd-tijdens-blauweconferentie/
https://www.youtube.com/watch?v=mJWPI945Vbw
Videoverslag Groene Conferentie: 
https://youtu.be/7sBfmaNIsaQ
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Vrijwilligers Carnissetuin kregen de GROENE VOGEL 2016 (foto: Karin Oppelland)

Kees van Oorschot kreeg de groenepluim 2015 (foto: Karin Oppelland)

Stratenmakers van Binder aan het werk met de gewildgroeitegels 
tijdens de Blauweconferentie (foto: Karin Oppelland)



5. DakAkker

De DakAkker op Het Schieblock blijft elk jaar meer bezoekers
trekken en verschijnt steeds vaker in de landelijke en mondiale
media. Het eerste en grootste landbouwdak van Europa werd in
2012 (samen met architectenbureau ZUS) ontwikkeld. Dit dak op
het Schieblock is sindsdien een testsite voor waterberging in het
kader van klimaatadaptatie in grote steden, het voorkomen van
hittestress en het verbouwen van voedsel op stadsdaken. 

5.1 Challenge

In 2015 drong de DakAkker door tot de finale van de Challenge
Stad van de Toekomst, een landelijke innovatiewedstrijd . Het
plan ‘2 hectare DakAkker’, dat voor ogen heeft om 2 hectare Da-
kAkkers te realiseren, is in een periode van een half jaar door vele
experts onder de loep genomen en verder uitgewerkt. Vanwege
deze competitie bezochten we ook de collega-dakboeren in
Brooklyn en andere groene daken in New York.  Het traject van de
challenge loopt door tot in april 2016. 

De DakAkker heeft het hele jaar door veel individuele en groepen
bezoekers ontvangen. Zelfs reisgids Lonely Planet geeft als tip om
‘…the pioneering rooftop farm….’ te bezoeken.

5.2 Op het dak

Ook in 2015 waren wij verantwoordelijk voor het beheer van de
DakAkker. Samen met een groep van twintig vrijwilligers plant-
ten, zaaiden, oogsten en wiedden we op het dak. Het dakpavil-
joen is ondertussen verbouwd tot een bistro: ‘Op het dak’. Deze
horecagelegenheid gaat begin komend jaar vijf dagen per week
open. 

5.3 CoBRoH

De internationale samenwerking voor dakboerderijen is verste-
vigd door de oprichting van CoBRo(H). Dit is een samenwerkings-
verband tussen de dakboerderijen in Copenhagen, Brussel,
Rotterdam en Hong Kong. 
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De DakAkker trok weer veel bekijks uit binnen – en buitenland (foto: Karin Oppelland)

5.



5.4 Activiteiten

De door ons georganiseerde publieksactiviteiten sloten aan bij
stedelijke evenementen zoals de Dag van de Architectuur, Verbor-
gen Tuinen Weekend, Rotterdamse Dakendagen en de Groene In-
fodaken van Gemeente Rotterdam. Tijdens dit soort
evenementen was de DakAkker vrij toegankelijk en gaven ex-
perts uitleg over groene daken.

Ook basisscholieren waren dit jaar weer welkom op het dak. In
het programma Dakennie gingen zij aan de slag als dakboeren.
De scholieren maakten bijenhotels, vogelverschrikkers en hon-
derden zaadbommen. Ook deden zij onderzoek naar het klimaat-
verhaal van de DakAkker, waarbij ze ontdekten, proefden,
voelden, aten en roken (zie ook hoofdstuk 7).

www.dakakker.nl
www.beesonline.nl

Promotiefilmpje DakAkker: https://youtu.be/t_vZmLFNGMw
Facebook: DakAkkers
Twitter: @D_akkers

5.5 Slimdak010

Het Slimdak010 is een weer(bericht)- en sensorgestuurd dak dat
inspeelt op piekbuien en zorgt voor waterberging. Deze innovatie
is ontwikkeld door Optigroen, een Duits bedrijf dat groene daken
bouwt. In samenwerking met Optigroen lanceerden we dit dak.
Het is de bedoeling dat dit retentiedak komend jaar als testsite
wordt aangelegd op het dak van het dakpaviljoen op de DakAk-
ker. Het is namelijk onze stelling dat de oplossing van de water-
opgave van de stad op de daken ligt.

Het was de bedoeling om
Slimdak10 in te dienen
als stadsinitiatief bij
Citylab010. In-
schrijven was
echter niet meer
mogelijk. Slim-
dak010 wordt
daarom komend
jaar ingediend
als nieuw project
bij Citylab010.

Weblink Slimdak010:
http://www.milieucentrum.rotterdam.nl/site/nieuw-stadsinitia-
tief-het-slimdak/
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Wie er – naast veel individuele bezoekers – allemaal 
langskwamen op de DakAkker

Excursies werden georganiseerd voor:

Dienst Landelijk Gebied
Hotelschool Maastricht
Lyceum Schravelant
Technische Commissie Bodem
Gemeente Haarlam
Erasmus College
Technasium Hooghelandt
Nederlandse Tuinen Vereniging
Open Universiteit
Zeeuwse Milieufederatie
Architectenbureau Bosch Slabbers
Unilever
Vrije Universiteit Amsterdam
Tuinvereniging Leprechauns
Gemeente Hengelo
Inter Delta Nederland
Haagse Hogeschool European Sudies
RISO Vlaams Verband
Vilentum Hogeschool
Amerikaanse studenten WURmet Hans Schiere
Expertmeeting Daken dagen
Wethouder Pex Langenberg
Groep studenten Aruba
Delegatie Antwerpse ambtenaren
Delegatie uit Zuid Afrika
Urban Guides
Delegatie uit Polen met Eveline Bronsdijk
Klas Rudolf Steiner

Pers:

NRC (column)
SHOOT Magazine
VRT – Iedereen beroemd (België)
Radio Oostenrijk (Bea Sommerguter)
Finse TV
KRO NCRV – BinnensteBuiten
Home & Garden Magazine
Open Rotterdam (Dakgaard)
Maandag Hofdag (Belgische culinair uitgave)

Het Slimdak komt op het dak van het dakpaviljoen

Slimdak is weer(bericht) en sensor gestuurd …



6. Energie

Via energiebesparing in de bestaande bouw zijn grote slagen te
maken voor duurzaamheid. Energiebesparing blijft namelijk de
beste en snelste manier om de uitstoot van broeikasgassen te
verminderen. Wij vinden het belangrijk dat het verhaal over
energiebesparing en verduurzaming van de woningen door be-
woners zelf wordt opgepakt en uitgedragen. 

6.1 opZuinig!

In 2009 startte het Milieucentrum daarom met de cursus Milieu-
coach. Sindsdien zijn er ruim driehonderd Rotterdammers opge-
leid tot milieucoach. Deze bewoners geven in hun eigen netwerk
voorlichting over en handvatten voor energiebesparing. In 2014
strandde het project op financiering. Zowel de financiering van
de stad als van diverse Deelgemeenten viel weg. Een poging om
bij gebiedscommissies financiering los te krijgen, liep op niets uit,
ondanks dat er voldoende handtekeningen van bewoners waren
voor een bewonersinitiatief. De prioriteit van de gebiedscommis-
sies ligt helaas niet bij duurzaamheid of energiebesparing. Dit
jaar konden wij dankzij een bijdrage uit het programma Duur-
zaam een herstart maken. Er werden daarom weer een aantal
cursussen tot milieucoach georganiseerd en voorlichtingen gege-
ven.

Sommige milieucoaches ontpopten zich als ware milieu-ambas-
sadeurs en gingen binnen hun buurt, wooncomplex of Vereniging

van Eigenaren (VvE) aan de slag met energiebesparing. De spin-
off van de milieucoachcursussen was daardoor groter dan ver-
wacht. In samenwerking met ‘VvE’s met Energie’ zetten wij
cursussen op over energiebesparing en duurzame energie, waar-
bij het accent lag op het proces binnen de VvE’s (zie 6.3).

In 2015 werden drie mi-
lieucoachcursussen ge-
organiseerd van ieder
vier bijeenkomsten. Hier
deden totaal 37 deelne-
mers aan mee. Een deel
van de opgeleide milieu-
coaches organiseert op
eigen initiatief voorlich-

tingsbijeenkomsten in eigen kring. Dit zijn meestal kleine bijeen-
komsten bij mensen thuis, in het buurthuis of bij een vereniging.
De coaches waren ook te vinden op markten en evenementen
met infostands. Ze bereikten hiermee honderden Rotterdammers
met besparingstips. We richtten ons daarbij specifiek op twee
buurten (zie 6.2.1 en 6.2.2).

Website van het project opZuinig!
www.opzuinig.nl
Videoverslag van het project opZuinig!:
http://youtu.be/P4Q0r3f_wKU
Facebook: Opzunig     Twitter: @Opzuinig
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De cursus Milieucoach
De cursus Milieucoach bestaat uit vier bijeenkomsten. Na

afloop ontvangen de deelnemers het certificaat Milieu-
coach. De cursus behandelt vooral praktische tips om ener-

gie te besparen. De milieucoaches organiseren na hun
opleiding kleine informatiebijeenkomsten in hun eigen

netwerken. Ze gebruiken hierbij de E.koffer, vol demonstra-
tiematerialen (zoals ledlampen, waterbesparende douche-

koppen en radiatorfolie), de besparingsladder en
besparingsquiz. 

opZuinig!
opZuinig! ontstond in 2009 uit ‘Tarwewijk doet ‘t’. Een

groep van elf vrouwen uit deze wijk werd in 2009 opgeleid
tot milieucoach. In zeven bijeenkomsten kregen de deel-
neemsters les over energiebesparing, duurzaamheid en

afval. Een ander belangrijk cursusonderdeel was het over-
brengen van de informatie aan anderen. De coaches leer-
den in korte tijd ruim 190 andere bewoners aan de slag te
gaan met energiebesparing. Uit handen van toenmalig mi-
lieuwethouder Rik Grashoff ontvingen de deelnemende be-

woners op 29 juni 2009 in wijkgebouw Tarwewijk de ‘dat
levert wat op’-certificaten. Toen werd ook besloten verder

te gaan met de campagne.

Milieucoaches uit Lombardijen met hun certificaten (foto: Karin Oppelland)

Milieucoaches (foto: Karin Oppelland)
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6.1.1 Delfshaven
In 2015 organiseerden wij de cursus Milieucoach voor de Kaap-
verdische kerkgemeenschap in de wijk Delfshaven. De deelne-
mers van deze zeer prettige groep kwamen vier
vrijdagnamiddagen samen. Zij hadden (en hebben) een sterke be-
hoefte om aan hun geloofsgenoten, familie en kennissen voor-
lichting te geven over wat men thuis allemaal kan doen aan
energiebesparing. Het was zowel voor ons als voor de mensen
van deze kerkgemeenschap een leerzame periode. Na de cursus
gingen zij meteen aan de slag met kleine informatiebijeenkom-
sten. Ook diende de groep (samen met het Milieucentrum) een
bewonersinitiatief-aanvraag in bij de gebiedscommissie. Deze
werd helaas niet niet gehonoreerd. 

6.1.2 Molièrebuurt
De cursus Milieucoach paste goed bij de filosofie van de welzijns-
organisatie PIT010 en sloot aan bij de duurzame plannen voor de
Molièrebuurt in Lombardijen. Een groep actieve vrijwilligers uit
de wijk kwam vier keer bijeen in het wijkgebouw Lombardijen.
PIT010 heeft na de cursus voorlichtingen gegeven binnen haar
eigen netwerk en wil ook (samen met het Milieucentrum) zelf
milieucoaches gaan opleiden.

Weblink: http://www.milieucentrum.rotterdam.nl/site/milieu-
coaches-voor-lombardijen/

6.2 VVE’s

Op 4 juni organiseerden wij samen met bewonerscoöperatie Blij-
stroom, “Energiesprong” en de gemeente Rotterdam de beurs
“VvE’s met Energie” in het IC DUBO centrum op Heijplaat. Er
waren ruim 130 verenigingen van eigenaren vertegenwoordigd
om deel te nemen aan een scala aan workshops en rond te kijken
in het centrum. Het was ook een goede gelegenheid voor de
mensen van het in 2014 opgezette VVE-netwerk. Het netwerk
ontstand als spin-off van de cursussen ‘Milieucoach’ en ‘VvE’s met
energie’ waarmee we van start gingen in 2013. Het doel was om
meer VvE’s te interesseren voor energiebesparende en isolerende
maatregelen en duurzaam opgewekte energie. Onze rol was met
name gericht op de werving van deelnemers aan de beurs. Deze
rol werd eind dit jaar overgenomen door VVE010 (het loket voor
Verenigingen van Eigenaren van de gemeente).

Weblink:
http://www.milieucentrum.rotterdam.nl/site/beurs-voor-vves-
met-energie/
Videoverslag: 
https://youtu.be/3xFk1jIh6iY

6.3 Stook je rijk

Samen met de natuur- en milieufederaties uit Overijssel, Utrecht,
Gelderland, Brabant, Noord-Holland en de Woonbond organi-
seerde we in 2015 de energiecampagne Stook je Rijk. Dit is een
landelijke energiebesparingscampagne die zich richt op de be-
staande bouw. Het doel hiervan is om corporaties, huurders(or-
ganisaties) en de politiek om de tafel krijgen rond het thema
energiebesparing. Op 9 oktober werd in Rotterdam de rondeta-
felbijeenkomst gehouden. 

[Foto: STOOK JE RIJK, rondetafel: Stookjerijk.1] 

Het uitgangspunt bij deze besprekingen waren de afgesloten
convenanten tussen het Rijk en de corporaties over energiebe-
sparing en labelsprongen. Via Aedes, de koepel van woningcorpo-
raties,  worden de energie-prestaties van corporaties
bijgehouden. Deze gegevens dienden als vertrekpunt voor dit ge-
sprek. 

Stook je Rijk!
Stook je Rijk is een samenwerkingsverband tussen de Gelderse,
Utrechtse, Overijsselse en Brabantse Milieufederaties en de Mi-
lieucentra Amsterdam en Rotterdam. Het Ministerie van Wonen
zorgt voor een deel van de financiering. 

Tot onze verrassing stopte het Ministerie van Wonen met de fi-
nanciering van Stook je Rijk in Rotterdam. Volgens het ministerie
toonde het gemeentebestuur namelijk te weinig betrokkenheid
om succesvol door te gaan met het project en de rondetafel. Het
landelijke project Stook je Rijk blijft wel bestaan en focust zich nu
op steden waar het stadsbestuur meer betrokkenheid toont bij
het driepartijenoverleg tussen huurders, gemeente en corpora-
ties. Rotterdam zit hier niet meer bij. Onze poging om nog een rol
te blijven spelen in dit overleg strandde, aangezien de gemeente
Rotterdam een extern bureau inhuurde om het driepartijenover-
leg over verduurzaming van het corporatiebezit verder vorm te
geven.

Website Stook je Rijk: www.stookjerijk.nl
Weblink: http://www.milieucentrum.rotterdam.nl/site/rotter-
dam-blijft-achter-in-energie-index/
Videoverslag Stookjerijk (lang): https://youtu.be/rVzXvRcvG30
Videoverslag Stookjerijk (kort): https://youtu.be/4jNi6CL1Mzk
Facebook: Stook je rijk
Twitter: @Stookjerijk
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Wethouder duurzaamheid Pex Langenberg opende de VVE’s met 
energiebeurs (foto: Karin Oppelland)

Woningcorporaties, huurders en politici om de rondetafel 
van Stook je rijk (foto: Karin Oppelland)



7. Educatie

Het Rotterdams Milieucentrum is geen educatief centrum of or-
ganisatie voor Natuur- en MilieuEducatie (NME). Wel richtte het
centrum zich de afgelopen jaren met het  jongerenprogramma
Milieuvoorlichters op voorlichting over luchtkwaliteit, klimaat-
verandering en duurzaamheid op het voorgezet en beroepson-
derwijs. Daarnaast organiseert het Milieucentrum de cursussen
Milieucoach (zie hoofdstuk 6) voor volwassenen. Het educatie-
programma Dakennie op de DakAkker (zie hoofdstuk 5) voor ba-
sisscholen is voor het Milieucentrum een nieuwe ontwikkeling.
Het is de bedoeling om Dakennie komend jaar over te dragen
aan de stichting De DakAkker.

7.1 Dakennie

Dakennie is een educatief programma voor basisscholen. Het pri-
maire doel is om kinderen op de DakAkker te laten beleven en
creëren. Thema’s zijn stadslandbouw, klimaatverandering, water
en gezond voedsel. 

Het programma werd in 2013 ontwikkeld in samenwerking met
leerkrachten en de kinderen van basisscholen. In Dakennie wor-
den de kinderen even dakboeren. Ze kunnen zaaien, oogsten en
planten. Ook maken zij vogelverschrikkers, bijenhotels en zaad-
bommen. De zaden voor de zaadbommen komen rechtstreeks uit
de Heemtuin op de DakAkker. Aan de hand van een snuffel- en
zoekkaart verspreiden de kinderen zich in duo’s om al doende,
voelende, ruikende, proevende en kijkende de meerkeuzevragen
op te lossen over bovengenoemde thema’s. In 2015 ontvingen wij
dertien schoolklassen op de DakAkker, goed voor ruim tweehon-
derd kinderen.

In 2015 konden wij het programma uitvoeren dankzij een een-
malige subsidie vanuit Sport en Cultuur, van de gemeente Rotter-
dam (waaronder het stedelijke aanbod van Natuur- en
Milieueducatie valt). Het streven is om komend jaar opgenomen
te worden in het basisaanbod voor Natuur- en Milieueducatie
van de stad. 

Dakennie promotiefilm: https://youtu.be/kEmZA-PpJJs
Dakennie op Cineac TV: https://youtu.be/dEJoqGzxPYc
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Dakennie (foto: Karin Oppelland)

Dit jaar won Dakennie de Pukvandepetteflesprijs van Zuid Holland 
(foto: Karin Oppelland)
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7.2 Klimaatonderwijs010

Het Milieucentrum is gevraagd om de (in 2013 voor het voortge-
zet onderwijs gelanceerde) doorgaande duurzame leerlijn kli-
maat en energie te borgen. Dat houdt in dat wij de website
www.klimaatonderwijs010.nl promoten en voorzien van inhou-
delijke bijdragen. 

De leerlijn is door de Hogeschool Rotterdam ontwikkeld, waarbij
het milieucentrum een klankbordfunctie had. Wij startten eind
2013 onze marketingcampagne dvia Facebook en Twitter, maar
kregen nog niet de volledige borging in handen. Daardoor stag-
neerde het proces. Ook dit jaar was van borging (waarbij school-
teams worden benaderd) geen sprake. Hiervoor ontbrak de
adequate overdracht en de financiële middelen. 

Website Klimaatonderwijs: www.klimaatonderwijs010.nl
Facebook: Klimaatonderwijs 010
Twitter: @Klimaat010 

7.3 Milieuvoorlichters

De Rotterdamse jongeren-milieuvoorlichters (RMV-ers) geven
voorlichting over luchtkwaliteit, klimaat en, duurzaamheid op
onder andere het voortgezet onderwijs. De RMV-ers organiseer-
den in 2015 voorlichtingen en twee cursussen tot Milieuvoorlich-
ter. De website www.iederslucht.nl werd al in 2013 geheel
vernieuwd, waardoor alle informatie, filmpjes en muziekclips nu
makkelijker vindbaar zijn. 
In 2015 werden geen cursussen georganiseerd voor jongeren 

Promotiefilm Milieuvoorlichters: 
https://youtu.be/gkYViGliMRI
https://youtu.be/joV4q66kiHo
Facebook: Rotterdams Milieuvoorlichters

7.4 NME-coalitie

De Natuur- en Milieueducatie (NME) is in beweging. Een aantal
deelgemeenten waren in hun bestuursperiode gestopt met de
gemeente als aanbieder van NME. Dit werd mede ingegeven
door bezuinigingen. Diverse bedrijfjes, zzp’ers en organisaties
zoals de Speeldernis, Ravottuh en Buurtlab sprongen in dit gat.
Zij konden veelal goedkoper NME-activiteiten aanbieden dan de
gemeente. In maart 2014 hielden de deelgemeenten op te be-
staan, waardoor de NME-budgetten door  de centrale-gemeente
werden overgenomen. vervielen. Er ontstond dus geheel nieuwe
situatie voor de NME-medewerkers in de wijken.

In de vorige collegeperiode wilde wethouder Van Huffelen onder-
zocht hebben hoe het NME-aanbod kon worden verbeterd. Ook
wilde zij weten of er een minimaal basisaanbod kan komen voor
alle kinderen van het basisonderwijs. Naast dit basispakket
moest er ook een NME-pluspakket worden opgezet voor basis-
scholen en voortgezet onderwijs. Wij werkten hier volop aan
mee. Onder voorzitterschap van conservator (en huidig directeur)
van het Natuurhistorisch Museum Kees Moeliker begonnen we
met een NME-coalitie, die nadenkt over het NME-aanbod en de
toekomstige organisatie van de NME.

NME-coalitie
De Rotterdamse NME-coalitie werd begin 2013 opgestart op ini-
tiatief van wethouder Alexandra van Huffelen. Deze bestaat uit
vertegenwoordigers van de dienst Sport en Cultuur, stichting de
Speeldernis, BuurtLab, stichting Abela en het Rotterdams Milieu-
centrum. Tot eind 2013 werd zij onafhankelijk voorgezeten Kees
Moeliker, toentertijd nog conservator van het Natuurhistorisch
Museum . De coalitie kreeg de opdracht te werken aan nieuw
aanbod, verbreding en vernieuwing van Natuur- en Milieueduca-
tie in Rotterdam.

Zeker nadat Kees Moeliker eind 2013 opstapte als voorzitter,
werd de NME-coalitie diverse malen gepasseerd door Sport en

Recreatie de gemeente. In 2014
vroegen wij aan de gemeente reeds
om opheldering en een nieuwe (on-
afhankelijke) voorzitter, mede
omdat de gemeente de behoeften
bij basisscholen onderzocht zonder
de NME-coalitie hierin te kennen.
Ook werd de coalitie nauwelijks be-
trokken bij het vernieuwingsproces
en de vorming van het basispakket
voor NME in Rotterdam. Wij stap-
ten medio dit jaar uit de coalitie,
aangezien we geen afdoende ant-
woord kregen op onze vragen.

www.iederslucht.nl
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8. Milieucommunicatie

Een goede communicatie met de achterban, het publiek, de be-
leidsmakers en politiek is voor het Rotterdams Mileucentrum
van groot belang. Wij maken daarom gebruik van diverse com-
municatiemiddelen, waarvan een groot deel de laatste jaren
naar ‘digitaal’ is opgeschoven.

Het Milieucentrum blijft zeer actief op internet. In 2015 werden
meerdere Twitteraccounts bijgehouden. Ook startten we nieuwe
Facebookpagina’s op. Alleen al op Twitter volgden ruim 12 dui-
zend mensen het @Milieucentrum, @Duurzamestad, @Tuinen-
wedstrijd, @D_akkers, @Klimaat010, @Parken010, @OpZuinig,
@VvEsmetenergie en @RdamseParken. Ook het aantal fans van
de diverse Facebook-pagina’s nam toe.

8.1 Groene Agenda

Helaas viel in 2011 het doek voor de gedrukte Groene Agenda
vanwege een bezuiniging op ons budget. De agenda werd in
2011 voor het laatst geprint verspreid in de hele regio Rijnmond.
De oplage was toen 12 duizend stuks. In 2012 stopte de versprei-
ding op papier . In 2013 is de agenda voor het eerst digitaal ver-
spreid. Ook is alle informatie uiteraard op de website te vinden.
De Groene Agenda is ook in haar nieuwe vorm gericht op een
breed publiek. Zij presenteert veel groene activiteiten in de regio
Rijnmond en verbindt op die manier de groene gebieden rond de
stad met de mensen in de stad zelf en maakt zo promotie voor de
groene en duurzame activiteiten.

Deze website in in 2015 totaal vernieuwd en heeft een meta-
morfose ondergaan. Naast de website en de digitale nieuwsbrief
is er nu ook een Facebookpagina ‘Groene Agenda’. Daarnaast
denken we na over een Groene Agenda-App. 
www.groeneagenda.nl

8.2 Rotterdamse Milieucourant

De Rotterdamse Milieucourant (RM-courant) is een digitale
nieuwsbrief die wij naar ruim 2300 e-mailadressen sturen. De
courant is gericht op mensen met belangstelling voor natuur en
milieu en biedt vooral Rotterdamse onderwerpen aan. De RM-
courant biedt voor het Milieucentrum en onze achterban ook een
mogelijkheid om standpunten en activiteiten bekend te maken.
In 2014 is begonnen met een nieuwe nieuwsbrief via MailPoet.

Websites, Facebook - en Twitteraccounts
Naast de websites www.milieucentrum.rotterdam.nl en
www.groeneagenda.nl heeft het Milieucentrum nog een aantal
websites die gericht zijn op specifieke doelgroepen, zoals
www.dakker.nl, www.opzuinig.nl en www.rotterdamseparken.nl
(vanuit het Parkenoverleg). De Milieuvriendelijke Tuinenwedstrijd
stopte eind 2013, maar de website www.milieuvriendelijketuin.nl
blijft wel in de lucht. Speciaal voor jongeren werd in 2007 de
website www.iederslucht.nl gestart. In 2013 werd deze jongeren-
site geheel vernieuwd en omgezet naar Wordpress. 

Ook twitterde het Milieucentrum veelvuldig op de accounts @mi-
lieucentrum, @milieudivers @opzuinig @Duurzamestad, @Tuinen-
wedstrijd en @d_akkers, @Parken010 en @Vvesmetenergie en
plaatste het regelmatig Facebook-updates op de pagina’s Rotter-
dams Milieucentrum, DakAkkers, opZuinig, Rotterdamse Milieu-
voorlichters, Klimaatonderwijs010, Groene Agenda en
Rotterdamse VvE’s met energie.
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9. Landelijk overleg

9.1 Milieucentra

In 2015 overlegden de directeuren van de vier grootstedelijke Mi-
lieucentra (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) in vier
keer met elkaar. Zij wisselden informatie uit en bespraken moge-
lijke samenwerkingsprojecten.

9.2 Stook je rijk

Het Rotterdamse Milieucentrum overlegde in 2015 regelmatig
met het Amsterdams Milieucentrum, de Gelderse, Overijsselse en
Utrechtse Milieufederatie en de Woonbond over het samenwer-
kingsproject ‘Huurders op de bres voor hogere energielabels’, of-
tewel Stook je Rijk (zie 2.2.3 in dit werkverslag).

9.3 Recycling netwerk

Het Recycling netwerk is een coalitie van (milieu) organisaties die
zich inzetten voor duurzaam beheer van afval en grondstoffen.
Wij zijn hier als lokale organisatie actief lid van. De coalitie volgt
de beleids – en politiekeontwikkelingen en speelt hier op in in-
dien nodig. Dit jaar werd er vooral gefocust op het behoud van
statiegeld op grote plastic flessen en het uitbreiden van het sta-
tiegeldsysteem. 

http://recyclingnetwerk.org
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Aangesloten groepen 
(in willekeurige volgorde):

1. De Bomenridders
2. Stichting Ark
3. Stichting Van de Boer
4. Stichting Pro Groen
5. Stichting Natuur Cultuur en Bewegen
6. KNNV Rotterdam
7. Het Groenpunt
8. Recyclicity/2012 Architecten
9. Stichting Studio Hergebruik
10. Stichting Owaze
11. Zweth Kandelaar Front
12. Atalanajongeren
13. Werkgroep Woonmilieu Provenierswijk
14. Weidevogelgroep Schieveen
15. Vogelklas Karel Schot
16. Vogelasiel De Houtsnip
17. Vogel, vleermuizen en vlinderwerkgroep Noordrand
18. Vereniging Natuur en Milieubescherming Noordrand
19. Ambrosiusgilde Rotterdam
20. Arboretum Hoogvliet
21. Arboretum Trompenburg
22. Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV)
23. Botanische Tuin Kralingen
24. Natuur in Kaart
25. Bewonerorganisatie Cool, werkgroep wijktuinen
26. Dierenbescherming Rijnmond
27. Egelopvang Odilia
28. Werkgroep Eschpolder
29. Fietsersbond, afd. Rotterdam
30. Stichting Gezond Overschie
31. Greenpeace regio Rijnmond
32. Vereniging Tegen Milieubederf
33. IVN Rotterdam
34. Werkgroep Kerk en Milieu
35. Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam
36. Milieudefensie, afdeling Rotterdam
37. Natuurpad Hillesluis
38. Moeras IJsclubstraat
39. NIVON Rotterdam
40. Aktiegroep Het Oude Westen
41. Ecoteam Insulinde
42. Wijkorgaan Stadsdriehoek, wijktuinengroep
43. Stichting Natuurlijk Zuiderpark
44. Werkgroep Rotterdams wandelpadennetwerk
45. Tunesisch Forum/Arabische Milieuacademie
46. Werkgroep MilieuDivers
47. Stichting So Mi Tan
48. De Speeldernis, natuurspeeltuin
49. Stichting Behoud Zestienhovensepark
50. Rotterdamse Duurzaamheidsclub
51. Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek
52. VTV Tuinderslust
53. Wereldnatuurfonds Rotterdam
54. Rotterdamse Bond van Volkstuinders/RBVV
55. Stichting SCRAP
56. Stichting Rotte-Verband

57. Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik
58. Vogels op Zuid
59. Wijknatuurteam Alexanderpolder
60. Wijktuingroep Ommoord
61. PIW Kralingen
62. 3VO Rotterdam
63. Anti Bulderbaan Comité
64. ROVER Vereniging van Reizigers Openbaar Vervoer (afd. Rot-
terdam e.o.)
65. Bewonersgroep Bergpolder Blijdorp
66. Stichting Afri (Jongerenorganisatie Zuid)
67. Marokkaanse Vereniging Centrum Noord (MVCN)
68. Stichting voor vernieuwing en participatie
69. Dona Daria, werkgroep binnengroen, buitengroen
70. Parkenoverleg (overlegplatform)
71. Ommoordseveld Open en Groen
72. Stichting Aquarius
73. Natuurspeelplaats Ruige Plaat
74. Euroster, Rotterdamse weer- en sterrenkundegroep
75. Platform Regioparken Rottemeren A13/A16
76. Blijstroom
77. Stichting Energie Transitie Rotterdam (SER010)
78. Vliegwiel Hillevliet
79. Actiegroep Rijnmond Greenpeace
80. Groep van de Zeroplastikweek
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Overzicht groepengelden 2015:
(in willekeurige volgorde, het betreft hier kleine bedragen van tussen de € 250 en € 1.500)

Werkgeld 2015:

Stichting Bijenpark
Bewoners tegen vliegtuinlawaai
Stichting de Vlinderstrik
IVN afdeling Rotterdam
Stichting de Bomenridders
Ambrosiusgilde
Stichting tuin Tsjaikofskilaan

Projectgeld 2015:

Stichting de Vlinderstrik:
Stichting Broodnodig, oprichting en campagne
Food Cabinet, Damn foodwast Rotterdam
ROVER, Fietsersbond (010), fietsdebat
Bomentocht, Parkenmaand
Cursus Bomen, Bomenridders Rotterdam
Ambrosiusgilde
Cineac TV, Pietje Bell Duurzaam
Groene Oase, oprichting stichting
Groenpool Noord, oprichtingskosten en ondersteuning
Hemel(s)water, Gewildgroei, Steenbreek, presentaties Blauweconferentie
Vrijwilligers Carnissetuin
Vrijwilligersteam de DakAkker 
Adem in Rotterdam
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De organisatie in 2015

Vestiging: Schiekade 189 (unit 302)
3013 BR Rotterdam
Tel. 010-465 64 96
e.mailadres algemeen: info@milieucentrum.rotterdam.nl

Bestuursleden in 2015:
Patrick van Klink, (voorzitter)
Sanne Castro (penningmeester)
Rob Lathouwers, vertegenwoordiger achterbanorganisaties
Huib Poortman, vertegenwoordiger achterbanorganisaties 
Karin Oppelland
Wiel Senden

Bijzondere functies 2015:
Marius Huender (voorzitter Parkenoverleg)

Personeel in 2015:

Emile van Rinsum, 
directeur, beleidsterreinen klimaat, energie en lucht 32 uur e.vanrinsum@ 
Mohamed Hacene, 
beleidsterreinen milieu en diversiteit 24 uur m.hacene@ 
Wouter Bauman, 
beleidsterreinen stadsnatuur en ruimte 28 uur w.bauman@ 
Angelique Vandevenne, 
Beleidsterreinen educatie, energiebesparing 16 uur a.vandevenne@ 

Accountant:
Humphrey Reket, Hills Accountants en Adviseurs

Boekhouding:
Esther Berghout, Hills Accountants en Adviseurs

Projectmedewerkers in 2015:
Frans Vermeer, website, webmaster, digitale opdrachten
Joost van Tour, productie Klimaatstraatfeest, Groene Conferentie
Mimi Slauerhoff, opZuinig! cursussen / VvE’s met energie
Anna Maria Carbonaro, opZuinig! cursussen
Layla Hacene, opZuinig! cursussen

Drukwerk en vormgeving:
Argus, www.argus-rotterdam.nl

[
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Bezoek websites en domeinnamen

www.milieucentrum.rotterdam.nl
Gemiddeld in 2015: 199.981 hits per maand
Gemiddeld in 2015: 20.572 visits (bezoekers) per maand
Gemiddeld in 2015:     1.111.531 pagina’s bekeken per maand

www.groeneagenda.nl
Gemiddeld in 2015:   121.506  hits per maand
Gemiddeld in 2015: 9.466  bezoekers per maand

Twitter @Milieucentrum volgers: 5.002
Twitter @Duurzamestad volgers: 5.211
Twitter @D_akkers volgers: 3.169
Twitter @opZuinig volgers: 889
Twitter @Parken010: 600
Twitter @Vvesmetenergie: 318

Facebook likepagina Rotterdams Milieucentrum: 2.390
Facebook likepagina DakAkkers: 3.410 
Facebook likepagina Opzuinig: 187  
Facebook likepagina Rotterdams Milieuvoorlichters: 197
Facebook likepagina Groene Agenda: 1.453
Facebook likepagina Rotterdamse Parken: 650
Facebook likepagina Klimaatonderwijs010: 260

De volgende domeinnamen zijn al dan niet actief 
in RMC-eigendom: 

www.degroeneagenda.nl
www.milieudivers.nl
www.dakakker.nl
www.dakakkers.nl
www.milieuvriendelijkstetuin.nl
www.atalantajongeren.nl
www.klimaatwant.nl
www.klimaatwand.nl
www.koopregionaleproducten.nl
www.koopregionaleprodukten.nl
www.rotterdamseparken.nl
www.rotterdamserondjes.nl
www.rotterdamseklimaatactie.nl
www.rotterdamclimateaction.nl

RMC op YouTube en andere internetkanalen o.a.:

Cineac Milieu TV - Rotterdams milieuvoorlichters 2011: http://youtu.be/joV4q66kiHo
Vrouwen van Noord+ krijgen een milieucoach-certificaat: http://youtu.be/mGuBu8L1N3g
opZuinig! de GroeneKlusjesMan op YouTube: http://www.youtube.nl/opzuinig
Zo kunnen we niet verder gaan – Casuel (clip FlexM): http://youtu.be/UgfVR6GZqbQ
Stroomt Naar Jou, videoclip – Flex M: http://youtu.be/kjZxQfTUL2g
Sneaky Biggs - “Weet Wat Je Doet” (clip Flex M): http://youtu.be/5lca6cFAI6o
Uitzendingen van FLEX M TV: http://www.youtube.com/user/FLEXproNL
Videoclip, Rotterdam heeft schone lucht nodig: http://www.iederslucht.nl
Uitzendingen van FLEX M TV, ook op: http://www.milieucentrum.rotterdam.nl/flex
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Urenoverzichten personeel 2015

RMC Emile van Rinsum
Code Activiteiten / Projecten Totaal
101 2015 Groepenondersteuning 105,5
102 2015 Groene Agenda 2
103 2015 Websites en social media 191
104 2015 RM-courant 46,5
105 2015 Klimaat en Luchtkwaliteit (beleidsterrein) 29,5
106 2015 Afval en recycling (beleidsterrein) 27,5
107 2015 Groen (beleidsterrein) 9
108 2015 Ruimte/RO (beleidsterrein) 15,5
109 2015 Dierenwelzijn en Stadsnatuur (commissie) 56
110 2015 Groene Conferentie 52

Projecten

201 2015 RMV Jongeren 0
202 2015 Opzuinig 66,5
203 2015 Cineac Milieu TV 1,5
204 2015 Natuur in Kaart 0
205 2015 Winterklaar 28
206 2015 Milieuvriendelijkstetuin 6
207 2015 DakAkker 223
208 2015 Stook je Rijk 107,6
209 2015 VvEmetenergie 132,3
210 2015 Dakennie 0,5

Organisatie 

301 Team 58,5
302 Directie 80
303 Bestuur 9,5
304 Personeelszaken 15
305 Boekhouding 63
306 Werkplan 14,5
307 Jaar/eindverslag 29
308 Basiskennis/vaardigheden 11,1
309 Telefoondienst 12,7
310 Opruimen 32,5
311 Ziek 3,5
312 Vrij/vakantie 240
313 Dokters en tandarts bezoek 16
314 Interne organisatie 4
315 Archief 8

Uren Emile van Rinsum 1697,2

RMC Wouter Bauman
Code Activiteiten / Projecten Totaal
101 2015 Groepenondersteuning 388,5
102 2015 Groene Agenda 19,75
103 2015 Websites en social media 30
104 2015 RM-courant 0

105 2015 Klimaat en Luchtkwaliteit (beleidsterrein) 0
106 2015 Afval en recycling (beleidsterrein) 0
107 2015 Groen (beleidsterrein) 15,5
108 2015 Ruimte/RO (beleidsterrein) 3,5
109 2015 Dierenwelzijn en Stadsnatuur (commissie) 0
110 2015 Groene Conferentie 0

Projecten

201 2015 RMV Jongeren 0
202 2015 Opzuinig 65
203 2015 Cineac Milieu TV 0
204 2015 Natuur in Kaart 0
205 2015 Winterklaar 0
206 2015 Milieuvriendelijkstetuin 0
207 2015 DakAkker 523
208 2015 Stook je Rijk 0
209 2015 Klimaatstraatfeest 0
210 2015 Dakennie 0

Organisatie 

301 Team 67,5
302 Directie 3
303 Bestuur 0
304 Personeelszaken 0
305 Boekhouding 9
306 Werkplan 2
307 Jaar/eindverslag 3
308 Basiskennis/vaardigheden 12
309 Telefoondienst 25
310 Opruimen 21
311 Ziek 0
312 Vrij/vakantie 175
313 Dokters en tandarts bezoek 5
314 Interne organisatie 27,75
315 Archief 0

Uren Wouter Bauman 1395,5

RMC Mohamed Hacene
Code Activiteiten / Projecten Totaal
101 2015 Groepenondersteuning 118
102 2015 Groene Agenda 0
103 2015 Websites en social media 82
104 2015 RM-courant 0
105 2015 Klimaat en Luchtkwaliteit (beleidsterrein) 74
106 2015 Afval en recycling (beleidsterrein) 5
107 2015 Groen (beleidsterrein) 2
108 2015 Ruimte/RO (beleidsterrein) 0
109 2015 Dierenwelzijn en Stadsnatuur (commissie) 0
110 2015 Groene Conferentie 29
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Projecten

201 2015 RMV Jongeren 66
202 2015 Opzuinig 278
203 2015 Cineac Milieu TV 23
204 2015 Natuur in Kaart 0
205 2015 Winterklaar 129
206 2015 Milieuvriendelijkstetuin 0
207 2015 DakAkker 11
208 2015 Stook je Rijk 22
209 2015 Klimaatstraatfeest 65
210 2015 Dakennie 0

Organisatie 

301 Team 26
302 Directie 5
303 Bestuur 0
304 Personeelszaken 0
305 Boekhouding 0
306 Werkplan 29
307 Jaar/eindverslag 34
308 Basiskennis/vaardigheden 26
309 Telefoondienst 57
310 Opruimen 34
311 Ziek 6
312 Vrij/vakantie 134
313 Dokters en tandarts bezoek 2
314 Interne organisatie 37
315 Archief 2

Uren Mohamed Hacene 1296

RMC Angelique Vandevenne
Code Activiteiten / Projecten Totaal
101 2015 Groepenondersteuning 95
102 2015 Groene Agenda 105
103 2015 Websites en social media 51,5
104 2015 RM-courant 1
105 2015 Klimaat en Luchtkwaliteit (beleidsterrein) 14
106 2015 Afval en recycling (beleidsterrein) 162
107 2015 Groen (beleidsterrein) 8
108 2015 Ruimte/RO (beleidsterrein) 15,5
109 2015 Dierenwelzijn en Stadsnatuur (commissie) 0
110 2015 Groene Conferentie 45

Projecten

201 2015 RMV Jongeren 22
202 2015 Opzuinig 102,5
203 2015 Cineac Milieu TV 0
204 2015 Natuur in Kaart 0
205 2015 Winterklaar 2
206 2015 Milieuvriendelijkstetuin 0
207 2015 DakAkker 94
208 2015 Stook je Rijk 24,5
209 2015 Klimaatstraatfeest 0
210 2015 Dakennie 154

Organisatie 

301 Team 5
302 Directie 0
303 Bestuur 0
304 Personeelszaken 0
305 Boekhouding 0
306 Werkplan 0
307 Jaar/eindverslag 0
308 Basiskennis/vaardigheden 2
309 Telefoondienst 90,5
310 Opruimen 28,5
311 Ziek 0
312 Vrij/vakantie 74,5
313 Dokters en tandarts bezoek 0
314 Interne organisatie 182,5
315 Archief 0

Uren Angelique Vandevenne 1279
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