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INLEIDING

2019 was een jaar waarin we - na een jaar
vol onduidelijkheid – in de wijken weer van
start konden met de cursussen milieu-
coach van opZuinig. De financiering van
deze cursussen werd voor het eerst meerja-
rig toegezegd (2019 – 2021) en daar zijn
we blij mee. Er kwam ook een doorstart van
‘Dakennie’, het natuur– en milieueducatie-
programma voor basisscholen op onze 
DakAkker.

2019 was ook het jaar dat de Slimdak-test-
site een enorme spin-off kreeg. Meer dan
70 slimme daken met de smartflowcontrol
werden besteld. Een paar werden ook
daadwerkelijk aangelegd, zoals op het
EMA-gebouw op de Amsterdamse Zuidas,
in Leiden en in Rotterdam op de Little C-
nieuwbouw. Daarmee kun je het Slim-
dak010 een van de succesvolste
Citylab010-projecten noemen.

Het was ook een jaar waarin er veel ge-
beurde rond mobiliteit. De coalitie Gezond
Verkeer richtte dit jaar haar pijlen met
name op de heropening van de Maastun-
neltraverse via de Rotterdamse Mobiliteits
Aanpak. We waren ook betrokken bij de kli-
maattafel Mobiliteit. Ook de drukbezochte
Groeneconferentie in december in Armi-
nius stond in het kader van de ‘toekomt

van de mobiliteit’ in onze stad - en onze
zoektocht naar visie op die toekomst.
We speelden als milieucentrum een be-
perkte rol bij lokale klimaattafels. Behou-
dens de klimaattafel mobiliteit kon het RMC
nergens aanschuiven en meedenken. De
klimaattafel bebouwde omgeving richtte
zich met name op verhuurders en de in-
dustrietafel vroeg de provinciale Natuur– en
Milieufederatie Zuid-Holland als partner.
Het formuleren van lokale klimaatdoelen,
samen met stakeholders, juicht het milieu-
centrum zeer toe. Het was alleen jammer
dat er in het proces weinig plek was voor
lokale initiatieven.

In 2019 hadden we de meest succesvolle
Parkenmaand tot nu toe. De 80 activiteiten
in de Rotterdamse parken werden druk be-
zocht, en de parkenmaand kende een zon-
nige opening in Het Park bij de Euromast. 

We sluiten het jaar 2019 dan ook met veel
enthousiasme af en we gaan graag nieuwe
uitdagingen aan in 2020.

Emile van Rinsum 
(directeur Rotterdams Milieucentrum) 
Rotterdam 21 januari 2020
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INLEIDING & SAMENVATTING
Verslag van projecten en activiteiten van het Rotterdams Milieucentrum



SAMENVATTING
Projecten en activiteiten van het 
Rotterdams Milieucentrum in 2019

Parkenmaand 
De zevende Parkenmaand was zeer suc-
cesvol te noemen, met ruim 80 activiteiten
in de stads– en wijkparken. De opening
vond plaats in Het Park met de traditionele
Groenrede(n), dit jaar uitgesproken door
Kees Moeliker, directeur van het Natuur-
historisch Museum.

Parkenoverleg 
In het Rotterdamse Parkenoverleg worden
32 parken vertegenwoordigd door bewo-
ners en/of parkvrijwilligers. Het parkenover-
leg kwam in 2019 vier keer bij elkaar. 

opZuinig 
Milieucoaches organiseren voorlichtings-
bijeenkomsten in hun eigen netwerk. 
De Besparingsladder van opZuinig werd
een landelijke hit en uitgegeven in vele ste-
den, zoals Den Haag en Utrecht. De cursus
milieucoach (inclusief de trainerscursus)
werd ook gegeven voor de Woonbond. 
In 2019 startten we (na een jaar pauze) de
activiteiten weer op met een nieuwe cursus
milieucoach in november. Tijdens de groe-
neconferentie in debatcentrum Arminius
kregen de nieuwe milieucoaches hun 
certificaten uit handen van wethouder 
Arno Bonte.

DakAkker 
Duizenden bezoekers en ruim honderd 
excursiegroepen bezochten in 2019 de 
DakAkker, het grootste dakboerderij van
Nederland. De DakAkker wordt beheerd
door een groep vrijwillige dakboeren en 
ondersteund door het milieucentrum.

Dakennie 
Het educatieprogramma ‘Dakennie’ (over
voedsel, klimaat en groene daken, water en
biodiversiteit op de DakAkker) is de enige
natuur en milieu educatie-activiteit gericht
op kinderen die het milieucentrum organi-
seert bovenop het kantoorgebouw waar we
gehuisvest zijn. 

Slimdak 
Op 1 juni 2018 werd het Slimdak feestelijk
geopend door toenmalig wethouder 
Adriaan Visser. Het ‘slimste dak van Neder-
land’ werd gefinancierd vanuit Citylab010
en het Hoogheemraadschap Schieland en
de gesponsord door het bedrijfsleven. 
In de loop van 2019 werden zo’n 70
slimme daken met smartflowcontrol uitge-
voerd of in de voorbereiding genomen.

Gezond Verkeer 
De coalitie Gezond Verkeer is een samen-
werking tussen bewonersgroepen, Milieu-
centrum, Milieudefensie, ROVER en
Fietsersbond. In 2019 richtte de coalitie

zich vooral op de Maastunneltraverse en de
Rotterdamse Mobiliteits Aanpak. Hierbij
spraken we ook een aantal keer in bij de
raadscommissie EDEM.

Groepenondersteuning
In 2019 waren er veel contacten met ac-
tieve (bewoners)groepen in de stad. Soms
was dit contact intensief, soms was het
enkel voor een kort advies of doorverwij-
zing. Groepen konden ook een beroep
doen op het groepenbudget, dat wordt 
beheerd door het milieucentrum.

Groeneagenda
De Groene Agenda groeide in 2019 vanuit
haar website www.groeneagenda.nl verder
door op Facebook, Twitter en Instagram.

Groeneconferentie
Het thema van de Groeneconferentie 2019
in debatcentrum Arminius was ‘Rotterdam
in de toekomst’. Ook werden de groene
vogel en de groene pluim uitgereikt.

Landelijk
Landelijk is het milieucentrum actief rond
recycling en statiegeld via het Recycling
Netwerk. We overleggen daarom regelmatig
met onze collega’s in Den Haag en 
Amsterdam (van Duurzaam Den Haag en
Gezonde Stad) en de landelijke stichting
van natuur- en milieufederaties. 
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Parken zijn belangrijk. Het zijn de groene
longen van de stad. Het Rotterdams 
Milieucentrum organiseert daarom het 
Parkenoverleg, met als doel de participa-
tie van de bewoners te organiseren.

In het Rotterdamse Parkenoverleg zijn 
32 parken vertegenwoordigd. Het parken-
overleg wordt voorgezeten door Marius 
Huender, een actieve vrijwilliger in het Kra-
lingse Bos. Het overleg biedt Rotterdam-
mers de kans kennis en informatie uit te
wisselen over de parken waarbij zij zich 
betrokken voelen. Die betrokkenheid van

bewoners varieert van het volgen van de
ontwikkelingen in het park en overleg met
de gemeente tot het zelf aan de slag gaan
als parkvrijwilliger, zoals in het Kralingse
Bos, het Vroesenpark, het Zuiderpark en
het Dakpark Delfshaven.

In het Parkenoverleg is voldoende ruimte
voor de vertegenwoordigers om de ontwik-
kelingen in ‘hun park’ te bespreken, kennis
en ervaringen uit te wisselen en elkaar op
de hoogte te brengen van ontwikkelingen in
de Rotterdamse parken.

PARKENOVERLEG
In 2019 kwam het Parkenoverleg vier keer
bijeen. Hieronder een kort verslag van
deze bijeenkomsten.

Op 21 maart vertelde gastspreker Aad van
Leeuwen (Stedelijk Beheerder Groene 
Buitenruimte bij Gemeente Rotterdam)
over het maaibeleid in Rotterdam. 
Daarnaast kregen de aanwezigen een 
update over het evenementenbeleid voor

Rotterdamse parken. Het Parkenoverleg
maakte een inventarisatie van de evene-
menten in de Rotterdamse parken en een
vergelijking met evenementenbeleid in an-
dere Nederlandse steden. Naast een aantal
gebiedsorganisaties stuurde ook het Par-
kenoverleg een brief aan de wethouder bui-
tenruimte Wijbenga over het evenementen-
beleid. Marius Huender, voorzitter van het
Parkenoverleg, sprak in bij de raadscom-
missie toen dit punt geagendeerd stond.

Op 20 juni was de gastspreker Wilfred
Reinhold, voorzitter van Platform Invasieve
Exoten en een autoriteit op het gebied van
exoten in Nederland. Daarnaast werden 
in dit Parkenoverleg de laatste afspraken
gemaakt over de Parkenmaand-program-
mering.

Het symposium op 27 september over
‘Groen van de toekomst’ was, met een 
goed gevuld programma, wederom goed
bezocht. Het vormde een mooie afsluiting
van de Rotterdamse Parkenmaand.
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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 Kralingseveer, 

Roel Langerakpark, Schat van 
Schoonderloo, Schiebroekse park, 

Spinozapark, Twee Heuvels, 
Vroesenpark, Wollefoppenpark, 

Wijkpark Het Oude Westen, 
Het Park (bij de Euromast), Zuiderpark,

Tuin op de Pier, Essenburgpark en 
Park 1943., Park bij Little C, 

de Oude Plantage.

1. PARKEN010



Op 7 november waren Arjen Baas en Inge
Breugem, wijkmanagers bij gemeente 
Rotterdam, te gast om de visie ‘openbare
ruimte’ te presenteren. In de visie staat dat
parkmanagement nodig is in openbaar
groen, waarbij communicatie tussen 
betrokken partijen van groot belang is. 
Hier bleek onder andere dat Stadsbeheer
en Stadsontwikkeling verschillende beelden
hebben bij het parkmanagement. 
Ook besprak het Parkenoverleg de renova-
tieplannen voor Het Park (bij de Euromast),
waarin stichting Droom en Daad en de ge-
meente samen investeren, en evalueerden
zij de parkenmaand 2019.

PARKENMAAND
In 2019 werd voor de zevende keer de 
Parkenmaand georganiseerd. In september
werden zo’n 80 groene evenementen geor-

ganiseerd in de Rotterdamse parken, zoals
wandelingen, excursies, workshops, mu-
ziek, kinderactiviteiten en natuurwerkda-
gen. Op de website www.parkenmaand.nl
stond een overzicht van alle activiteiten. 
Via nieuwsbrieven en affiches werd be-
kendheid gegeven aan de parkenmaand.
Ook sociale media en de parkenwebsite
werden volop ingezet voor de promotie. 
(Zie bijlage 6 voor het overzicht van alle 
activiteiten in de Parkenmaand).

Met de parkenmaand willen we meer be-
kendheid geven aan de grote en kleine 
Rotterdamse parken en aan het werk van
de parkvrijwilligers. Als afsluiting van de
zomer is de Parkenmaand inmiddels uitge-
groeid tot een jaarlijks groen evenement
waarin mensen kennis kunnen maken met
de Rotterdamse parken en groene plekken.

Op 1 september was de aftrap van de 
Parkenmaand in Het Park bij de Euromast,
met de tweede Groenrede(n) door Kees
Moeliker, directeur van het Natuur Histo-
risch Museum Rotterdam. Ook waren er
optredens van onder andere Company with
Balls, Ruut van Hooft en de ‘tentband’. Kin-
deren konden in de Kleurbendetentjes aan
de slag met een ontwerp voor hun droom-
park. Ter afsluiting van de Parkenmaand
werd op 27 september de groenconferentie
georganiseerd door Stadsbeheer, met als
thema ‘groen van de toekomst’.

Facebook: Rotterdamse Parken
Twitter: @parken010
www.rotterdamseparken.nl en
www.parkenmaand.nl
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Via energiebesparing in de bestaande bouw
zijn grote slagen te maken voor duurzaam-
heid. Energiebesparing blijft de beste en
snelste manier om de uitstoot van broeikas-
gassen te verminderen. Wij vinden het 
belangrijk dat het verhaal over energiebespa-
ring en verduurzaming van de woningen door
bewoners zelf wordt opgepakt en uitgedra-
gen, om zo ook draagvlak te creëren voor de
energietransitie. Sinds 2009 organiseren we
daarom programma’s met en voor bewoners
en leiden we bewoners op tot milieucoach. 

CURSUS MILIEUCOACH
Ruim 10 jaar organiseert het Rotterdams 
Milieucentrum de cursus Milieucoach.
Hierin worden bewoners getraind om voor-
lichtingen te geven in de Rotterdamse wij-
ken over energiebesparing. Deze activiteiten
van opZuinig zijn in een flink aantal andere
gemeenten overgenomen. Tussen 2011 en
2018 werden er ruim 380 milieucoaches 
opgeleid in Rotterdam. De cursussen 
(en materialen) werden bovendien een 
exportproduct naar andere steden. 
Ook de Woonbond-trainers voor energie-
coaches werden door ons opgeleid.

In november 2019 konden we - na een on-
derbreking van een jaar - weer aan de slag
met de cursussen milieucoach. Gelukkig
kunnen we de komende twee jaar rekenen
op financiering. In voorgaande jaren werd de

subsidiebijdrage per jaar vastgesteld, het-
geen de continuïteit niet ten goede kwam.

Meetlat
Het Rotterdams Milieucentrum heeft 
diverse producten waarmee de milieu-
coaches aan de slag kunnen in de wijk. 
De Meetlat biedt een uiterst handig over-
zicht van bezuinigingen op elektra, water 
en gas, zowel qua CO2-uitstoot als euro’s.
De besparingsmeetlat werd overgenomen
door zo’n 15 gemeenten, waaronder
Utrecht en Den Haag. De coaches maken
ook gebruik van een zogeheten E.koffer 
met besparingsmaterialen. De opZuinig-
quiz wordt gebruikt bij de bijeenkomst 
die de coaches organiseren. Verder verzor-
gen wij de website www.opzuinig.nl, met
daarop filmpjes met tips en trucs van de
Groene Klusjesman.

ENERGIECAFÉS 
Tot eind 2017 organiseerde het Milieucen-
trum Energiecafés. Dit zijn terugkomdagen
voor de milieucoaches om kennis bij te 
spijkeren en uit te wisselen. Dit gebeurde
bijvoorbeeld via workshops over duurzame
energie, groene daken en rekenen met 
energie. Ook reikten we certificaten uit aan
nieuwe milieucoaches, want iedere cursus
werd feestelijk afgesloten met een officiële
certificaatuitreiking. Het eerstvolgende 
energiecafé vindt in maart 2020 plaats.
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2. OPZUINIG 
OPZUINIG!
opZuinig! ontstond uit ‘Tarwewijk doet ‘t’ in
2009.  Een groep van elf vrouwen uit deze
wijk werd in 2009 opgeleid tot milieu-
coach. In zeven bijeenkomsten kregen de
deelneemsters les over energiebesparing,
duurzaamheid en afval. Ook was het over-
brengen van de informatie aan anderen
een belangrijk onderdeel van de cursus.
De coaches leerden in korte tijd ruim 190
andere bewoners aan de slag te gaan met
energiebesparing. Uit handen van toenma-
lig milieuwethouder Rik Grashoff ontvingen
de deelnemende bewoners op 29 juni
2009 in wijkgebouw Tarwewijk de ‘dat le-
vert wat op’-certificaten. Toen werd ook
besloten verder te gaan met de campagne.

Eind 2010 startten de nieuwe cursus tot
milieucoach. Begin 2015 waren er al ruim
200 milieucoaches opgeleid. De cursus-
sen gaan vooral over praktische tips om
energie te besparen. 
De milieucoaches organiseren na hun 
opleiding met deze tips kleine informatie-
bijeenkomsten in hun eigen netwerken. Ze
gebruiken hierbij de E.koffer (vol met de-
monstratiematerialen zoals ledlampen, wa-
terbesparende douchekoppen en 
radiatorfolie) de Besparingsladder en 
Besparingsquiz. De cursus bestaat uit vier 
bijeenkomsten, waarna deelnemers het 
certificaat Milieucoach ontvangen. 
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STEEKPROEF
Via een steekproef met evaluatieformulieren 
tijdens 10 voorlichtingsbijeenkomsten is een 
inschatting gemaakt hoeveel CO2 en geld door het
werk van milieucoaches is bespaard.
- De 10 bijeenkomsten hadden 83 deelnemers,

die samen 7718,50 euro en minimaal 20441 
kilogram CO2 bespaarden.

- Elk bijeenkomst door een milieucoach (voor
gemiddeld 8 deelnemers) levert een jaarlijkse
besparing op van 2044 kilogram CO2 en 
770 euro.

TV
Er zijn in 2019 geen nieuwe tv-programma’s 
gemaakt, maar wel veel herhalingen uitgezonden
op Open Rotterdam. Ook werden de bestaande 
tv-programma’s op YouTube via sociale media 
uitgebreid gepromoot. 

Pietje Bell Duurzaam was een Rotterdams tv-
programma over duurzaamheid, gemaakt door 
het Rotterdams Milieucentrum en Cineac TV. 
Tot 2017 was het programma iedere vrijdag te
zien bij de lokale omroep Open Rotterdam. 
De filmpjes van de ‘Groene Klusjesman’ staan op
de website van opZuinig! en het YouTube-kanaal
van het Rotterdams Milieucentrum. 

DE GROENE KLUSJESMAN 
OP YOUTUBE
Op YouTube staat een groot aantal filmpjes met de
Groene Klusjesman. De best bekeken items gaan
over:

Tochtstrips: 39.929 weergaven
https://www.youtube.com/
watch?v=UfpvC7PyDJ8
Radiatorfolie: 10.014 weergaven
https://www.youtube.com/
watch?v=XdjR5lZ0oSk
Waterbesparing: 2.506 weergaven
https://www.youtube.com/
watch?v=eBEcOerbm4g

Facebook: opzuinig
Twitter: @opzuinig
www.opzuinig.nl of www.winterklaar010.nl

Steekproef milieucoaches  2017-2018

Wij hebben een 10 voorlichtingen uitgekozen en uitgewerkt in een kort 
onderzoek.

Bij deze steekproef hebben we 10 voorlichtingen gevolgd met in totaal 83 deel-
nemers en hen evaluatieformulieren laten invullen na de voorlichting. 
Op basis van de antwoorden konden we een schatting maken van wat een
deelnemer op korte termijn van plan is te doen aan energiebesparing. 
De acties die de deelnemers hebben aangegeven op een evaluatieformulier
hebben we vertaalt in Co2 en euro besparing op basis van de bijgestelde 
gegevens in de besparingsladder (2017). 

Datum Aantal respondenten *) euro kg CO2
20-11-2017 6 550 1515
22-11-2017 8 1176 2772
24-11-2017 9 866 2279
28-11-2017 9 427 903
30-11-2017 7 520,50 1518
4-12-2017 10 940 2746
6-12-2017 7 525,50 1456
8-12-2017 10 1091,50 2954
12-12-2017 8 841,50 2345
14-12-2017 9 780,50 1954

Totaal: 83 7.718,50 20.442

*) = het aantal deelnemers dat bereid was het formulier in te vullen. Veel
deelnemers wilden dit niet vanwege privacyoverwegingen of andere redenen. 

3.GEZONDVERKEER 
Er is veel te doen rondom luchtkwaliteit in de stad. Deze is op veel plaatsen nog
slecht, zeker als je uitgaat van de norm voor luchtkwaliteit die de Wereldgezond-
heidsorganisatie hanteert.  

In 2018 werd de Coalitie ‘Gezond Verkeer’ opgericht. Dit is een coalitie van
Stadslab Luchtkwaliteit, Adem in Rotterdam, BOOG, Milieudefensie Rotterdam,
de Fietsersbond (Rijnmond), Platform Regiopark Rottemeren A13-A16, de 
lokale afdeling van ROVER, Happy Streets, de Rotterdamse Luchtwachters en
het Rotterdams Milieucentrum.

De coalitie bouwde verder op het manifest ’10x voor gezond verkeer’ 
(18 april 2017). Hierin werd de gemeenteraad en het college van 
Burgemeester en Wethouders opgeroepen tot het nemen van concrete 
maatregelen om de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren.

In 2019 richtte de coalitie zich vooral op de Maastunnel-traverse en de 
Rotterdamse Mobiliteits Aanpak. Zij sprak ook een aantal keer in bij de 
raadscommissie EDEM.

@



De DakAkker heeft ook een sociale functie.
Er werken vrijwilligers uit het gebouw en de
directe omgeving van het Schieblock, er
worden lessen georganiseerd voor kinderen
van basisscholen, en het is een nieuwe (en
welkome) groene recreatieve verblijfsruimte
voor de gebruikers van het kantoorgebouw.
Doordat de DakAkker is opgenomen in 
de Lonely Planet, kreeg het dak ook een
toeristische functie. Het dak werd
uitgeroepen tot het beste en meest
complete dak in Nederland en ontving de
Rooftop Award 2017. Het Milieucentrum is
samen met ZUS Architecten de initiatief-
nemer van het landbouwdak, dat in 2012
als onderdeel van stadsinitiatief De
Luchtsingel werd aangelegd en geopend
werd tijdens de 5de architectuur biënnale.

STICHTING
Sinds de opening in 2012 wordt het dak
door dakboer Wouter Bauman en een grote
groep vrijwilligers onderhouden. In 2015
werd er voor de DakAkker een stichting
opgericht, omdat de DakAkker ook
producten verkoopt en betaalde excursies
organiseert. In 2019 ondertekende de
stichting DakAkker en de gemeente
Rotterdam een huurcontract voor de huur
van de DakAkker, waarmee de rol van de
stichting DakAkker geformaliseerd werd.
De ondersteuning van de vrijwilligers en de

organisatie van de educatieve programma’s
bleven een taak van het milieucentrum.

VRIJWILLIGERS
Wekelijks wordt er door een zeer
enthousiaste groep vrijwilligers op de
DakAkker gewerkt. Tijdens NLDoet, op de
eerste vrijdag in maart, werd de DakAkker
weer uit haar winterslaap gehaald. 25
personen stonden klaar om de eerste
werkzaamheden te verrichten. Tot en met
november werd er wekelijks gewerkt door
10 à 15 vrijwilligers. De DakAkker heeft al
enkele jaren een wachtlijst van vrijwilligers.

De dakvrijwilligers krijgen ieder jaar
cursussen aangeboden om hun kennis
over planten en tuinieren te vergroten. 
Dit jaar gingen we onder andere naar 
het Kralingse Bos voor een eetbare-
plantenwandeling.
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Bovenop het Schieblock vind je Europa’s eerste en een van grootste oogstbare daken: 
de DakAkker. Hier worden groenten en fruit verbouwd en honingbijen gehouden. Doel is 
om te laten zien dat voedselproductie op stadsdaken zeker tot de mogelijkheden behoort. 
Een groen voedseldak vangt bovendien meer water op dan gewone (groene) daken, 
werkt mee aan de bestrijding van hittestress in de stedelijke omgeving, en vermindert
vervoerskilometers door voedsel dichtbij de afnemers te produceren (www.dakakker.nl).

4. DAKAKKER

DakAkkers 
Biologisch fruit, groenten, bloemen
en kruiden worden geteeld op de
DakAkker. Ook houden we
honingbijen in de bijenkasten. 
Bistro ‘Op het Dak’, gelegen op het
dak, maakt in de menu’s gebruik van
de verse oogst van de DakAkker. 
De hier gekweekte groenten en fruit
worden ook geleverd aan lokale
restaurants. Dit maakt de DakAkker
tot een goed voorbeeld van het
toevoegen van groene duurzame
waarde aan gastvrijheid.

De DakAkker is een van de
initiatieven in de stad om de voeten
van Rotterdammers droog te
houden. Bij hevige regenval houdt
het dak zo’n 60.000 liter overtollig
water vast. De dakboerderij biedt 
ook ruimte aan experimenten 
met soorten groene daken, 
zoals het Slimdak. Deze vervullen
een spilfunctie in de klimaat-
bestendigheid van de stad.



HEEM
De DakAkker is gedeeltelijk ingezaaid met
een inheems kruidenmengsel. Sinds 2012
inventariseren HEEM en Binder de kruiden
om de ontwikkeling te volgen. 

Evenementen & excursies
De publieksactiviteiten op de DakAkker in
2019 beperkten zich tot het openlucht
Popup Theehuis tijdens de Rotterdamse
Dakendagen. Tijdens de dakendagen was
de DakAkker vrij toegankelijk. Dakboeren
gaven daarbij uitleg over de dakboerderij,
met daarbij een ruim aanbod van door de
vrijwilligers gebakken taarten. In 2019 
werden ruim 160 excursies georganiseerd
voor groepen uit het binnen- en buitenland
(zie bijlage 5).

DAKENNIE
Voor kinderen van Rotterdamse
basisscholen werd in 2015 gestart met het
educatief programma Dakennie op de
DakAkker. In 2019 ontvingen we in 15
dagdelen in het voorjaar en 5 in het 
najaar we zo’n 350 kinderen op het dak. 
In Dakennie gaan kinderen aan de slag 

met thema activiteiten rond voedsel,
biodiversiteit en water. De watertafel met
een ‘slimme stad’ en een ‘domme stad’
werd mogelijk gemaakt door Watersensitive
Rotterdam, het Hoogheemraadschap
Schieland en de Krimpennerwaard.

Dakennie promotiefilm:
https://youtu.be/kEmZA-PpJJs
Dakennie op Cineac TV:
https://youtu.be/dEJoqGzxPYc

DAKGAARD
Eind 2015 startten we met de Dakgaard.
Dit is een boomgaard op het dak van het
voormalige Hofpleinstation, als onderdeel
van het project de Luchtsingel en naar

ontwerp van ZUS Architecten. Er werden
150 fruitbomen geplant in een tuin met
heemvegetatie. De Dakgaard wordt
beheerd door de vrijwilligers van de
DakAkker.

ARTIKELEN EN UITZENDINGEN OVER DE DAKAKKER

Dakakker in Top 10 Sustainable Tourism Solutions: 
http://www.resilientrotterdam.nl/
dakakker-in-top-10-green-tourism-solutions/
NRC 
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/02/26/ontbijten-en-lunchen-op-de-dakakker-
1592515-a112278
Blog Michiel haas 
http://michielhaas.nl/dakakker-is-grootste-dakboerderij-europa/
Finalist Challenge Stad van de Toekomst 
http://challengestad.nl/
Innovation Expo Amsterdam 
http://highcontrast.innovatie-estafette.nl/Innovatie/Vorige-edities/IE 2016/Pro-
jecten/article/11102/DakAkkers?x=2
KRO NCRV tv programma Binnenstebuiten
https://www.facebook.com/Dakakker/photos/
a.464010643644422.115347.462317593813727/
1174773539234792/?type=3&theater
Lonely Planet
https://books.google.nl/books?id=uerXCgAAQBAJ&pg=PT169&lpg=PT169&dq=d
akakker+2016&source=bl&ots=BmWnkCCkcN&sig=Lh35oMzkUVHpqms7iS-
DnbLEhg30&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjsyqOd6ufSAhUSnRQKHVM5Atc4FB-
DoAQgwMAY#v=onepage&q=dakakker%202016&f=false
Het Klokhuis, NPO2 tv programma

DakAkkers @D_akkers www.dakakker.nl

@Dakakker @Dakakker www.beesonline.nl

Promotiefilmpje DakAkker: https://youtu.be/t_vZmLFNGMw
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Water in de stad wordt de komende jaren
een steeds belangrijker thema. Door de toe-
nemende en zwaardere regenval ontstaan er
vaker problemen. Wegen worden onbegaan-
baar, kelders lopen vol en de riolering wordt
overbelast. Volgens ons ligt een oplossing
op de 14,5 miljoen vierkante meter platdak
in de stad, naast maatregelen als waterplei-
nen, meer groen en bewustwordingscampag-
nes die bewoners aanzetten meer groen en
minder tegels aan te leggen in hun tuinen.
Wij zijn in samenwerking met een aantal 
innovatieve bedrijven van start gegaan met
een testsite voor platte daken. Dit doen 
we op het dak van het dakpaviljoen op 
de DakAkker. 

TESTSITE
Het Slimdak010 wordt een testsite op het
dakpaviljoen op de DakAkker. Het is een
waterbergend dak dat automatisch reageert
op piekbuien via een smart flow control.  

Het Slimdak werd 1 juni 2018 officieel ge-
opend door wethouder Adriaan Visser en
Hoogheemraad Paul van den Eijsden, van
het Hoogheemraadschap Schieland en de
Krimpenerwaard. 

SPIN-OFF
Na de opening startte de testfase van dit
dak, dat in de loop van 2019 een grote
spin-off kreeg. Zo werden er zo’n 70
slimme daken (met de door Optigruen ont-
wikkelde smartfowcontrol) besteld. Een
aantal werden ook uitgevoerd, zoals het
dak op het EMA-gebouw op de Amster-
damse Zuidas en het Lorenz-gebouw in
Leiden. Ook op Little C in Rotterdam komt
het slimme groenblauwedak, dat bij ons op
de DakAkker werd uitgetest.

Het Slimdak werd een icoonproject. Veel
bouwers, architecten en cityplanners, uit
binnen- en buitenland, kwamen een kijkje
nemen en werden overtuigd dat een groot
deel van de oplossing van het waterpro-
bleem in de stad op de daken ligt. Ons doel
was dan ook zoveel mogelijk bouwers, ont-
wikkelaars, watermanagers en bewoners te
inspireren met dit slimme voorbeelddak. 

Het Milieucentrum organiseerde de bouw-
coördinatie in 2017 en 2018, de publiciteit
en de excursies in 2019 (zie bijlage 5).

Facebook: SLIMDAK
Twitter: @SLIMDAK010
WWW.DAKAKKER.NL

5. SLIMDAK
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Goede communicatie met de achterban, burgers, beleidsmakers en
politiek is voor het Rotterdams Milieucentrum van groot belang. 
Het Milieucentrum is actief via een flink aantal Twitter-accounts,
Instagram-profielen en Facebook-pagina’s. Ook beheren we een
aantal websites (zie voor een overzicht bijlage 7).

GROENE AGENDA
De Groene Agenda is de groene uitagenda voor de regio Rotter-
dam. De agenda is te vinden op de website, Facebook, Twitter en
Instagram. De kanalen presenteren veel groene activiteiten in de
regio Rijnmond en verbinden de groene gebieden rond de stad
met de mensen.

Facebook: Groene Agenda
Twitter: @Groene_Agenda
www.groeneagenda.nl

RM-COURANT
De Rotterdamse Milieucourant (RM-courant) is een digitale
nieuwsbrief die we naar 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

aan het Milieucentrum en onze achterban bovendien de mogelijk-
heid om kennis, standpunten en activiteiten uit te wisselen. 

SOCIALE MEDIA
Naast de websites www.rotterdamsmilieucentrum.nl en
www.groeneagenda.nl, heeft het Milieucentrum websites 
die gericht zijn op specifieke doelgroepen, zoals 

www.dakakker.nl, www.beesonline.nl, www.opzuinig.nl, en 
www.rotterdamseparken.nl.

Ook twitterde het Milieucentrum veelvuldig op de accounts 
@milieucentrum, @Groene_Agenda, @opzuinig, @Duurzame-

stad, @d_akkers, @slimdak010, @Dakgaarden @Parken010 en 
@Vvesmetenergie, @GezondVerkeer, @Zerofoodwaste010. 

Op Instagram is het milieucentrum te vinden op 
@RotterdamsMilieu, @GroeneAgenda en @DakAkker

Daarnaast plaatsten we op Facebook-updates op de pagina’s
Rotterdams Milieucentrum, DakAkkers, Dakgaard, Slimdak,

opZuinig, Groene Agenda en Rotterdamse VvE’s met energie.

(zie het overzicht van volgers en likes in bijlage 7)

De Groeneconferentie had in
2019 het thema ‘Rotterdam
in de toekomst’ en werd op
18 december georganiseerd
in debatcentrum Arminius.
Samen met de zaal,
deskundigen en politici
gingen we op zoek naar
visie op de toekomst. 

SPREKERS
Op de Groeneconferentie spraken professor Derk Loorbach (Drift, Erasmus
Universiteit), Niels de Zwarte (Bureau Stadsnatuur, Natuurhistorisch Museum),
Robbert de Vrieze (Stadslab Luchtkwaliteit), Arbo Bonte (wethouder
duurzaamheid) en Ank Griffioen en Jeanne Hoogenboom van de
bewonersorganisatie ’s Gravendijkwal over de ‘stad van de toekomst’ met een
focus op groen en mobiliteit. De groeneconferentie werd ingeleid door een
humorvol doch scherp getinte column van columnist Inge Janse (Vers Beton).
Op de site van het Rotterdams Milieucentrum werd een compleet videoverslag
gepubliceerd met alle sprekers en het debat.

PRIJZEN
In 2019 werden tijdens de Groeneconferentie weer prijzen uitgereikt: de
Groene Vogel (de vrijwilligersprijs voor de groenste vrijwilliger(s)) en de 
Groene Pluim (voor de groenste overheidsdienaar van het jaar). 
De Groene Vogel ging naar het Zelfregiehuis en de ‘Roze Brigade, 
Park 1943’ in Bospolder-Tussendijken. De prijs voor de groenste 
overheidsdienaar ging naar wethouder duurzaamheid Arno Bonte. @

6. GROENECONFERENTIE

7. COMMUNICATIE
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Milieucentra
In 2019 overlegden de directeuren van de vier grootstedelijke 
Milieucentra (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag vier keer met 
elkaar. Zij wisselden informatie uit en bespraken samenwerkings-
projecten. 

RecyclingNetwerk
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 politieke ontwikkelingen en speelt hier indien nodig op
in. Dit jaar lag de focus op het behoud van statiegeld op grote 
plastic flessen en het uitbreiden van het statiegeldsysteem. 

http://recyclingnetwerk.org
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8. ONDERSTEUNING

9. LANDELIJK

Het Milieucentrum is voor veel duurzame initiatieven in de stad een
belangrijk aanspreekpunt. Ondersteuning van duurzame initiatieven
in de stad is dan ook een constant onderdeel in ons werk. 

We noemden al onze betrokkenheid bij overlegplatforms zoals het
Parkenoverleg en Gezond Verkeer. Het afgelopen jaar hebben we
met meer groepen en organisaties samengewerkt (zie bijlage 2).
Onze activiteiten richten zich daarbij niet alleen op de aangesloten
achterbangroepen (zie bijlage 3). Alle duurzame en groene
initiatieven in de stad kunnen een beroep doen op onze
ondersteuning. Die ondersteuning varieert van het geven van
advies en delen van kennis tot het samen op poten zetten van
activiteiten.

Ondersteunen van groene en duurzame initiatieven blijft een
belangrijke taak voor ons, én is belangrijk voor de vele initiatieven
in de stad die een vraagbaak, verbinder of ondersteuner zoeken.
We noemen enkele initiatieven waar we in 2019 meer dan
gemiddeld tijd in hebben gestoken: de coalitie Gezond Verkeer 
en de stichting Dakpark Rotterdam en Stadskwekerij de Kas
(vanwege plaatsing eerste wormenhotel). 
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BIJLAGE 1 

ACHTERBAN
De bij het Rotterdams Milieucentrum aangesloten groepen en
initiatieven.

Aangesloten organisaties bij het Rotterdams Milieu Centrum:
3VO afdeling Rotterdam
Adem in Rotterdam
Afri, stichting
Aktiegroep Het Oude Westen
Ark Nature
Ambrosiusgilde
Aquarius, stichting
Bewonersorganisatie Bergpolder, Liskwartier
Bewonersorganisatie Blijdorp
Bewonersverenging Heidebes
Bewonersvereniging Pompenburg
Bijenpark Maertelinckweg
Blijstroom
Bomenridders (de)
BroodNodig
BTV
BOOG
Bureau Stadsnatuur
Creatief Beheer
DakAkker, stichting
Dakpark Rotterdam
Dierenbescherming Rijnmond
Dona Daria
Eetbaar Rotterdam, stichting
Egelopvang Odilia
Eschpolder, werkgroep
Essenburgpark
Eurostar
Fietsersbond Rotterdam Rijnmond
Fietsen op Zuid
Gezond Overschie, stichting
Greenpeace Rotterdam
Groeneconnectie 
GroeneGroeiPlatform
GroenGoed
Groenpool Noord
Happy Streets
Hoogvliet, arboretum
Houtsnip, De (Vogelopvang)
Impact HUB Rotterdam
IVN, Rotterdam
Kas, de
KNNV, Rotterdam
Kracht Groen
Milieucoaches (vertegenwoordiging
Milieudefensie Rotterdam
Moeras IJsclub
Natuur Cultuur en Bewegen
Natuurlijk Zuiderpark, stichting
Natuurhistorisch museum Rotterdam
Natuurspeeltuin Ruigeplaat, stichting
NIVON Rotterdam
Noordplus
Ommoordse Veld Open& Groen, werkgroep
Owaze
Park 16 hoven
PIW
Platform Achternesse, stichting
Platform Regiopark Rottemerren A13-A16
Rotterdams Klimaat Initiatief
Rotterdamse Oogst
RBVV
Rotteverband, stichting
ROVER reizigersorganisatie
Schat van Schoonderloo
Scrap
Schieveenstraat Klimaatstraat
Slow Food Youth Movement Rotterdam
Speeldernis, de
Spinoza park

Stadsimkerij Bouna
Stadslab Luchtkwaliteit
SuperUseStudio’s (2012 architecten)
Transitiontown Rotterdam
Trompenburg, Arboretum
Verborgen tuinen
Vernieuwing en Participatie, stichting
Vestiahuurdersgroep Rotterdam
Vlinderstrik, stichting natuiurbescherming
Vogel – Vleermuis en Vlinderwerkgroep 
Noordrand
Vogelklas Karel Schot (de)
Vogels op Zuid
Vrijwilligers Kralingse Bos
Vrijwilligers Zuiderpark
VVE’s met Energie
V.T.V. Tuinderslust
Wateroverlast Prinsenparkbuurt, werkgroep
Wollefoppen groen & co
Woonmilieu Provenierswijk, werkgroep
Wijknatuurteam Alexanderpolder
Wijkpark Het Oude Westen
WNF Regioteam Rotterdam
Young and Fair (Fair Fashion festival)
Zero Foodwaste Rotterdam 
Zuid Hollands Landschap, stichting
Zweth Kandelaar Front

Leden Rotterdams Parkenoverleg:
Kralingse bos     Marius Huender (voorzitter) 
Rozenburgpark Jan Borghuis
Vroesenpark     Fred de Jong
Oudelandspark Jeanne van der Velden
Bonairepark Jeanne van der Velden
Ruigeplaatbos Jeanne van der Velden
Visserijgriend  Jeanne van der Velden
Zuiderpark Rik Kraaij
Dakpark Loes van der Linden  
Roel Langerakpark Piet Hein Slot 
Schat van Schoonderloo Jan van den Enk

Jan van den Noort
Wijkpark Het Oude Westen Wilma Kruger
Het Park (bij de Euromast) Koos Leidelmeijer   
Ommoordse Veld  Mary Gerritse
Prinsenpark ( met natuurtuin) Anton Roeloffzen      
Randpark Oosterflank Anton Roeloffzen          
Semiramispark Anton Roeloffzen           
Rietveldpark Anton Roeloffzen             
Park Kralingseveer Anton Roeloffzen      
Wollefoppenpark Wim Groman
Ons Park Annemieke Bakker
Spinozapark Fenny Fortes Jager
Park Zestienhoven Andre Voesenek
Schiebroekse park Jan Ochtman
Park Little C, Coolhavenpark Hanneke Willemsen
De Oude Plantage Jan Greven

Charles den Hoed

Leden coalitie “Gezond Verkeer”:
Adem in Rotterdam Adriaan Korthuis
Rotterdams Milieucentrum Emile van Rinsum

Karin Oppeland
Stadslab Luchtkwaliteit Robert de Vrieze      
Adem in Rotterdam Annemarie Los           
BOOG Jeanne Hogenboom 

Anke Griffioen     
Wytze Patijn       

Platform Regiopark Rottemeren Paul Scheublin
ROVER Gerard Lappee
Fietsersbond Rotterdam/Rijnmond Jan Laverman
Happy streets, Fietsen op Zuid Jorn Wemmenhove
Milieudefensie Marjolijn Rijskamp 

Bram van Lierop
Milieudefensie Rotterdam Patrick van Klink
Stadslab Luchtkwaliteit Leon Richard
Fietsersbond Beer Pijpker
Adem in Rotterdam Steven Somsen
BMX fietsschool Shurdon Faneyte
Bewonersorganisatie Ommoord Philip Eijsman16 Jaarverslag 2019 | Rotterdams Milieucentrum 



BIJLAGE 2

CONTACT
Contacten met bewonersgroepen, duur-
zame initiatieven, “groene groepen en or-
ganisaties” uit de stad waarmee we enig
of veel contact mee hebben gehad in
2019. Variërend van een telefoontje, het
beschikbaar stellen van ruimte of materi-
alen, projectfinanciering of werkgeld
meedenken en/of het mee organiseren
van activiteiten.

Adem in Rotterdam, bewonersgroep
Rotterdamse actiegroep met het doel 
een schonere lucht in Rotterdam,
Lid van de coalitie Gezond Verkeer.
Uitvoering: Emile van Rinsum

Ambrosiusgilde
Vereniging van Imkers (afdeling Rotter-
dam). Ondersteuning en advies, werk– 
en projectgeld.
Uitvoering: Wouter Bauman

Bewoners binnenterrein De Arend in de
Afrikaanderwijk, bewonersgroep
Bewonersgroep ‘groene duimen project’
Duurzaam binnenterrein ooit geïnitieerd
door de bewoners ism het milieucentrum
in het kader van de “groene duimen”. 
Maandelijke overleg over alle zaken rond
het binnenterein. Ook het groene en duur-
zame aspect.
Uitvoering: Mohamed Hacene

Bewoners Tegen Vliegtuiglawaai (BTV),
bewonersgroep
BTV zet zich in voor de verbetering van de
woon- en leefomgeving van Rotterdam-
The Hague Airport (voorheen Vliegveld
Zestienhoven). O.a. manifestatie 23 juni,
facilitaire ondersteuning het beschikbaar
stellen van (vergader)faciliteiten. 
Uitvoering: Mohamed Hacene

B.O.O.G., bewonersgroep
Bewoners(belangen) - en ontwikkelingsor-
ganisatie van bewoners aan en rond de 
’s Gravendijkwal met een focus op schone
lucht en ‘gezond verkeer’.
Lid van de coalitie Gezond Verkeer
Uitvoering: Emile van Rinsum

Bijenpark Maeterlinckweg
Standplaats voor bijenkasten. 
Ondersteuning en advies, werkgeld. 
Contact Jos van den Berg
Uitvoering: Wouter Bauman

Bomenridders
Meerdere malen contact gehad met 
Marten Meddens en Pim Janse over 
een Bomendebat in Bluecity010 die de 
Bomenridders willen gaan organiseren. 
Is uitgesteld tot in 2020.
Uitvoering: Wouter Bauman

Botanische Tuin Afrikaanderplein, 
bewonerszelfbeheergroep 
Groen initiatief op zuid
Advisering bij oprichting nu als zelfstan-
dige organisatie een achterbangroep.
Uitvoering: Mohamed Hacene

Buurtvaders Feijenoord, bewonersgroep
Organisatie van vaders in de wijk 
Feijenoord
Advies en voorlichtingen milieu, duur-
zaamheid en energiebesparing.
Uitvoering: Mohamed Hacene

BRASA, stichting
Kaapverdische groep 
Ondersteuning op het gebied van energie-
besparing voorlichting
Uitvoering: Mohamed Hacene

Cineac TV, lokale media
Lokale wijkgerichte tv-zender
Cineac TV maakt laagdrempelige pro-
gramma’s maakt voor de Rotterdamse wij-
ken. De programma’s worden door zo’n
honderd vrijwilligers gemaakt. Het milieu-
centrum ondersteunt Cineac TV door het
stimuleren van meer programma’s over
milieu, stadsnatuur en duurzaamheid en
door de vrijwilligers milieubewuster te
maken. o.a.  Filmen slimdak
www.cineacmilieu.tv en www.cineac.tv
Uitvoering: Mohamed Hacene

DakAkker
De dakakker is de grootste dakboerderij in
Nederland (en een van de grootste in Eu-
ropa) en werd gerealiseerd op initiatief
van het milieucentrum i.s.m. Zus architec-
ten. Het milieucentrum begeleid de groep
van 15 vrijwillige ‘dakboeren’ en advisee-
ert de stichting DakAkker.
Uitvoering: Wouter Bauman

Dakpark, stichting - bewonerszelfbeheer
Bewoners zelfbeheer project op het groot-
ste Dakpark van Europa.
De stichting organiseert het zelfbeheer
van groen en een groot aantal culturele
activiteiten op het Dakpark en bouwt een
innovatieve ontmoetingsruimte in de
vorm van een TinyTim.
Advies en ondersteuning ook middels
‘groepengelden’.
www.dakparkrotterdam.nl
Uitvoeringen advisering : Emile van Rinsum,
Wouter Bauman

De groene connectie
Een ‘groen lint’ door Delfshaven die zorgt
voor sociale verbinding en verbinding tus-
sen groene plekken. Dit lint verbindt be-
staande groene initiatieven. Het is, naast
een mooie wandeling van 8 kilometer
door Rotterdam West, ook een middel om
lokale zorg- en welzijnsinstellingen te kop-
pelen aan de groene initiatieven in eigen
buurt. Advies en ondersteuning.
Uitvoering: Wouter Bauman

De Nieuwe Banier, wijkgebouw
Het wijkgebouw de Banier.
In het wijkgebouw zijn diverse milieucoa-
ches actief (na-ijleffect van opZuinig cam-
pagne Agniesebuurt). 
Uitvoering: Mohamed Hacene

Edible cities Network
EdiCitNet demonstreert vernieuwde op
natuur gebaseerde oplossingen. Edible
City Solutions gaan nog een stap verder:
zij nemen de hele keten van stedelijke
voedselproductie, -distributie en -gebruik
op voor inclusieve stedelijke regeneratie

en pakken maatschappelijke uitdagingen
aan, zoals massale verstedelijking, sociale
ongelijkheid en klimaatverandering en be-
scherming van hulpbronnen in steden.
Rotterdam is onderdeel van dit netwerk.
Het RMC was bij twee bijeenkomsten ver-
tegenwoordigd en nam deel aan het on-
derzoek van de Universiteit van
Wageningen. 
Uitvoering: Emile van Rinsum en Wouter
Bauman

Ergroeit festival
6e festival vind  plaats in BlueCity. In sa-
menwerking met ASEED worden de work-
shops van ERGroeit gekoppeld aan
zadenruilbeurs Reclaim the Seeds.
Uitvoering: Emile van Rinsum en 
Wouter Bauman

Fietsen op zuid, project
Fietsen op zuid is een project van o.a.
DRIFT die probeert meer Rotterdammers
(op zuid) aan het fietsen te krijgen. 
Ondersteunen fietsonderzoek, bewoners-
contacten, werving bewoners op Zuid en
fietsvideo reportage.
Uitvoering en adviezen: Mohamed Hacene

GroenGoed
Wijkgerichte organisatie ter ondersteu-
ning van bewonersinitiatieven in Rotter-
dam-Noord. Advies, projectgelden.
Gezamenlijk onderhoud van de Dakgaard,
oogstfeest in combinatie met Burendag,
uitwisseling goederen met de Dakakker.
Daniel Goedbloed,  Rutger Henneman en
Jorine Kipp
Uitvoering: Emile van Rinsum en Wouter
Bauman

GroenNoord
Organiseert samen met buurtbewoners
groene projecten of ondersteund deze.
Advies en ondersteuning.
Uitvoering: Emile van Rinsum

Hoogheemraadschap Schieland en Krim-
penerwaard
Meerdere keren per jaar komt het hoog-
heemraadschap op bezoek op de Dakak-
ker. Zij zijn partner van het Slimdak 010.
Zij bezoeken de Dakakker met delegaties
uit het buitenland, bedrijven en school-
klassen
Uitvoeringen: Wouter Bauman, Emile van
Rinsum

Humanistisch café (Rotterdam Noord)
In samenwerking met het Humanistisch
cafe voorlichtingen georganiseerd over
energiebesparing.
Advies en ondersteuning: 
Mohamed Hacene

Huurdersraad Vestia
De huurdersraden van Vestia (landelijk en
lokaal) zijn zeer actief, ook op het gebied
van duurzaamheid en energiebesparing.
Zo werd het duurzaamheidscaféb op 9 juli
2019 georganiseerd en de landelijke huur-
dersdag op 2 november 2019 (waar ook
zeer veel Rotterdamse huurders aan deel-
namen). Het milieucentrum ondersteunde
middels advies en materiaal over energie-
besparing en de inzet van milieucoaches.
Uitvoering: Mohamed Hacene 
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Krachtgroen, stichting
Mede organisator van de ‘Groene Connec-
tie’ in Rotterdam-west. Advisering en ‘pro-
jectgeld’ t.b.v. de groene kinderroute. 
Uitvoering: Wouter Bauman

Kippenclub
Club die het houden van kippen in de stad
wil stimuleren. Op zoek naar goedbe-
zochte kippenvriendelijke plekken om
menden in contact te laten komen met
kippen. Meerdere gesprekken gehad en 
de locatie Dakakker als serieuze optie 
bestempeld.
Uitvoering: Wouter Bauman

Luchtwachter
De Luchtwachters zijn een initiatief van
Milieudefensie (landelijk). Het milieucen-
trum is aanwezig geweest met de startbij-
eenkomst en de Luchtwachters betrokken
bij de coalitie Gezond Verkeer.
Advies en ondersteuning: Emile van RInsum

Milieucoaches
De door ons opgeleide Milieucoaches in
diverse wijken kunnen het gehele jaar
door een beroep doen op advies en 
ondersteuning bij het organiseren van
voorlichtingen.
Uitvoering: Mohamed Hacene

Milieudefensie Rotterdam, 
milieuorganisatie
Milieudefensie Rotterdam is de lokale af-
deling van het landelijke Milieudefensie.
Lid van de coalitie Gezond Verkeer.
Uitvoering en contactpersoon:
Emile van Rinsum

MONA LISA (ex cleo patria), 
vrouwenorganisatie
Vrouwenorgansatie in IJsselmonde
De vrouwenstudio’s van Cleopatria heb-
ben haar activiteiten moeten stoppen. Een
actieve groep vrouwen in IJsselmonde
ging zelfstandig verder onder de naam
Mona Lisa. Hierin ook een groot aantal mi-
lieucoaches. Wij ondersteunden hen bij de
doorstart, met name rond de thema’s
energiebesparing en duurzaamheid.
Uitvoering: Mohamed Hacene

NIVON Rotterdam
Stedelijke organisatie gericht op vor-
mingswerk en natuurontwikkeling.
Ondersteuning debat met ‘projectgelden’.
www.nivonrotterdam.nl/
Uitvoering / ondersteuning: 
Emile van Rinsum

Onstheehuis, Afrikaanderwijk
Een sociale laagdrempelige ontmoetings-
plek in het Afrikaanderpark, gerund door
vrijwilligers. 
Advisering duurzaamheid: 
Mohamed Hacene

Paperclip, bewonersgroep
Bewoners van de Paperclip, woongebouw
op Rotterdam Zuid
Draagvlak creëren voor meer groen bij 
paperclip met bewoners (vooral op het
dak van paperclip).
Uitvoering: Mohamed Hacene

Platform A13-A16
Bewonersplatform die constructief mee-
denkt over de (inpassing) van de A13-A16.
Aangesloten bij de coalitie Gezond 
Verkeer.
www.platforma13a16.nl/
Uitvoering: Emile van Rinsum

PWS-Blokken, bewonersgroep
PWS-blokken zijn zo duurzaam mogelijk
gerenoveerd, in september was de feeste-
lijke opening met bewoners. 
Ondersteuning op verzoek van Rien Tuk
van de Vestia Huurdersraad.
Uitvoering/contactpersoon: 
Mohamed Hacene

Rotterdams klimaatinitiatief, actiegroep 
Actiegroep gericht op klimaat, de kolen-
centrales en fossiele brandstoffen, 
de Rotterdamse havens. Facilitaire 
ondersteuning, advisering, sociale 
media en onregelmatig ook aanwezig 
bij de bijeenkomsten en activiteiten.
Uitvoering/advisering/contactpersoon:
Emile van Rinsum, Mohamed Hacene, 
Wouter Bauman

Rotterdamse Oogst, regionale ‘boeren-
markt’
(Intussen) een weekmarkt met lokale 
producenten op het Noordplein.
Advies en ondersteuning.
Uitvoering: Emile van Rinsum

Stadskwekerij de Kas, bewonersinitiatief
De Stadskwekerij is een nieuw groeninitia-
tief in een voormalig tuincentrum op een
binnenterrein in de wijk Blijdorp. Men ont-
wikkeld veel groene activiteiten en onder-
steunt groene initiatieven in de wijk. Het
milieucentrum heeft projectgelden be-
schikbaar gesteld en geadviseerd. Er zijn
twee bijeenkomsten geweest om identi-
teit te bepalen voor de Kas en een strate-
gie uit te zetten voor de toekomst. Bij
beide bijeenkomsten is iemand van Het
RMC aanwezig geweest.
Uitvoering/contactpersoon: 
Emile van Rinsum en Wouter Bauman

Stadslab Luchtkwaliteit, bewonersgroep
Het Stadslab focust op schone lucht in
Rotterdam en initieert duurzame en 
innovatieve projecten.
Aangesloten bij de coalitie Gezond Vekeer.
Uitvoering/contactpersoon: 
Emile van Rinsum

Wijkbewoners Wielewaal
Ondersteuning en advies aan een goep
bewoners betreffende kapvergunning
Bosplantsoen warmoldsstraat,
Uitvoering: Mohamed Hacene

Zerofoodwaste
Een initiatief vanuit de Slow Food Youth
Movement i.s.m. het Milieucentrum. 
Vanuit het milieucentrum is intensief
meegewerkt aan de realisatie en de 
‘jacht’ op financiering.
Uitvoering en advisering: Emile van Rinsum
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BIJLAGE 3 

GROEPENGELDEN
Het Rotterdams Milieucentrum heeft een klein budget ter onder-
steuning van groene – en duurzame iniatieven. Het betreft hier
kleine bijdragen van tussen de €250 (bedoeld als werkgeld) tot
maximum €1.500 (bedoeld als een bijdrage aan een project of 
activiteit.). Hieronder de organisatie die een beroep deden op het
‘groepengeld’.

Werkgeld 2019:

Ambrosiusgilde
Toffe Peren
Stichting Tuin Tjakofskilaan

Projectgeld 2019:

Ambrosiusgilde
Bewoners Tegen Vliegtuinoverlast (BTV)
Bijenpark
Stichting Dakpark
Gezond Verkeer
Geveltuinendag noord
De Groene Connectie
De Groene Waarde
IVN Rotterdam
Stichting Natuur Cultuur en Bewegen
Stichting de Oude Plantage
Rotterdams Parkenoverleg
Stadskwekerij De Kas
Stichting Wollefoppen
Zero Foodwaste Rotterdam #

Jaarverslag 2019 | Rotterdams Milieucentrum   19



BIJLAGE 4 

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

Bestuursleden in 2019:
Patrick van Klink, secretaris (voorzitter)
Sanne Castro (penningmeester)
Karin Oppelland
Wiel Senden
Gerard Lappee
Jeroen Onck
Cecil Calis

Bijzondere functies 2019:
Marius Huender (voorzitter Parkenoverleg)
Gerard Lappee (voorzitter coalitie Gezond Verkeer)

Personeel in 2019:
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@ 
Marijke Tencaat (vanaf 1 december 2019)
Projectondersteuning en administratie 16 uur marijke.tencaat@ 

Accountant:
Humphrey Reket, Hills Accountants en Adviseurs

Boekhouding:
Hills Accountants en Adviseurs

Projectmedewerkers in 2019:
Frans Vermeer, website, webmaster, digitale opdrachten
Joost van Tour, productie grotere evenementen
Mimi Slauerhoff, opZuinig, trainer van de trainers en milieucoaches 
Anna Maria Carbonaro, trainer opZuinig milieucoaches

Drukwerk, vormgeving, promotie en websites:
Argus, www.argus.graphics
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BIJLAGE 5 

DAKAKKER 

Overzicht tours, verhuur, activiteiten Dakakker in 2019

Rondleiding gegeven door Dakakker gidsen:

• Ministerie I&M Directie 
• Amerikaanse studenten Study Abroad Association
• H+N+S 
• Staatssecretaris Paul Blokhuis, CU-SGP delegatie 
• TU Delft studenten 2 rondleidingen
• Luzac Lyceum Amsterdam
• Privé rondleiding 6 personen 
• Privé rondleiding 10 personen 
• MBO Helicon 
• Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 
• Gartnersprine UB 
• De Passie 2 rondleidingen 
• Perk Interieuropleidingen 
• Nationale Nederlanden
• Korea Bureau Sana Song
• Isle utilities 
• Bavarian State Chancellery
• Privé rondleiding gasten uit Duitsland
• Calvé pindakaas 
• Historische vereniging
• Tuinclub Reeuwijk
• Evides (XL rondleiding)
• Studenten EUR ERA
• Erasmus studenten
• Senioren partij Groen 2 rondleidingen 
• FROGS
• Theater de Veste
• Provincie Zuid Holland
• Tuinclub Juffertje in t groen
• Tuinclub zevenblad
• René Bos 
• Anders ouder worden
• Woongroep Breda
• Parkenmaand XL rondleiding
• Privé rondleiding 5 september
• Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
• Felleskjøpet Agri SA
• Lentiz
• Karin Barendse verjaardag
• Tuinclub Leiden
• 1ste jaars PABO drie rondleidingen
• Vlaams parlement 
• Bodem symposium
• Gemeente Gouda
• Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
• Munckhof Business Travel
• RVO 3 rondleidingen
• BAR gemeenten

Rondleidingen gegevens door andere partijen
• Urban Guides 12 rondleidingen
• Inside rotterdam, Rotterdamse Dakentours 67 rondleidingen 
• Bike & bite, 14 rondleidingen

Verhuur DakAkker als locatie:
• G-Star
• Timberland
• Convoi films

Dakennie milieueducatie:
• 15 dagdelen in het voorjaar en 5 in het najaar 

met in totaal 350 kinderen.

Evenementen op de DakAkker:
• Pop-up theehuis tijdens de Rotterdamse Dakendagen
• Nederland Doet vrijwilligersdag
• Snoeidag & Oogstfeest op de Dakgaard

De DakAkker in de media (onder andere):
• Op de website van Dakdorpen: https://dakdorpen.nl/
• Filmopnames voor Watersensitive Rotterdam
• Rotterdam Visitor Free city guide 2019 ‘All you need to 

know about our city’
• B2Build, vakblad, artikel over Slimdak
• NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/30/de-karige-

subsidie-voor-groene-daken-past-niet-bij-grote-ambities-
a3961896

• Interview Lucette Mascini 
https:/innovationorigins.com/nl/
toets-voor-europese-gemeenten-hoe-scoort-rotterdam-
op-biodiversiteit/

Presentaties en advisering:
• Presentaties Oslo Dakendagen
• Presentaties RALPH (Romanian agriculture conference ) 

Boekarest
• Presentatie SWECO ingenieurs Adviesburo 
• Presentatie Rabobank
• Presentatie  
• Advies eetbaar dak PHV Hospitality in 

Amsterdamse Houthavens

#
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1 september
Aftrap Parkenmaand 2019, Hét Park
• Heerenhuyskamerconcert met Merel

Sophie, Hét Park
• Parktheater: de Wereldwachter, Orika-

dabra & Company with balls, Hét Park
• Droomparken maken met de Kleur-

bende, Hét Park
• Ballroom dansen, Stadspark bij de Lau-

renskerk
• Bomenwandeling Heemraadssingel,

Heemraadspark
• Monumentale en bijzondere bomen-

wandeling, Hét Park 
• Wandeling Luchtpark, ZoHo, Luchtsin-

gel, DakAkker, Luchtpark Hofbogen

3 september
• Stadsnatuurwandeling, Vroesenpark

4 september
• Struintocht, Landtong Rozenburg

5 september
• Wandeling met de boswachter, 

Kralingse Bos
• Tijdens de Rotterdamse Parkenmaand

wandelen met een Rotterdamse 
boswachter.

• Kralingse Bos
• Workshop papier maken, Dakpark
• Bootcamp voor vrouwen, Dakpark

6 september
• Stads meditatie, Stadspark bij de Lau-

renskerk

7 september
• Wildplukwandeling, 

Eiland van Brienenoord
• Tuinier mee, Dakpark
• Vogelhuisjes maken in de Pluktuin, 

Essenburgpark
• Proeferij, Rotterdamse Munt

8 september
• Ochtendwandeling tijdens zonsop-

komst
• Heerenhuyskamerconcert met Isabel

Bermejo & Kaspar Uljas, Hét Park
• Lyrics and Lemongrass: Filomena Corce

& Rocco Romano duo, Rotterdamse
Munt

• Bomenwandelin, Heemraadssingel
• Zondagmiddagwandeling, Trompen-

burg Tuinen & Arboretum
• Salsa, Stadspark bij de Laurenskerk
• Concert Orkestvereniging Wilton, 

Ommoordse Veld

11 september
• Wandelen met de boswachter, 

Zuiderpark

12 september
• Parkenmaand kruidenlezing, Park 1943
• Bootcamp voor vrouwen, Dakpark

13 september
• Stads meditatie in het Stadspark,

Stadspark bij de Laurenskerk
• Groene Stadswandeling, Wijkpark Het

Oude Westen
• Geluks wandeling, Kralingse Bos

14 september
• Tuinier mee op, Dakpark
• Zuiderpark expeditie met de 

gebroeders Groen, Zuiderpark
• Schapenscheerders feest, Dakpark
• Workshop Kruiden tekenen, 

Rotterdamse Munt
• Rotterdam viert de zomer!, Park 1943
• Hefpark muziekpark 2019, Hefpark

15 september
• Tentoonstelling 'stadsnatuur onder 

de loep', Het Museumpark
• Heerenhuyskamerconcert Joachim 

Eijlander, Hét Park
• Hefpark Muziekpark 2019, Hefpark
• Bomenwandeling, Heemraadssingel
• De Dag van de Oude Plantage, 

De Oude Plantage
• Volksdansen, Stadspark bij de 

Laurenskerk

18 september
• Wandelen met de boswachter, 

Schiebroeksepark

19 september
• Workshop en wandeling 'hoe is een

park creatief te beheren', Park 1943
• Workshop ‘maak zelf verzorgingspro-

ducten’, Dakpark
• Bootcamp voor vrouwen, Dakpark

20 september
• Stadsmeditatie, Stadspark Laurenskerk

21 september
• Kruidenworkshop, Dakpark
• Tuinier mee met de groengroep, 

Dakpark
• Klusjesdag, Schat van Schoonderloo
• Herfstfair, Trompenburg Tuinen & 

Arboretum
• Oogstfeest de Blijde Wei, Ommoordse

Veld
• Ont-stress wandeling met de Coachier,

Ommoordse Veld
• Rempejek Jam, Park 1943
• Proeferij in geuren en kleuren, 

Rotterdamse Munt

22 september
• Herfstfair op Trompenburg, Trompen-

burg Tuinen & Arboretum
• Heerenhuyskamerconcert Paulo 

Bouwman, Hét Park
• Bomenwandeling Heemraadssingel,

Heemraadspark
• Wildplukwandeling, Essenburgpark

23 september
• Equinox ochtendwandeling, Kralingse

Bos

25 september
• Wandelen met de boswachter, Eiland

van Brienenoord
• Oogst uit de tuin (kinderactiviteit),

Tuin de Bajonet

26 september
• Workshop en wandeling: 'Hoe is een

park creatief te beheren?', Park 1943
• Bootcamp voor vrouwen, Dakpark

27 september
• Symposium 'Groen van de toekomst',

Fruitvis en Weelde
• Stadsmeditatie, Stadspark bij de 

Laurenskerk

28 september
• Tuinieren met de groengroep, Dakpark
• Opendag, bijenpark Maeterlinckweg
• Workshop Upcycle je boodschappen:

van zaadje tot tomaatje, Rotterdamse
Munt

• Schilderen in de natuur, Essenburgpark

29 september
• Heerenhuyskamerconcert Anna Rune,

Hét Park
• Monumentale en bijzondere bomen-

wandeling, Hét Park 
• Bomenwandeling, Heemraadssingel,

Heemraadspark
• Zondagmiddag wandeling: Voedselbos

de Overtuin, Trompenburg Tuinen &
Arboretum

• Levensgeluk wandeling met de 
coachier, Kralingse Bos

• Natuurexcursie, Kralingse Bos
• Ontdekkingstocht, Kralingse Bos

BIJLAGE 6 

PARKENMAAND
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Parkenmaand 
Een greep uit de verslaggeving in de media:

• Radio Rijnmond geweest voor de Parkenmaand programma
met Erik Lemmers, wandelde mee in het Zuiderpark op
woensdag 11 september

• Open Rotterdam: uitzending over wandeling met de bos-
wachter op het Eiland van Brienenoord https://www.open-
rotterdam.nl/boswachter-jochem-geeft-rondleiding-langs-
schotse-hooglanders-op-
brienenoordeiland/content/item?1143694

• Artikel op de SterOnLine over de Parkenmaandprogramme-
ring:

• https://www.desteronline.nl/september-is-parkenmaand-in-
rotterdam/

• Artikel in de Uitagenda Rotterdam over de Parkenmaand:
https://www.uitagendarotterdam.nl/inspiratie/uitgelicht/
september-is-parkenmaand-in-rotterdam/

• Artikel op de website van Duurzaam Rotterdam n.a.v. 
de opening van de Parkenmaand:
https://www.rotterdamduurzaam.nl/organisaties/event/
opening-rotterdamse-parkenmaand

• Artikel op de website van Bergpolder Liskwartier over de 
programmering Parkenmaand:
https://www.bergpolder-liskwartier.nl/2019/09/08/
september-parkenmaand-rotterdam/

• Artikel op de website van HartvanZuid Rotterdam over de
wandeling met de boswachter door het Zuiderpark:
https://www.hartvanzuidrotterdam.nl/eventoverzicht/
wandel-mee-met-de-boswachter-in-het-zuiderpark/

• Radio uitzending RTV Rijnmond ‘tot op de bodem’:
https://www.rijnmond.nl/nieuws/186615/Tot-op-de-bodem
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Websites in beheer bij het Rotterdams Milieucentrum:

www.milieucentrum.rotterdam.nl *)
55.565 hits per maand gemiddeld / 667.855 per jaar
10.049 bezoekers per maand gemiddeld / 120.587 per jaar
24.055 pagina’s bekeken per maand gemiddeld / 288.660 per jaar

*)  In september/oktober 2018 is de nieuwe domeinnaam geïntro-
duceerd : www.rotterdamsmilieucentrum.nl, en afgestapt met de
domeinnaam met .rotterdam.nl als uitgang.

www.rotterdamsmilieucentrum.nl (nieuwe domeinnaam)
57.970 hits per maand gemiddeld / 695.637 per jaar
6.227   bezoekers per maand gemiddeld / 74.731 per jaar
16.717 pagina’s bekeken per maand gemiddeld / 200.610 per jaar

www.degroeneagenda.nl 
211.628 hits per maand gemiddeld / 2.539.533 per jaar
17.589 bezoekers per maand gemiddeld / 211.068 per jaar
22.182 pagina’s bekeken per maand gemiddeld / 1.167.434 per
jaar

www.rotterdamseparken.nl
170.541 hits per maand gemiddeld / 2.046.489 per jaar
9.485 bezoekers per maand gemiddeld / 113.824 per jaar
20.266 pagina’s bekeken per maand gemiddeld / 243.190 per jaar
Druk bezochtste maand van 2019 = augustus met 282.408 hits. 

www.opzuinig.nl  
12.114 hits per maand gemiddeld / 145.365 per jaar
1.995 bezoekers per maand gemiddeld / 23.945 per jaar 
3968 pagina’s bekeken per maand gemiddeld / 47.622 per jaar

www.dakakker.nl 
149.401 hits per maand gemiddeld / 1.792.814 per jaar
3.830 bezoekers per maand gemiddeld / 45.970 per jaar
6992 pagina’s bekeken per maand gemiddeld / 83.901 per jaar

www.gezondverkeer.nl
In ontwikkeling.
www.wormenhotels.nl 
In ontwikkeling.
www.iederlucht.nl wordt niet meer beheerd.

Aantallen volgers op de TWITTER accounts in beheer 
van het Rotterdams Milieucentrum:

@Duurzamestad: 6.243
@Milieucentrum: 5.752
@D_akkers: 4.011
@Parken010: 1.236
@opZuinig: 919
@Groene_Agenda: 489
@Slimdak010: 719
@Vvesmetenergie: 430
@ Wormenhotel: 226
@Zerofoodwasterd: 191
@GezondVerkeer: 117
@Pietjebellduurz: 58

Volgers op de FACEBOOK accountants beheerd 
door het Rotterdams Milieucentrum: 

DakAkkers: 4.581 
Rotterdams Milieucentrum: 3.160
Groene Agenda: 1.648

BIJLAGE 8 

#HITS #VISITIRS #LIKES #FOLLOWERS 2019
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Rotterdamse Parken: 1.047
VVE’s met energie: 465
Dakgaard: 378
Slimdak: 215
opZuinig: 186
Wormenhotel: 183
Facebook Zero Foodwaste: 182
Gezond Verkeer: 50
Rotterdams Milieuvoorlichters (wordt niet meer beheerd) 
Bluefoodfestival (wordt niet meer beheerd)

INSTAGRAM 2018

@Rotterdams Milieu: 289
@GroeneAgenda: 699
@DakAkker: 1.660

RMC op YouTube en andere internetkanalen o.a.:
Kanaal ‘Rotterdams Milieucentrum’

BIJLAGE 8 

#HITS #VISITIRS #LIKES #FOLLOWERS 2019

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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# Schiekade 189 (Unit 302), 3013 BR Rotterdam
info@rotterdamsmilieucentrum.nl
tel. 010 – 465 64 96

Websites diverse projecten:
www.rotterdamsmilieucentrum.nl
www.degroeneagenda.nl
www.groeneagenda.nl
www.rotterdamseparken.nl 
www.parkenmaand.nl 
www.opzuinig.nl
www.dakakker.nl
www.iederslucht.nl
www.cineacmilieu.tv
www.gezondverkeer010.nl 
www.beesonline.nl

Facebook:
Rotterdams Milieucentrum | Dakakkers | Dakgaard | Opzuinig | Rotterdamse Milieuvoorlichters | Groene Agenda | 
Rotterdamse Parken | Slimdak | Gezond Verkeer | Zero Foodwaste Rotterdam | Bluefoodfestival | Wormenhotel | 

Twitter:
@Milieucentrum | @D_akkers | @Dakgaarden | @Opzuinig | @Duurzamestad | @Parken010 | @CoBRoHEU | 
@VVEsmetenergie | @Winterklaar010  | @Slimdak010 | @Gezondverkeer | @zerofoodwasteRd | @bluefoodfest | 
@Wormenhotel | @PietjeBellduurz (TV)
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