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Inleidend 

Voor u ligt het werkplan 2020 van het Rotterdams Milieucentrum (RMC). 
In dit plan omschrijven wij het werk voor het komende jaar. De kern van ons werk 
blijft het ondersteunen van duurzame initiatieven in Rotterdam met het doel 
Rotterdam leefbaarder, duurzamer en groener te krijgen. 
 
Wij blijven ook het debat organiseren over natuur, milieu, duurzaamheid en we 
adviseren gevraagd en ongevraagd het gemeentebestuur op diverse terreinen :  
mobiliteit, stadsnatuur, luchtkwaliteit, energie, klimaat en duurzaamheid. 
Kennisuitwisseling en netwerkontwikkeling is voor ons van groot belang. Het 
parkenoverleg speelt een belangrijke rol als je het hebt over groen en de stadsnatuur 
en we ondersteunen netwerken rond energietransitie, luchtkwaliteit en klimaatbeleid 
zoals de coalitie “gezond verkeer” en het Rotterdams Klimaat Initiatief. Netwerken 
waarin actieve Rotterdammers elkaar ontmoeten, kennis en ervaringen uitwisselen 
en activiteiten ontwikkelen. De jaarlijkse Groene Conferentie blijft het ‘ankerpunt’ 
waarin we veel actieve mensen ontmoeten die actief aan de slag zijn met genoemde 
onderwerpen. 
 
Daarnaast continueren en starten we diverse projecten. De DakAkker, het grootste 
stadslandbouwdak van Nederland waarop ook het Slimdak010 werd gerealiseerd, 
een sensor – en weerbericht gestuurd slim groenblauwdak. Komend jaar worden 
weer veel delegaties en excursiegroepen ontvangen. Het doel is zoveel mogelijk 
mensen te inspireren. 
 
Voor Rotterdamse schoolkinderen organiseren we op de DakAkker ook ‘Dakennie’ 
een NME-programma gericht op voedsel, water(berging) en biodiversiteit. In 2020 
gaan we weer van start met milieucoach cursussen, starten we een project rond 
wormenhotels in de wijk op en voeren we in samenwerking met de milieufederaties, 
Duurzaam Den Haag, Gezonde Stad Amsterdam en de Landschappen het plan 
B(oom) uit. 
 
Voor de achtste keer op een rij organiseren we in september de Rotterdamse 
Parkenmaand met veel groene activiteiten in de grotere en kleinere parken van de 
stad in samenwerking met de vele groene vrijwilligers! 
 
Emile van Rinsum, directeur van het Rotterdams Milieucentrum 

Rotterdam 15 oktober 2019 
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Kernpunten voor het jaarplan 2020 Rotterdam Milieucentrum   
 
Ondersteuning van initiatieven uit de stad 
We ondersteunen (binnen onze mogelijkheden) zoveel mogelijk groene, duurzame 
en innovatieve initiatieven in en uit de stad van Rotterdammers. Niet alleen 
achterbangroepen worden ondersteund. Ook organiseert het RMC platforms zoals 
het Parkenoverleg en Gezond Verkeer. 
 
Groepengelden 
In 2020 hopen we weer de beschikking te hebben over een ‘groepenbudget’. Met 
een kleine bijdrage aan een project, activiteit of actie kan vaak heel veel worden 
gedaan of opgestart. 
 
Sociale media, website(s) en courant 
Naast onze website  www.rotterdamsmilieucentrum.nl zijn we ook (zeer) actief op 
Facebook, Twitter en Instagram. 
 
Groene Agenda 
De groene agenda is in geprinte vorm verdwenen. Activiteiten op deze groene 
‘uitagenda’ van Rotterdam zijn nu via de website www.groeneagenda.nl, Facebook, 
Twitter en Instagram te bekijken. 
 
Debat 
Eén keer per jaar organiseren we de Groene Conferentie. De Groene Conferentie 
wordt ook in 2020 georganiseerd. Tijdens de Groene Conferentie worden de Groene 
Vogel (vrijwilligersprijs) en de Groene Pluim uitgereikt.  In 2020 willen we meer 
debatmomenten gaan organiseren. 
 
Projecten 
In 2020 richt het Milieucentrum zich met haar projecten op en energiebesparing , 
verduurzaming van de bestaande bouw, afval en composteren, groene daken  en 
klimaatadaptatie, stadsnatuur en groen. 
 
Groenblauwe daken 
Dakennie NME programma 
Opzuinig Milieucoaches 
Wormenhotels 
Plan Boom 
Parkenmaand 2020 
 
 

 

http://www.rotterdamsmilieucentrum.nl/
http://www.groeneagenda.nl/
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1. Ondersteuning van initiatieven uit de stad 

 
Het RMC ondersteunt initiatieven voor duurzame energie, energiebesparing, 
(stads)natuur, klimaat(adaptatie), stadslandbouw, afval, circulaire economie 
luchtkwaliteit en mobiliteit. We geven actieve burgers steun bij de ontwikkeling van 
hun ideeën en initiatieven. Men kan ook een beroep doen op het door ons beheerd 
groepenbudget. Hierbij gaat het om kleine bedragen die zeker bij startende 
initiatieven welkom zijn. 
 
De uitwisseling van kennis en ervaringen blijft voor initiatiefnemers belangrijk. Door te 
leren van elkaars ervaringen kunnen we elkaar beter op weg helpen. Het RMC biedt 
die uitwisseling in o.a. het Parkenoverleg en in diverse netwerken maar ook de 
jaarlijkse Groene Conferentie is een moment waar mensen elkaar ontmoeten en 
kennis en ervaring kunnen uitwisselen. 
 

82 natuur–, bewoners- en  milieugroepen hebben zich in de loop der jaren 
aangesloten bij het RMC. Deze groepen variëren van de lokale afdeling van 
Milieudefensie tot de vogelopvang en diverse parkgroepen. Voor en met deze 
groepen organiseren we themabijeenkomsten, brengen we nieuwsbrieven uit en we 
informeren hen via social media. Daarnaast faciliteren en organiseren we het overleg 
tussen deze groepen. 
  
1.1 Groepengelden 

Ook in 2020 beschikt het Milieucentrum over een groepenbudget. Initiatiefnemers uit 
Rotterdam kunnen een beroep doen op dit budget voor projecten rond 
duurzaamheid, duurzame energie, stadslandbouw, mobiliteit, luchtkwaliteit, klimaat 
en stadsnatuur. Het Milieucentrum kent deze gelden toe op basis van een aanvraag 
en na toetsing aan de door het bestuur van de stichting opgestelde toetsingscriteria. 
Het gaat om ‘werkgeld’: een budget voor reguliere kosten van vrijwilligersgroepen 
zoals telefoon -, internet- en kantoorkosten en het initiatievenbudget voor activiteiten, 
bijeenkomsten en middelen. 
 
1.2 Platforms 

Het Rotterdams Milieucentrum organiseert in samenwerking met initiatieven ook 
platforms. Een van deze overleggroepen is het Parkenoverleg. Hierin overleggen 
burgers met elkaar over de Rotterdamse parken en er wordt overleg gepland met 
groenbeheerders en beleidsmakers. Ook wordt er door een platform als het 
Parkenoverleg gereageerd op gemeentelijke plannen.  
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Rond luchtkwaliteit ontstond in 2016 een overleg met groepen als Adem in 
Rotterdam, Stadslab Luchtkwaliteit, de Fietsersbond, BOOG en Milieudefensie 
Rotterdam rond luchtkwaliteit en mobiliteit. In 2018 werd dit overleg de ‘coalitie 
gezond verkeer’. In 2020 blijven we dit netwerk begeleiden en ondersteunen. 
Daarnaast ondersteunen we het in 2017 opgerichte Rotterdams Klimaat Initiatief.  
 
2. Communicatie 

Communicatie over milieu, duurzaamheid, groen en natuur is een van de 
belangrijkste activiteiten van het milieucentrum. We willen vooral op lokaal niveau 
aandacht genereren voor deze onderwerpen al dan niet in aansluiting op landelijke 
tendensen of campagnes. Het Milieucentrum organiseert of initieert debatten, geeft 
de digitale RM-courant uit en de ‘Groene Agenda’ en is actief op social media, op 
Twitter, Instagram en Facebook. Naast diverse websites zoals opzuinig.nl, 
rotterdamseparken.nl, rotterdamsmilieucentrum.nl, dakkakker.nl etc. Op al deze 
manieren willen wij op een zo laagdrempelige manier thema´s als luchtkwaliteit, 
klimaatverandering en duurzaamheid toegankelijker maken voor het publiek. 
 
2.1 Debat 

Het Milieucentrum organiseert in 2020 (mede) een aantal themabijeenkomsten en de 
jaarlijkse Groene Conferentie. De afgelopen jaren waren de thema´s van de Groene 
Conferentie luchtkwaliteit (2003), natuur- en milieueducatie (2004), de 
gemeenteraadsverkiezingen en duurzaamheid (2004), ‘Bewonersparticipatie in 
milieu' (2005), jongeren en milieu (2006), ‘Het klimaat in Rotterdam’ (2007) ‘Milieu in 
de buurt’ (2008), de gemeenteraadsverkiezingen en milieu (2009), de ‘Groene stad’ 
(2010), ‘Rotterdam Winterklaar?’ (2011), ‘Duurzaam door’ (2012), ‘Het 
groentrekkersdebat’ (2013) en ‘afval’ en de circulaire economie (2014), water (2015) 
kolencentrales/energie (2016), klimaat (2017), ‘water en de stad’ (2018), de stad van 
de toekomst (2019). 
 
Een vast onderdeel van de Groene Conferentie is de uitreiking van de Groene Vogel, 
een prijs voor natuurvrijwilligers, en de Groene Pluim, een prijs voor een groene 
overheidsdienaar. Doordat we ieder jaar gemeenteraadsleden actief betrekken bij de 
conferentie zijn er verschillende onderwerpen op de politieke agenda gekomen. 
 
2.2 RM-courant 

De Rotterdamse digitale Milieucourant (RM-courant) verschijnt minimaal zes keer per 
jaar als digitale nieuwsbrief. Het blad zal in 2020 minder verschijnen omdat we 
steeds meer gebruik zijn gaan maken van sociale media. Artikelen over duurzame 
ontwikkelingen in Rotterdam verschijnen nu veel vaker op Facebook of met een 
weblink op Twitter.  
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Deze digitale activiteiten nodigen uit tot uitwisseling van ervaringen en discussie met 
het Rotterdams gemeentebestuur en de Rotterdamse politiek. 
 
2.3  Groene Agenda 

De Groene Agenda is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de gemeente, 
het Zuid-Hollands Landschap en de Groene Passage. De Groene Agenda richt zich 
op de Rotterdamse regio en wil groene activiteiten onder de aandacht te brengen bij 
een breed publiek. In 2020 wordt de Groene Agenda niet meer in digitale vorm 
uitgebracht. Groene actviteiten worden op de website www.groeneagenda.nl 
geplaatst, op Facebook en op Twitter en Istagram met een link naar de activiteit op 
de website (Zie ook 2.4). 
 
2.4 Websites en sociale media 
De websites, twitter – en instagram accountants en de diverse Facebookpagina’s van 
het Milieucentrum worden ook in 2020 up-to-date gehouden. Onze focus ligt hierbij 
op het bereik, op functionaliteit, inhoud en toegankelijkheid van de informatie op 
internet en dus ook op sociale media. De sites en accountants spelen een belangrijke 
rol bij het bekendmaken van de projecten van het Milieucentrum en issues die spelen 
in de stad op het gebied van energietransitie, verduurzaming, stadsnatuur, afval en 
circulariteit en milieu. Zeker in combinatie met social media kunnen we activiteiten en 
nieuws snel wereldkundig maken. 
 
2.4.1 Websites 
Naast de centrale website www.rotterdamsmilieucentrum.nl heeft het RMC ook de 
digitale Groene Agenda www.groeneagenda.nl waarop groene activiteiten in  
Rotterdam en regio te vinden zijn. Ook het Parkenoverleg heeft een aparte website 
www.rotterdamseparken.nl die volop wordt ingezet bij de promotie van de 
Parkenmaand. Voor de coalitie Gezond Verkeer starten we in 2020 de website 
www.gezondverkeer.nl met veel informatie over mobiliteit en luchtkwaliteit. Op de 
website www.dakakker.nl meer informatie over het stadslandbouwdak, groene 
daken en het slimdak. De website www.opzuinig.nl biedt veel praktische 
besparingstips, filmpjes van de GroeneKlusjesman en voorbeeldprojecten en meer 
informatie over de cursussen milieucoach. De website www.wormenhotel.nl wordt 
in 2020 gelanceerd in het kader van het project ‘wormenhotels’. 
 
De door ons opgestarte websites www.rotterdamsklimaatinitiatief.nl, de website 
van het ZeroFoodWaste Rotterdam www.zerofoodwaste.nl en BroodNodig 
www.broodnodig.co zijn formeel overgedragen aan de desbetreffende organisaties. 
Aan onze websites www.iederslucht.nl en www.klimaatonderwijs010.nl (beiden 
gericht op jongeren) in de stad, wordt niet meer gewerkt omdat deze projecten zijn 
gestopt wegens gebrek aan financiële middelen.  
 

http://www.groeneagenda.nl/
http://www.rotterdamsmilieucentrum.nl/
http://www.groeneagenda.nl/
http://www.rotterdamseparken.nl/
http://www.gezondverkeer.nl/
http://www.dakakker.nl/
http://www.opzuinig.nl/
http://www.wormenhotel.nl/
http://www.rotterdamsklimaatinitiatief.nl/
http://www.zerofoodwaste.nl/
http://www.broodnodig.co/
http://www.iederslucht.nl/
http://www.klimaatonderwijs010.nl/
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2.4.2 Twitter 
Op Twitter is het Milieucentrum actief onder www.twitter.com/milieucentrum. 
Daarnaast twitteren we via www.twitter.com/duurzamestad en groene activiteiten 
in de regio op www.twitter.com/groene_agenda. Op www.twitter.com/opzuinig  
weer veel tips over (energie)besparing en de milieucoaches, op 
www.twitter.com/dakakkers informatie over de dakboerderij en het slimdak en ook 
het parkenoverleg heeft een twitteraccount www.twitter.com/parken010.  
 
2.4.3 Facebook 
Het Milieucentrum heeft ook diverse Facebookpagina’s zoals: Rotterdams 
Milieucentrum, Groene Agenda, Dakakkers, Dakgaard, Wormenhotel, Slimdak, 
Rotterdamse Parken, opZuinig, Gezond Verkeer. De Facebook-pagina’s van Zero 
Foodwaste Rotterdam en Rotterdams Klimaatinitiatief zijn of worden in redactie 
overgedragen aan de desbetreffende organisaties.De facebookpagina’s Rotterdams 
Milieuvoorlichters en Klimaatonderwijs010 (voor jongeren) bestaan nog wel maar 
wordt niet meer actueel gehouden. Het jongerenproject werd een aantal jaar geleden 
gestopt wegens gebrek aan financiële middelen.    
 
2.4.4 Instagram 
Op Instagram heeft het milieucentrum drie accounts @RotterdamsMilieu, 
@GroeneAgenda en @Dakakker.  
 
2.4.5. Cineac Milieu TV 
In 2018 zijn we aan de slag gegaan met de website www.cineacmilieu.tv waarop 
alle video – en TV-materiaal digitaal kan worden uitgestald dat ooit door het 
milieucentrum i.s.m. de lokale omroep werd geproduceerd. Het gaat om bijna 400 
filmpjes en korte documentaires. In 2020 continueren wij dit en plaatsen dan 
regelmatig oude filmpjes door op social media, o.a. ook op onze Facebookpagina’s 
en twitter-accountants maar ook op het twitteraccount 
www.twitter.com/pietjebellduurz. Daarnaast beheert het Milieucentrum zijn eigen 
YouTube-kanaal waarop veel filmpjes te zien zijn. 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twitter.com/milieucentrum
http://www.twitter.com/duurzamestad
http://www.twitter.com/groene_agenda
http://www.twitter.com/opzuinig
http://www.twitter.com/dakakkers
http://www.twitter.com/parken010
http://www.cineacmilieu.tv/
http://www.twitter.com/pietjebellduurz
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3. Bedrijfsvoering 2020 

 
3.1 Werkplan 

Het bestuur van het Milieucentrum stelt jaarlijks een werkplan op voor het komende 
jaar. In dit werkplan lichten we toe welke activiteiten en projecten het Milieucentrum 
wil uitvoeren. Ook geeft het bestuur van het Milieucentrum hierin expliciet aan hoe 
het de basissubsidie wil besteden. In de jaarlijkse deelnemersraad bespreken we dit 
werkplan met de bij het Milieucentrum aangesloten natuur- en milieugroepen. In 
opdracht van de gemeente Rotterdam beoordeelt de DCMR Milieudienst Rijnmond 
het werkplan en het bijbehorende financieel overzicht met een overzicht van de 
verwachte inkomsten en uitgaven. Op basis van beide documenten stelt de DCMR 
de jaarbasissubsidie vast. Het Milieucentrum zorgt hierbij voor een duidelijke 
planning van projecten en activiteiten. 
 
3.2 Monitoring voortgang 

De directie van het Milieucentrum houdt de voortgang van alle activiteiten en 
projecten in de gaten via teamoverleg en overleg over (deel)projecten. Projectleiders 
zorgen voor een driemaandelijkse verslaglegging aan de directie. De directie 
presenteert de stand van zaken in het bestuur. Als zich gedurende het jaar grote 
afwijkingen voordoen met de voortgang, dan bespreekt de directie dit tijdens 
periodiek overleg met de DCMR Milieudienst Rijnmond. 
 
3.3 Financiën 

Het bestuur van het Milieucentrum geeft in zijn begroting aan welke inkomsten en 
uitgaven het verwacht voor het komende jaar. Als er tijdens het jaar grote afwijkingen 
optreden voor de financiën, dan bespreken de partijen dit tijdens periodiek overleg 
met de DCMR Milieudienst Rijnmond. De RMC-directie kent aan Rotterdamse 
natuur- en  milieugroepen en bewonersinitiatieven projectgeld en werkgeld toe. Bij de 
toekenning hanteert zij de toekenningscriteria die het bestuur van het Milieucentrum 
heeft vastgesteld. 
 
3.4 Rapportage 

Conform de nieuwe subsidieverordening van de gemeente Rotterdam uit 2014 stelt 
het Milieucentrum-bestuur een financieel jaarverslag op, inclusief 
accountantsverklaring en aparte controleverklaring.  
 
In dit financieel jaarverslag geven we expliciet aan hoe wij de basissubsidie van de 
gemeente Rotterdam hebben besteed. Verder geven we aan op welke wijze uren 
besteed zijn. Daarnaast lichten we de ondernomen activiteiten en uitgevoerde 
projecten toe in een tekstueel jaarverslag. Beide documenten sturen we naar de 
DCMR voor de vaststelling van de subsidie. 



Werkplan Rotterdams Milieucentrum 2020   

10 
 

 
Verder stelt de directie van het Milieucentrum halverwege het jaar een kort en bondig 
halfjaarrapport op. Hierin staat een toelichting op de stand van zaken van de 
voorgenomen activiteiten en projecten, de geactualiseerde planning en een 
toelichting op de stand van zaken voor de financiën. 

4. Landelijke samenwerking 

 
4.1 Landelijk netwerk 

Het Milieucentrum is onderdeel van het overlegnetwerk van de stichting Natuur & 
Milieu en de Provinciale Milieufederaties. Daarnaast overlegt het Milieucentrum met 
de collega milieucentra in Amsterdam (de Gezonde Stad), Den Haag (Duurzaam Den 
Haag) en Utrecht op landelijk niveau over gezamenlijke projecten en campagnes. Dit 
netwerk komt minimaal vier keer per jaar bijeen om informatie uit te wisselen en 
gezamenlijke activiteiten op te zetten. 
 
4.2 Recycling Netwerk 

Het Milieucentrum is lid van het Recycling Netwerk Nederland. Een groep die zich 
met name inzet voor het behoud en de uitbreiding van statiegeld en een beter 
recyclingbeleid. 
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5. Projecten 2020 

In 2020 richt het Milieucentrum zich met haar projecten op en energiebesparing , 
verduurzaming van de bestaande bouw, afval en composteren, groene daken  en 
klimaatadaptatie, stadsnatuur en groen. 
 
Dit krijgt vorm in de volgende projecten: Dakakker (daklandbouw), Slimdak010 
(wateropvang & klimaatadaptatie), Dakennie (educatie), opZuinig milieucoaches 
(energie), de Parkenmaand en Plan B(oom) (groen en stadsnatuur) en het 
wormenhotel (composteren, afval). 
 

1. Groenblauwe daken 
2. Dakennie, NME 
3. opZuinig Milieucoaches 
4. Wormenhotel 
5. Plan B(oom) 
6. Parkenmaand 
 

5.1 Groenblauwe daken 
De DakAkker op Het Schieblock is met duizend vierkante meter het grootste 
stadslandbouwdak in Nederland en een van de grootste stadslandbouwdaken in 
Europa. Het project ging in 2012 van start en kreeg veel  aandacht in de media in 
binnen– en buitenland. In 2016 was de DakAkker finalist in de competitie 'Challenge 
stad van de toekomst' en werd zelfs vermeld in de Lonely Planet reisgids. In 2017 
werd de DakAkker uitgeroepen tot het beste en meeste complete groene dak van 
Nederland en ontving de Rooftopaward 2017.  
 
Een groep enthousiaste vrijwilligers onderhoudt het dak, zij worden daarbij 
ondersteund door het Milieucentrum. Daarnaast organiseerde het Milieucentrum de 
afgelopen jaren een afzetmarkt voor de producten van de DakAkker en 
organiseerden we evenementen. In 2016 werd de stichting de DakAkker opgericht 
met name gericht op de aparte bedrijfsvoering (verkoop producten van het dak, 
excursies etc.). De Dakakker is een voorbeeld ter inspiratie voor bouwers, 
architecten, projectontwikkelaars en gemeentelijke beleidsmakers. 
 
Na de organisatie van onze ‘rooftopfarming conferentie’ in 2014 ontstonden er ook 
internationale contacten met collega dakakkers zoals de dakboerderij OsterGro in 
Kopenhagen, het Abattoir in Brussel en de 'Dakakker' van de Chinese Universiteit in 
Hong Kong. Deze internationale contacten worden in 2019 verder aangehaald en 
uitgebreid om tot een echt kennisnetwerk te komen. Het streven is om in 2020 
opnieuw een minisymposium te organiseren i.s.m. onze internationale partners. 
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Met het Slimdak creëerden we een proefopstelling van een dak dat 5 tot 7 keer meer 
water buffert dan een gewoon groendak, bovenop het dakpaviljoen van Het 
Schieblock op de DakAkker. Ook dit dak dient ter inspiratie van gebouweigenaren, 
projectontwikkelaars, 'waterschappers' en beleidsmakers.  
 
Het is een testsite voor een dak dat meer water buffert dan een normaal groendak en 
digitaal wordt aangestuurd door het weerbericht. 
 
“Steden moeten robuuster worden en de komende jaren meer doen om 
bestendiger te worden tegen wateroverlast. Rotterdam ontwikkelt een strategie 
in het kader van het programma resilient cities. Door de klimaatveranderingen 
nemen de problemen met water de komende jaren toe. Zeker Rotterdam dat 
onderdeel van onze delta is moet alle zeilen bijzetten en wegen vinden om de 
stad in de toekomst adaptief in te richten en klimaatbestendiger te krijgen. Op 
de stadsdaken ligt een groot deel van de oplossing.” Emile van Rinsum. 
 
In 2020 gaan we op zoek naar financiering op de DakAkker en het Slimdak 
onderdeel te laten worden van het groenedaken programma waarin inspiratie een 
belangrijk onderdeel in wordt. 

5.2 Dakennie 

Het Milieucentrum ontwikkelde het educatieve programma ‘Dakennie’ voor de 
groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Dit programma vindt plaats op de DakAkker 
en gaat over de thema’s stadslandbouw, gezond voedsel en groene daken en sinds 
2018 ook over water, wateroverlast en waterberging. 
 
Mede dankzij een bijdrage van ‘Watersensitive’ en het Hoogheemraadschap 
Schieland en de Krimpennerwaard en de gemeente Rotterdam (Natuur – en 
Milieueducatie) kunnen we ook in 2020 weer scholen uitnodigen.  
 
5.3 opZuinig Milieucoaches 
Via energiebesparing in de bestaande bouw zijn grote slagen te maken voor 
duurzaamheid. Energiebesparing blijft 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 bewoners zelf wordt 
opgepakt en uitgedragen, om zo ook meer draagvlak te creëren voor de 
energietransitie. Sinds 2009 organiseren we daarom programma’s met en voor 
bewoners en leiden we bewoners op tot milieucoach.  

Opnieuw willen we opZuinig opstarten in 2020. Het wordt anders aangepakt dan de 
afgelopen 10 jaar. Minder cursussen worden door ons zelf georganiseerd en meer 
cursussen worden de door ons opgeleide trainers in de wijk georganiseerd. Ook 
willen we ‘energie – of milieupunten’ in de wijk opstarten en ondersteunen. 
Wijklocaties waar de milieucoaches en trainers aan de slag kunnen met 
bijeenkomsten, spreekuren en cursussen.  
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De ‘energiepunten’ worden toegerust met de materialen van opZuinig zoals de e-
koffers, besparingsladders, opzuinigquizen en cursusmaterialen. Deze wijklocaties 
krijgen ook de beschikking over een ‘maxi e-koffer’, een uitklapbare e-koffer van 2 
meter hoog vol met energie besparende materialen.  

Ook de door ons georganiseerde ‘energiecafés’ worden de komende jaren georganiseerd op 
deze e-wijklocaties (zie bijlage 3) 

5.4. Wormenhotels 
Omdat er in grote delen van Rotterdam groente- en fruitafval (GF) niet gescheiden 
wordt ingezameld is er vraag naar lokaal composteren. Bewoners willen samen in 
hun buurt het GF afval inzamelen en een eigen composteersysteem opzetten: in de 
zogenaamde wormenhotels. Deze hotels worden geplaatst in de openbare ruimte, de 
straat.   

Veel bewoners willen hun bijdrage leveren aan duurzaamheid door hun groente- en 
fruitafval lokaal te composteren. Het verwerken van groente en fruit op lokaal niveau 
tot compost is haalbaar mits er op een juiste wijze gecomposteerd wordt en het 
proces gecontinueerd blijft. Eigen buurtcompost maken is niet alleen duurzaam, het 
is ook een sociaal gebeuren. Buurtbewoners komen op een andere wijze met elkaar 
in contact en zullen in gezamenlijkheid hun stedelijk groen beheren en composteren. 
Ter plekke wordt het organische afval uit de huishoudens gecomposteerd. De 
kringloop blijft klein en het levert een nuttig eindproduct op: compost. Compost is 
humusrijk en daarom bruikbaar als bodemverbeteraar voor in de tuin, balkon of 
straat. Dit geldt echter alleen als er goed composteert wordt want composteren is 
een zuurstofrijk verteringsproces dat enige controle behoeft (zie bijlage 4). 
 
5.5 Plan B(oom) 
We moeten alle zeilen bijzetten om onze klimaatdoelen te halen. Door samen bomen 
te planten, kunnen we een concrete bijdrage leveren aan het halen van deze doelen 
en brengen we mensen bij elkaar op een thema dat nu nog te vaak verdeeldheid 
oproept. Tegelijk bestrijden we andere, urgente problemen. Zo ontbost Nederland in 
zorgwekkend tempo. Dat is zorgelijk, want bomen nemen CO2 op, zijn van groot be-
lang bij de bestrijding van hittestress, brengen schaduw en verkoeling en houden 
water vast in droge tijden. Daarbij versterken ze de veerkracht van de natuur en de 
biodiversiteit, zodat de natuur de effecten van klimaatverandering beter kan opvan-
gen. 
 
Plan Boom laat zien dat het gezellig, gezond en groen kan zijn om iets te doen te-
gen klimaatverandering. Iedereen kan, heel simpel, bijdragen aan de toekomst en 
kan in de eigen woonomgeving de vruchten daarvan plukken. 
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Concrete outputs: 
 

- 7.500.0000 mensen bereikt met informatie en educatie; 
- 800 lokale vrijwilligersgroepen ondersteund; alle gemeenten betrokken 
- 300 bedrijven, 25 woningcorporaties en 150 andere maatschappelijke organi-

saties betrokken; 10 miljoen bomen geplant. 
 
Plan B(oom) is een nationale campagne die wordt uitgevoerd in samenwerking met 
de natuur en milieufederaties, de Gezonde Stad Amsterdam, Duurzaam Den Haag, 
het Rotterdams Milieucentrum en de Landschappen ondersteund door de Nationale 
Postcode Loterij (zie bijlage 5). 
 
5.6. Parkenmaand 2020 
In de maand september 2020 organiseren we in samenwerking met het Rotterdamse 
Parkenoverleg voor de achtste keer op rij de Rotterdamse Parkenmaand. Het idee 
van een evenement gericht op de Rotterdamse parken ontstond in 2013 vanuit het 
Parkenoverleg, toen voor het eerst het Rotterdamse parkenweekend werd 
georganiseerd. Het aanbod was zo groot dat er in de edities in 2014 t/m 2019 voor 
een hele maand werd gekozen. 
 
Het doel van de Parkenmaand is om met een gevarieerd aanbod aan groene activiteiten de 
Rotterdamse parken meer toegankelijker te maken voor een breder publiek. Want Rotterdam 
beschikt over een mooi ‘set’ stadsparken waar nog maar een beperkt aantal Rotterdammers 
regelmatig gebruik van maakt. Het doel is ook het park met andere ogen te (laten) bekijken. 
Dus niet alleen als recreatieplek voor de barbecue of het uitlaten van de hond maar ook van 
de stadsnatuurkant. We willen de Rotterdammers kennis laten maken met onze prachtige 
Rotterdamse parken om zo de participatie van Rotterdammers bij het groen en de 
stadsnatuur in de stad te vergroten. Daarnaast wil het Parkenoverleg en het Milieucentrum 
ook de betrokkenheid van de Rotterdammers bij hun stadsparken vergroten en laten zien dat 
die betrokkenheid er al is doordat enkele tientallen vrijwilligers actief zijn in de parken maar 
ook meedenken over onderhoud en inrichting in het Parkenoverleg. 
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Bijlage 1 Bedrijfsprofiel 
 
Het Rotterdams Milieucentrum is een stichting en is gevestigd aan de Schiekade 189 (unit 
302) in Rotterdam. 
 
In het stichtingbestuur hebben zitting: 
 
Patrick van Klink, voorzitter 
Sanne Castro, penningmeester 
Wiel Senden, bestuurslid 

Karin Oppelland, bestuurslid 

Jeroen Onck, bestuurslid (vanaf 1 december 2018) 
Gerard Lappee, bestuurslid (vanaf 1 december 2018) 
Cecile Calis, bestuurslid (vanaf 1 december 2018) 
 
Het team van het Milieucentrum bestaan uit: 
 
Emile van Rinsum, Directie, luchtkwaliteit, duurzaamheid, mobiliteit, energie (32 uur) 
Mohamed Hacene, Milieubeleid, diversiteit (24 uur) 
Wouter Bauman, Natuur en ruimte (28 uur) 
 
Rotterdams Milieucentrum 
Schiekade 189 (unit 302) 
3013 BR Rotterdam 
Tel. 010 – 465 64 96 
info@rotterdamsmilieucentrum.nl 
www.rotterdamsmilieucentrum.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@rotterdamsmilieucentrum.nl
http://www.rotterdamsmilieucentrum.nl/
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Bijlage 2 Aangesloten groepen en organisaties Rotterdams Milieucentrum 
(d.d. 30 oktober 2019) 
 

Adem in Rotterdam 
Ark Nature 
Ambrosiusgilde 
Bewonersorganisatie Bergpolder, Liskwartier 
Bewonersorganisatie Blijdorp 
Bewonersverenging Heidebes 
Bijenpark Maertelinckweg 
Blijstroom 
Bomenridders (de) 
BOOG 
BroodNodig 
BTV 
Bureau Stadsnatuur 
Creatief Beheer 
DakAkker, stichting 
Dakpark Rotterdam 
Dierenbescherming Rijnmond 
Dona Daria 
Egelopvang Odilia 
Eschpolder, werkgroep 
Essenburgpark 
Fietsersbond Rotterdam Rijnmond 
Fietsen op Zuid 
Gezond Overschie, stichting 
Greenpeace Rotterdam 
Groeneconnectie 
GroeneGroeiPlatform 
GroenGoed 
Groen Noord 
Happy Streets 
Hoogvliet, arboretum 
Houtsnip, De (Vogel - en egelopvang Hoek van Holland) 
Impact HUB Rotterdam 
IVN, Rotterdam 
Kas, Stadskwekerij de 
KNNV, Rotterdam 
Kracht Groen 
Milieucoaches van Opzuinig 
Milieudefensie Rotterdam 
Moeras IJsclub 
Natuur Cultuur en Bewegen 
Natuurlijk Zuiderpark, stichting 
Natuurhistorisch museum Rotterdam 
Natuurspeeltuin Ruigeplaat, stichting 
NIVON Rotterdam 
 

https://www.facebook.com/AdemInRotterdam/
https://www.ark.eu/
http://www.ambrosiusgilde.nl/
https://www.bergpolder-liskwartier.nl/
https://www.debewonersorganisatieblijdorp.nl/bewonersorganisatie/
http://heidebes.nl/
https://rotterdamseparken.nl/site/parken/bijenpark-maeterlinckweg/
http://www.blijstroom.nl/
https://www.debomenridders.nl/
http://www.sgravendijkwal.nl/
http://www.broodnodig.co/
https://www.btv-rotterdam.nl/
https://www.bureaustadsnatuur.nl/
https://www.dokterbiemans.nl/
http://www.dakakker.nl/
http://www.dakparkrotterdam.nl/
https://www.dierenbescherming.nl/regio/zuid-west?gclid=Cj0KCQjw9ZDeBRD9ARIsAMbAmoalVsOxiAv3cnaKKNgaZ21ZbjvO1YYMUf0hVTkjx6rpXB11lFnf048aAjv7EALw_wcB
https://www.donadaria.nl/
https://www.egelbescherming.nl/placemarks/egelopvang-odilia/
https://www.essenburgpark.nl/
https://rotterdam.fietsersbond.nl/
https://www.fietsenopzuid.nl/
https://greenwire.greenpeace.org/netherlands/nl/groups/lokale-groep-rotterdam
http://www.degroeneconnectie.nl/
https://groenegroeiplatform.wordpress.com/
https://groengoedrotterdam.com/
https://www.facebook.com/GroenNoord-1740256619617350/?ref=br_rs
http://happystreets.nl/
https://www.arboretumhoogvliet.nl/
http://www.vogel-en-egelopvanghoekvanholland.nl/
http://impacthub010.nl/
https://www.ivn.nl/afdeling/rotterdam-en-omstreken
https://www.facebook.com/stadskwekerijdekas/
https://www.knnv.nl/rotterdam
http://www.krachtgroen.nl/
http://www.opzuinig.nl/
https://milieudefensie.nl/lokaal?gclid=CjwKCAjwmJbeBRBCEiwAAY4VVewO2IU2HEcdwQiswxWSJpXkKo5Zy8YTBOZk5aulByFosWF_GB_XWBoCShoQAvD_BwE
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/
https://www.nivonrotterdam.nl/
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Ommoordse Veld Open& Groen, werkgroep 
Platform Achternesse, stichting 
Platform Regiopark Rottemerren A13-A16 
Rotterdams Klimaat Initiatief 
Rotterdamse Oogst 
Rotteverband, stichting 
ROVER reizigersorganisatie 
Scrap 
Schieveenstraat Klimaatstraat 
Slow Food Youth Movement Rotterdam 
Speeldernis, de 
Stadsimkerij Bouna 
Stadslab Luchtkwaliteit 
SuperUseStudio’s (2012 architecten) 
Trompenburg, Arboretum 
Verborgen tuinen 
Vestiahuurdersgroep Rotterdam 
Vlinderstrik, stichting natuurbescherming 
Vogel – Vleermuis en Vlinderwerkgroep Noordrand 
Vogelklas Karel Schot (de) 
Vogels op Zuid 
Vrijwilligers Kralingse Bos 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ommoordseveld.blogspot.com/
https://www.nesseweb.nl/archief-website/pagina/bewoners/platform-achternesse/platform-achternesse-intro.html
http://www.platforma13a16.nl/
http://rotterdamsklimaatinitiatief.nl/over-ons/
http://www.rotterdamseoogst.nl/
http://www.rotterdamseoogst.nl/
http://rotteverband.nl/
https://www.rover.nl/
http://www.scrapxl.nl/
http://slowfoodyouthnetwork.nl/category/rotterdam/
https://www.speeldernis.nl/
http://www.bluecity.nl/organisatie/stadsimkerij-bijbouna/
https://www.stadslabluchtkwaliteit.nl/
http://superuse-studios.com/
http://www.trompenburg.nl/?gclid=Cj0KCQjw9ZDeBRD9ARIsAMbAmoY73mmWfmjJD5EjZEvvUFgQh3Uvh0Q_GPUeIgSWvGDc2qtX_6wmHDIaAiC6EALw_wcB
https://www.verborgentuinen.nl/
http://www.vlinderstrik.net/
https://www.vogelklas.nl/
http://vvesmetenergie.nl/
http://www.wollefoppengroen.nl/
https://www.facebook.com/zerofoodwaste010/
https://www.zuidhollandslandschap.nl/de-natuur-in/type=area?gclid=Cj0KCQjw9ZDeBRD9ARIsAMbAmoaSBUQmOOvM5YmhQSNubjBmzDgbeMXF4U9jxqecid5O-bXJrVSfAhwaAmrgEALw_wcB
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Platforms (mede) georganiseerd vanuit het Rotterdams Milieucentrum 

 
Leden Rotterdams Parkenoverleg: 
 

Bonairepark - Jeanne van der Velden 

Dakpark - Loes van der Linden & Manon Nagelkerken 

Het Park (bij de Euromast) - Koos Leidelmeijer 
Kralingse bos - Marius Huender (voorzitter) 
Ommoordse Veld  - Mary Gerritse 

Ons Park  - Pim Janse 
Oudelandspark - Jeanne van der Velden 

Prinsenpark (met natuurtuin) - Anton Roeloffzen 

Randpark Oosterflank - Anton Roeloffzen 

Rietveldpark - Anton Roeloffzen 

Roel Langerakpark - Piet Hein Slot 
Rozenburgpark - Jan Borghuis 

Ruigeplaatbos - Jeanne van der Velden 

Schat van Schoonderloo - Jan van den Enk 

Semiramispark - Anton Roeloffzen 

Park Kralingseveer  - Anton Roeloffzen 

Park Zestienhoven  - Gina Kranendonk 

Schiebroekse park  - Jan Ochtman 

Spinozapark  - Fenny Fortes Jager 
Visserijgriend - Jeanne van der Velden 

Vroesenpark - Fred de Jong 
Wijkpark Het Oude Westen - Wilma Kruger 
Wollefoppenpark  - Wim Groman 
Zuiderpark - Rik Kraaij 
 
Leden coalitie “Gezond Verkeer”: 

Adem in Rotterdam - Adriaan Korthuis & Steven Somsen & Karin Oppelland 

Adem in Rotterdam: Annemarie Los 

Bewonersorganisatie Ommoord  - Philip Eijsman 

BMX fietsschool  - Shurdon Faneyte 

BOOG  - Jeanne Hogenboom & Anke Griffioen & Wytze Patijn 

Fietsersbond Rotterdam/Rijnmond  - Jan Laverman & Beer Pijpker 
Happy streets, Fietsen op Zuid - Jorn Wemmenhove 

Luchtwachters Rotterdam – Aad Huurman 

Luchtwachter Rotterdam – Leo Scheffer 
Milieudefensie  - Marjolijn Rijskamp & Bram van Lierop 

Milieudefensie Rotterdam - Patrick van Klink 
Platform Regiopark Rottemeren - Paul Scheublin 

Rotterdams Milieucentrum - Emile van Rinsum 

ROVER  - Gerard Lappee 

Stadslab Luchtkwaliteit - Leon Richard 

Stadslab Luchtkwaliteit - Robert de Vrieze 

 

http://www.rotterdamseparken.nl/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/bonairepark/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/dakpark/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/het-park/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/kralingse-bos/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/ommoordse-veld/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/ons-park/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/oudelandsepark/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/prinsenpark/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/randpark-oosterflank/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/rietveld-park/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/roel-langerak-park/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/park-rozenburg/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/ruigeplaatbos/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/schat-van-schoonderloo/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/semiramispark/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/park-zestienhoven/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/schiebroekse-park/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/spinozapark/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/visserijgriend/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/vroesenpark/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/wijkpark-het-oude-westen/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/wollefoppenpark/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/zuiderpark/
https://www.facebook.com/AdemInRotterdam/
https://www.facebook.com/AdemInRotterdam/
http://boo.nl/
http://bmxfietsschool.nl/
http://www.sgravendijkwal.nl/
https://rotterdam.fietsersbond.nl/
http://happystreets.nl/
https://milieudefensie.nl/
https://milieudefensie.nl/lokaal?gclid=CjwKCAjwmJbeBRBCEiwAAY4VVSwujuMzMGJyGAGIEFUmuzF-DDYs6k58BnQNpEyZNZhTJqK-zqmYRRoCxxsQAvD_BwE
http://www.platforma13a16.nl/
http://www.rotterdamsmilieucentrum.nl/
https://www.rover.nl/over-rover-rotterdam
https://www.stadslabluchtkwaliteit.nl/
https://www.stadslabluchtkwaliteit.nl/
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Bijlage 3 opZuinig Milieucoaches 

OPZUINIG MILIEUCOACHES 2019 - 2021 

Inleiding 
Via energiebesparing in de bestaande bouw zijn grote slagen te maken voor 
duurzaamheid. Energiebesparing blijft 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 bewoners zelf wordt 
opgepakt en uitgedragen, om zo ook meer draagvlak te creëren voor de 
energietransitie. Sinds 2009 organiseren we daarom programma’s met en voor 
bewoners en leiden we bewoners op tot milieucoach.  

Opnieuw willen we opZuinig opstarten in het najaar 2019 (als de r in de maand zit). We gaan 
het alleen anders aanpakken dan de afgelopen 10 jaar. Minder cursussen worden door ons 
zelf georganiseerd en meer cursussen worden de door ons opgeleide trainers in de wijk 
georganiseerd. Ook willen we ‘energie – of milieupunten’ in de wijk opstarten en 
ondersteunen. Wijklocaties waar de milieucoaches en trainers aan de slag kunnen met 
bijeenkomsten, spreekuren en cursussen. De ‘energiepunten’ worden toegerust met de 
materialen van opZuinig zoals de e-koffers, besparingsladders, opzuinigquizen en 
cursusmaterialen. Deze wijklocaties krijgen ook de beschikking over een ‘maxi e-koffer’, een 
uitklapbare e-koffer van 2 meter hoog vol met energie besparende materialen. Ook de door 
ons georganiseerde ‘energiecafés’ worden de komende jaren georganiseerd op deze e-
wijklocaties. 

OPZUINIG 
Ruim 10 jaar organiseerde het Rotterdams Milieucentrum de cursus Milieucoach. 
Hierin worden bewoners opgeleid om voorlichtingen te geven in de Rotterdamse 
wijken over energiebesparing.  

De eerste milieucoaches gingen in 2009 van start in de Tarwewijk, in samenwerking 
met SME (Stichting Milieu Educatie) Bewoners uit de wijk werden in een aantal 
bijeenkomsten opgeleid tot milieucoach, met de opdracht informatiebijeenkomsten te 
organiseren in het eigen wijknetwerk. Deze aanpak bleek zeer succesvol. De 
boodschap over zuiniger omgaan met elektriciteit, water en gas kwam veel beter over 
bij bewoners als deze verteld werd door medebewoners. Samen met de Tarwewijkers 
bedachten we de term ‘opZuinig’. Zie ook het kader. 

Meetlat, groene klusjesman, E.koffer en de opZuinig-quiz 
Het Rotterdams Milieucentrum heeft diverse producten gemaakt waarmee de 
milieucoaches aan de slag kunnen in de wijk. De Meetlat biedt een uiterst handig 
overzicht van bezuinigingen op elektra, water en gas, waarin ook de bedragen en 
reductie op CO2-uitstoot worden genoemd.  

 

http://www.rotterdamsmilieucentrum.nl/
http://winterklaar010.nl/site/?page_id=13932
http://www.rotterdamsmilieucentrum.nl/
http://winterklaar010.nl/site/?page_id=13113


Werkplan Rotterdams Milieucentrum 2020   

20 
 

 

Er kwam ook een E.koffer, vol met demonstratiematerialen (waaronder soorten 
ledlampen, radiatorfolie, waterbesparende douchekoppen en meer). De opZuinig-
quiz werd ook een hit bij iedere wijkbijeenkomst, want deze zorgde voor veel 
discussie.  

De website met filmpjes met tips ven trucs van de Groene Klusjesman werd ook veel 
gebruikt door de milieucoaches. De tips van deze Groene Klusjesman werden ook 
uitgezonden op de lokale tv via Cineac Milieu TV en Open Rotterdam. 

380 milieucoaches 
Tussen 2011 en 2018 werden er ruim 380 milieucoaches opgeleid in Rotterdam. De 
cursussen (en materialen) werden bovendien een exportproduct, de trainers van de 
Woonbond werden door ons opgeleid en werken met onze e-koffers en 
besparingsladders. De besparingsladder werd overgenomen door zo’n 15 
gemeenten, zoals Schiedam, Utrecht en Den Haag. 

Energiecafés  
Het Milieucentrum organiseerde ook Energiecafés. Dit zijn vooral ook 
terugkomdagen voor de milieucoaches om kennis bij te spijkeren en uit te wisselen. 
Dit gebeurt via workshops over duurzame energie, groene daken, rekenen met 
energie en meer. Ook reiken we dan de certificaten uit aan nieuwe milieucoaches, 
want iedere cursus werd feestelijk afgesloten met een officiële certificaatuitreiking. 

opZuinig!  
opZuinig! ontstond uit ‘Tarwewijk doet ‘t’ in 2009.  Een groep van elf vrouwen uit deze wijk werd in 
2009 opgeleid tot milieucoach. In zeven bijeenkomsten kregen de deelneemsters les over 
energiebesparing, duurzaamheid en afval. Ook was het overbrengen 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 toenmalig milieuwethouder Rik Grashoff 
ontvingen de deelnemende bewoners op 29 juni 2009 in wijkgebouw Tarwewijk de ‘dat levert wat op’-
certificaten. Toen werd ook besloten verder te gaan met de campagne. 

Eind 2010 startten de nieuwe cursus milieucoach. Begin 2015 waren er al ruim 200 milieucoaches 
opgeleid in 2018 bijna 400. De cursussen gaan vooral over praktische tips om energie te besparen. 
De milieucoaches organiseren na hun opleiding met deze tips kleine informatiebijeenkomsten in hun 
eigen netwerken. Ze gebruiken hierbij de E.koffer (vol met demonstratiematerialen zoals ledlampen, 
waterbesparende douchekoppen en radiatorfolie) de Besparingsladder en Besparingsquiz. De cursus 
bestaat uit vier bijeenkomsten, waarna deelnemers het certificaat Milieucoach ontvangen. 

Energiebespaarladder 

De milieucoaches gebruiken bij hun voorlichtingen de bespaarladder. Hierop staat 
aangegeven wat diverse energiebezuinigingen kunnen opleveren aan geld en CO2-
besparing. In 2017 werd de ladder up-to-date gemaakt, zoals dat de energieprijzen zijn 
gecorrigeerd aan de huidige prijzen. Intussen moet de ladder weer aangepast worden, 
ditmaal aan de overstap van gas naar onder meer elektrisch koken. 

http://winterklaar010.nl/site/?page_id=13275
http://winterklaar010.nl/site/?page_id=13275
http://www.opzuinig.nl/
http://winterklaar010.nl/site/?page_id=10889
http://www.cineacmilieu.tv/
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Steekproef 

Via een steekproef met evaluatieformulieren tijdens 10 voorlichtingsbijeenkomsten kan een 
inschatting gemaakt worden hoeveel CO2 en geld door het werk van milieucoaches is 
bespaard. 

 De 10 bijeenkomsten hadden 83 deelnemers, die samen € 7718,50 en minimaal 
20441 kg CO2 bespaarden. 

 Elk bijeenkomst door een milieucoach (voor gemiddeld 8 deelnemers) levert een jaar-
lijkse besparing op van 2044 kgCO2 en 770 euro. 
 

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 deelnemers 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 vertaald in 
CO2 en euro besparing op basis van de bijgestelde gegevens in de besparingsladder (2017).  

Data   Aantal deelnemers *) euro  kgCO2 

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 die bereid was het formulier in te vullen, een groot aantal 
deelnemers was niet bereid het formulier in te vullen vanwege privacy overwegingen of 
anderszins.  
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Lokale TV 

Pietje Bell Duurzaam is 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 TV. De uitzendingen waren in 2018 vooral ook op 
YouTube te zien en worden via sociale media verspreid en zijn sporadisch ook op het tweede 
kanaal van Open Rotterdam TV te zien. 

De Groene Klusjesman op Youtube 

Op YouTube staat een groot aantal filmpjes met de GroeneKlusjesMan. 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 

Sociale media 

Opzuinig is ook op sociale media te vinden. 

Facebook: opzuinig 

Twitter: @opzuinig 

www.opzuinig.nl of www.winterklaar010.nl  

 
Spin off 
De cursussen van opZuinig! hebben ook redelijke ‘spin-off’. Door o.a. een koppeling 
te maken met het landelijke Klimaatstraatfeest gingen in een aantal straten bewoners 
met milieucoaches aan de slag met duurzaamheid. Maar ook leden van Vereniging 
voor Eigenaren werden door de cursussen geïnspireerd aan de slag te gaan in eigen 
gelederen en huurders spraken hun woningcorporaties aan. Hieronder een aantal uit 
de vele spin-offs die werden aangezet door milieucoaches: 
 

 De Schieveenstraat, de straat werd een aantal keer winnaar van 
het Klimaatstraatfeest en werkte samen met huisbaas Vestia aan een breder 
duurzaamheidsplan waarin groenedaken, zonnepanelen, zonneboilers en een 
compleet isolatiepakket op haalbaarheid wordt onderzocht. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UfpvC7PyDJ8
https://www.youtube.com/watch?v=XdjR5lZ0oSk
https://www.youtube.com/watch?v=eBEcOerbm4g
http://www.opzuinig.nl/
http://www.winterklaar010.nl/
http://www.opzuinig.nl/
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 PWS-blokken, De huurders kwamen in actie tegen de sloop en stelde als al-

ternatief renovatieplan voor. Ze kregen het tij mee. Vestia besloot tot renova-
tie. Dankzij de inbreng van de huurders wordt er ook een flink aantal energie-
besparende maatregelen uitgevoerd zoals HRR++ glas, ledverlichting in de 
openbare ruimten, vloer en dakisolatie.  

 
 Noordsingel/Rembrandtstraat, bewoners proberen al jaren de corporatie en de 

VVE zover te krijgen iets aan energiebesparende maatregelen te doen. Het is 
een weg van de lange adem. Zelfs de Energiebus van de Woonbond kwam 
langs. Het voorstel van Bewoners was om het hele complex te verduurzamen. 
Uiteindelijk resulteerde dit in een (verplichte) vervanging van de ketels door 
nieuwe HR++ en werden er diverse maatregelen meegenomen in het meerja-
renonderhoudsplan van de VVE voor de gevels.  

 
 De Delft Mullerpier, De Delft is een mooi wooncomplex op de Rotterdamse 

Mullerpier. De Vereniging van Eigenaren van de Delft is op initiatief van een 
bewonerswerkgroep Duurzaamheid aan de slag gegaan met duurzaamheid. 
Een van deze activiteiten was het koppelen van zonne-energie aan de servi-
cekosten. 

 
2019 – 2021 
Het Milieucentrum wil ook de komende jaren door met opZuinig. De expertise van de 
afgelopen jaren willen we delen. Het Milieucentrum wil handreikingen en begeleiding 
bieden aan organisaties  en instellingen die zelf aan de slag willen met milieucoaches. 
We gaan trainingen en workshops aanbieden over de aanpak met milieucoaches. Hierin 
aandacht voor het werven, ‘milieucoaches vinden maar ook binden’, de inhoud van de 
cursus, communicatie en voorlichtingstechnieken.  
 
Van start 
In de winter 2019 maken we een nieuwe start. De komende drie jaar gaan we onze 
activiteiten vooral koppelen aan organisaties in de wijk. Gestart wordt met cursussen 
‘train de trainers’ om mensen in de wijken te trainen in het geven van de cursus 
milieucoach. 

Cursussen  
Omdat de toekomstige trainers zelf altijd eerst de cursus milieucoach moeten hebben 
gevolgd organiseren we een aantal zelf. Najaar 2019 een cursus milieucoach en in de twee 
jaar daarna steeds twee cursussen per jaar steeds gevolgd door een ‘train de trainer’ cursus. 
Van 2019 tot 2021 in totaal vijf milieucoach cursussen en drie cursussen train de trainer.  
 
De organisatie van de voorlichtingsbijeenkomsten en de begeleiding van de milieucoaches 
wordt zoveel als mogelijk overgelaten aan de wijkorganisaties met de ondersteuning van 
onze kant. Het milieucentrum zorgt voor de materialen die de coaches gebruiken zoals de 
‘besparingsladder’, de e-koffer en de opzuinig-quiz. Ook blijft de website www.opzuinig.nl in 
de lucht en blijven we actief op sociale media.  
 
 

http://www.opzuinig.nl/
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De energiecafés (twee in 2020 en twee in 2021) worden zoveel mogelijk samen met de 
wijkorganisaties georganiseerd op de milieupunten (zie verderop in dit plan). 
 

Milieupunten 
Om Opzuinig! verder uit te breiden willen we een aantal milieupunten starten op 
centrale plekken in de wijk waar op een laagdrempelige manier informatie te vinden 
is over energiebesparing. Vooral informatie over wat je zelf kunt doen aan 
energiebesparing. Een milieupunt kan zowel van tijdelijk aard zijn (als Popup) of voor 
een langere periode. De ideale locatie voor een milieupunt is op een plek waar veel 
bewoners al komen: wijkgebouwen, wijkbibliotheken en andere ontmoetingscentra. 
 
Wat kun je bij een milieupunt halen? 
Een milieupunt bestaat uit een deel van een ruimte (minimaal ruimte van 4 x 4 
meter). Deze zijn op dagdelen bemenst en open voor publiek en/of in de vorm van 
spreekuren. De ekoffers zullen ter beschikking staan met veel informatie over 
energiebesparing in eigen huis. Vooral over wat je zelf kunt doen, het dichterbij 
brengen en tastbaar maken van energiebesparende materialen. De bemensing zal 
door de milieucoaches georganiseerd worden. Coaches kunnen ook bijeenkomsten 
organiseren met bewoners.  
Daarnaast is er ruimte voor informatie over energietransitie, zonnepanelen, HR+++, 
van het gas af en groene daken met voorbeelden en prototypes.  
Een ‘maxi ekoffer’ als vaste standruimte die kan worden opengeklapt als het 
milieupunt open is is het hart van het milieupunt. De cursussen milieucoach, de train 
de trainer cursussen en de energiecafés worden zoveel als mogelijk georganiseerd 
op de milieupunten. 

Van start 
In 2020 starten we voor het eerst met een tweetal milieupunten en in 2021 willen we deze tot 
vier uitbreiden.  
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Bijlage 4 Wormenhotels 

 
 

Projectplan pilot Wormenhotels 010 
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Inhoudsopgave projectplan: 
 
Lokaal composteren     bldz. 2 
Eigen buurtcompost     bldz. 2 
Besparing ruim 50%     bldz. 3 
Samenwerking     bldz. 4 
PILOT       bldz. 5 
Beschrijving van de projectresultaten  bldz. 6 
Strategisch stappenplan    bldz. 6 
Communicatie     bldz. 9 
Projectorganisatie     bldz. 10 
Beheeraspecten     bldz. 11 
Begroting      bldz. 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Rotterdams Milieucentum i.s.m. Stichting Buurtcompost 
Contactadres: Schiekade 189 (unit 302) 3013 BR Rotterdam 
info@rotterdamsmilieucentrum.nl | www.rotterdamsmilieucentrum.nl  
www.wormenhotel.nl Facebook: wormenhotel Twitter @Wormenhotel  

mailto:info@rotterdamsmilieucentrum.nl
http://www.rotterdamsmilieucentrum.nl/
http://www.wormenhotel.nl/
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Projectplan voor een pilot Wormenhotels 010 
 

Lokaal composteren 
Omdat er in grote delen van Rotterdam groente- en fruitafval (GF) niet gescheiden wordt 
ingezameld is er vraag naar lokaal composteren. Bewoners willen samen in hun buurt het GF 
afval inzamelen en een eigen composteersysteem opzetten: in de zogenaamde 
wormenhotels. Deze hotels worden geplaatst in de openbare ruimte, de straat.   
 

 
Ontwerp van het Rotterdams model wormenhotel © Wouter Bauman & Stichting Buurtcompost. 

 

Eigen buurtcompost 
Veel bewoners willen hun bijdrage leveren aan duurzaamheid door hun groente- en fruitafval 
lokaal te composteren. Het verwerken van groente en fruit op lokaal niveau tot compost is 
haalbaar mits er op een juiste wijze gecomposteerd wordt en het proces gecontinueerd blijft. 
Eigen buurtcompost maken is niet alleen duurzaam, het is ook een sociaal gebeuren. 
Buurtbewoners komen op een andere wijze met elkaar in contact en zullen in 
gezamenlijkheid hun stedelijk groen beheren en composteren. Ter plekke wordt het 
organische afval uit de huishoudens gecomposteerd. De kringloop blijft klein en het 
levert een nuttig eindproduct op: compost. Compost is humusrijk en daarom bruikbaar als 
bodemverbeteraar voor in de tuin, balkon of straat. Dit geldt echter alleen als er goed 
gecomposteerd wordt want composteren is een zuurstofrijk verteringsproces dat enige 
controle behoeft. 
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Besparing ruim 50% 
In het restafval zit per inwoner per jaar gemiddeld 79,4 kilo groen en fruitafval (GF) en 51,1 

kilo ander composteerbaar afval.  

 

Stel dat van dat andere afval ongeveer 50% ook in praktische zin gecomposteerd kan 

worden. Dan is er per jaar per inwoner gemiddeld 104,95 kilo composteerbaar afval  

beschikbaar. Van één wormenhotel kunnen ongeveer 25 huishoudens gebruik maken. Dat 

zijn dus gemiddeld 45 personen die per jaar in totaal zo'n 4722,75 kilo composteerbaar afval 

in hun wormenhotel kunnen verwerken. Dat levert de gemeente dus een besparing op van 

gemiddeld € 2.275,21 per jaar! 

Stel dat een wormenhotel ongeveer 5 jaar meegaat, dan is de totale besparing per 

wormenhotel € 11.376,06 gedurende de levensduur. Of anders gezegd kost een 

wormenhotel van bijvoorbeeld € 4.500,00 voor het gehele traject inclusief de sociale 

begeleiding, € 0,19 per kilo. Dat is dus een besparing van ruim 50 % ten opzichte van de 

afvalverwerking die in Rotterdam € 0,40 per kilo kost. 

 

Uit ervaring met andere steden blijkt dat gemiddeld in Nederland het percentage 

afvalscheiding zonder wormenhotel 26% is. In Rotterdam is dit 13%. Het percentage 

afvalscheiding mét wormenhotel is 57%. Dit is dus bijna een verdubbeling. 

 

*) Bovenstaande berekening gaat alleen over het bedrag dat de bewoner betaalt aan de gemeente 

voor een goede verwerking van het afval. Subsidies vanuit de landelijke overheid of bijvoorbeeld 

inkomsten uit energiewinning zijn hierbij nog niet meegeteld. Cijfers van de stichting Buurtcompost. 
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Samenwerking 
Rond de pilot Wormenhotels wordt samengewerkt tussen drie partijen: 
 
Gemeente Rotterdam 

De gemeente Rotterdam is de eigenaar van de openbare ruimte, daar waar de wormenhotels 

geplaatst gaan worden en heeft ook ambitieuze doelstellingen gericht op circulair en 

duurzaamheid. 

 

Rotterdams Milieucentrum 

Het Rotterdams Milieucentrum (RMC) ondersteunt in de stad een netwerk aan groene 

initiatieven en heeft dus veel contacten met bewoners. Natuur, milieu en duurzaamheid zijn 

de thema’s waar het milieucentrum zich op richt. 

 

Stichting Buurtcompost 

De missie van Stichting Buurtcompost is om iedereen aan het composteren te krijgen. De 

stichting wil buurtbewoners in Nederland kennis, inzicht en mogelijkheden bieden voor de 

lokale, decentrale verwerking van groente, fruit en tuinafval tot grondstoffen voor 

bodemverbetering. Hiermee hebben zij de nodige ervaring opgedaan in Amsterdam, 

Groningen, Lelystad en Delft. 
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Pilot 

Het RMC wil samen met de gemeente Rotterdam en de stichting Buurtcompost een pilot 

starten. Met als doel het opzetten en uitbouwen van de buurtcompost initiatieven. Deze 

pilot willen we in drie fasen uitvoeren. 

 

De pilot is succesvol als: 

1. De wormenhotels goed functioneren 

2. Er een compost oogstdag is geweest 

3. Bewoners het initiatief continueren  

4. Een gestroomlijnd logistiek proces ontwikkeld is  

 

De duur van deze pilot is een jaar. Na dit jaar zal de pilot worden geëvalueerd. Aan de hand 

van deze evaluatie kan dan een besluit genomen worden voor het al dan niet continuering 

van deze activiteit en het plaatsen van meer wormenhotels. 

 

Doelstelling  

Door een pilot te starten met maximaal 10 wormenhotels zal gedurende de pilotperiode van 
1 jaar gekeken worden naar: 
 

1. Logistieke processen voor de ondersteuning van buurtinitiatieven  
2. De duurzaamheid van het buurtinitiatief voor gezamenlijke wormenhotels 
3. De juiste wijze van composteren (bouw wormenhotel, plaatsen op de juiste locatie, 

begeleiding) 
4. Successen van wormenhotels, (spreekt het andere mensen aan, levert het bruikbare 

compost op) 
5. De kosten en de baten in kaart brengen van wormenhotels in openbare ruimten. 

 

Duur van de pilot 

Deze pilot wormenhotels duurt maximaal 1  jaar. 
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Beschrijving van de projectresultaten  

- In Rotterdam worden op maximaal 10 verschillende locaties in verschillende wijken 
wormenhotels geplaatst op verzoek van een bewonersinitiatief.  

- Maximaal 10 verschillende bewonersgroepjes kunnen de wormenhotels adopteren 
om zelf te composteren.  

- Het RMC organiseert in samenwerking met de stichting Buurtcompost buurt – en 
kennisbijeenkomsten voor draagvlak in de wijk.  

- Het RMC zal in samenwerking met Stichting Buurtcompost bewoners ondersteunen 
en begeleiden gedurende de pilotperiode. 

- Na het eerste jaar kan er compost geoogst worden voor tuin, straat en balkon.  
- De gemeente Rotterdam faciliteert dit initiatief, stelt locaties beschikbaar en infor-

meert de bewoners van een buurt bij plaatsing van het Wormenhotel. 
- Het RMC organiseert in samenwerking met Stichting Buurtcompost de logistieke pro-

cessen. 
 

Strategisch stappenplan  

1..1 Voorbereidingsfase 
Gemeente Rotterdam faciliteert de bewonersinitiatieven voor het starten en behouden van 
wormenhotels in de gemeente Rotterdam. Voor het kunnen realiseren van dit initiatief zal 
aantal punten duidelijkheid moeten zijn over: 

 

➢ Financiële middelen. 
Voor het doen slagen van het project zullen financiële middelen vrijgemaakt moeten 
worden voor de materiaalkosten en personele inzet van het RMC en de stichting 
Buurtcompost. 

➢ Juridische kaders. 
De Gemeente Rotterdam is eigenaar van de openbare ruimte. De wormenhotels 
zullen worden geplaatst in de openbare ruimte. De gemeente is eigenaar van de 
wormenhotels  Gemeente is door dit eigenaarschap primair aansprakelijk voor 
vandalisme en slecht beheer. 
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  Locaties. 

De gemeente onderzoekt de locaties waarvan op dit moment bekend is dat 
bewoners een wormenhotel willen. Als de locatie niet voldoet biedt de gemeente 
een alternatieve locatie. 

➢ Aanspreekpersoon. 
Het RMC is het aanspreekpunt voor de gemeente. Verantwoordelijkheid  
gedelegeerd naar het RMC, communicatie op website(s) met de link naar het RMC. 

 

 
Rotterdam Milieucentrum 
Binnen het RMC zal de projectleider het aanspreekpunt worden voor de gemeente en 
derden. Vragen of initiatieven die binnenkomen bij gemeente of Buurtcompost worden 
doorgestuurd naar het RMC. Het RMC zal deze vraag oppakken en contact opnemen met de 
persoon in kwestie.  
 

 

➢ Voorwaarden 
Er worden voorwaarden gesteld om in aanmerking te komen voor wormenhotels 
zoals:  

a. Bewonersgroep van minimaal 5 huishoudens 
b. Opstellen van buurtcontract 

 
➢ Communicatie:  

Aanmelden van verzoeken voor maken en plaatsen van wormenhotels vinden na 
fase 1 plaats door aanmeldingsformulier. Op de website van het RMC en 
www.wormenhotel010.nl zal informatie worden gezet over wormenhotels (zie 
communicatie). 
  

➢ Het RMC houdt gegevens bij van: 
o Bewonersgroep (contactpersoon/coördinator) 
o Locatie van wormenhotel 
o Ontwikkelingen op locatie 

  
➢ Samenwerken met Buurtcompost door: 

o Terugkoppelen van ontwikkelingen en processen  
o Kennis te delen 

 
Stichting Buurtcompost werkt samen met het RMC. Kennis wordt gedeeld en er wordt  
samen aan een ‘wormenhotel community’ gewerkt: 
  

➢ Delen van kennis over procesmatige kant (aanmeldingsformulier, contract bewoners 
e.d.) 

➢ Maken en plaatsen van wormenhotels op locaties  
➢ Opleiden van RMC medewerkers tot begeleiders 
➢ het opstellen van contract 

http://www.wormenhotel010.nl/
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1..2 Uitvoeringsfase 

 
Fase 1 
In fase 1 wordt op vier bekende door bewoners beheerde (semi)openbare locatie de eerste 
Rotterdamse wormenhotel geplaatst als showcases. Het RMC benaderd de locatiebeerders 
en organiseert in samenwerking met de stichting Buurtcompost een kennisbijeenkomst met 
de betrokkenen. Het RMC zorgt voor een feestelijke ‘eerste plaatsing’ en in overleg met de 
stichting Buurtcompost voor een ‘informatieborden’. Via (sociale) media wordt de nodige 
aandacht besteed aan de showcase en er kunnen excursies en wormenworkshops worden 
georganiseerd op de locaties.  

 
Fase 2 
In fase 2 worden op zes openbare locaties wormenhotels geplaatst. Het RMC benaderd 
actief bewoners en organiseert samen met stichting Buurtcompost kennisbijeenkomsten. 
Het RMC organiseert op iedere locatie een feestelijke plaatsing en ook een ‘tekstbord’ met 
uitleg.  De Gemeente Rotterdam stuurt aanvragen en verzoeken door aan het RMC.  
 
Rotterdams Milieucentrum en Stichting Buurtcompost  
1. Binnenkomen van verzoek voor informatie over wormenhotels, aanschaf van wormenho-

tel worden doorgestuurd naar projectleider RMC. RMC zal contact opnemen met de per-
soon of bewonersgroep voor kennismakingsgesprek. Buurtcompost en RMC zal bij het 
eerste bezoek van aanvragers: 
 

a. Inschatten wat de behoefte aan kennis is en dit waar nodig aan te vullen  
b. Kijken naar voorkeurslocatie van bewoners 
c. Hoeveel bewoners initiatief meedoen 
d. Wie aanspreekpunt van bewonersgroep is 
e. Randvoorwaarden uitleggen aan bewonersgroep.  
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2. Het RMC doet verzoek aan de gemeente Rotterdam voor instemming voorkeurslocatie 

bewoners; of voor aanwijzen van eventuele alternatieve locatie. 
3. Bij instemming krijgt het RMC opdracht om een wormenhotel te bouwen en te plaatsen. 
4. Begeleiding van de buurtprojecten tijdens de pilot ter plaatse en op afstand middels een 

vraagbaak op afroep (per telefoon, mail, videochat). 
5. Buurtcompost leidt RMC medewerkers op tot begeleiders buurtcomposteren. 
6. Verzorgen en organiseren van de startcursus buurtcomposteren waar de participerende 

buren buurtcomposteren wordt uitgelegd. 
 

a. Verstrekken van een promotioneel startpakket (folder hoe werkt buurtcomposte-
ren, stickers, uitleg en zakjes voor in de keuken) 

b. Distributie van compostzakjes en instructiemateriaal aan bewoners.  
 

7. Feestje bij compost oogst. Bij de oogst van compost is een begeleider aanwezig die uitleg 
geeft over de toepassing van de geproduceerde compost en veilige verwerking. 

 
Monitoringsysteem 
De kwaliteit van de compost wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door stichting 
Buurtcompost op aanwijzing van het RMC. In deze pilot van een jaar zullen we de compost 
chemisch en biologisch laten analyseren. 
 
Compost community 
Er wordt gebouwd aan een online en offline ‘compost community’. Op basis van een e-mail-
groep (of App-groep), websites van het RMC en Buurtcompost, de facebookpagina 
@wormenhotel en twitteraccount @Wormenhotel wordt actief gewerkt aan een online 
platform waar buurtcomposteerders elkaar kunnen ontmoeten en informatie kunnen 
uitwisselen. 

 

Communicatie 
 
Gemeente Rotterdam 
De gemeente zet een link van het Rotterdams Milieucentrum en Buurtcompost en de sociale 
media kanalen op de gemeentelijke website voor meer informatie over het aanvragen van 
wormenhotels en stukje informatie over wormenhotels.  
 
RMC: 

● levert info aan de gemeente over wormenhotels 
● maakt pagina wormenhotels met info  
● maakt aanmeldingsformulier voor bewonersinitiatieven  
● maakt communicatieplan (persberichten, twitter, website, Facebook) voor start pro-

ject wormenhotels Rotterdam met daarin opgenomen ‘opening van eerste wormen-
hotels ’ 

● Het RMC zorgt voor een flyer voor wijkverspreiding. 
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Stichting Buurtcompost 

● Promotiemateriaal kan in overleg met de communicatieafdeling van de gemeente 
worden verzorgd. Stichting Buurtcompost zorgt voor het aanleveren van de inhoude-
lijke informatie. De afstemming hiervan gebeurd door het RMC via een aangewezen 
contactpersoon in dienst van de gemeente. 

● zet informatie over start project wormenhotel op de website www.wormenhotel.nl.  
● geeft informatie over aanvragen en stuurt aanvragen door naar het RMC.  
● Een behandelend coördinator van Stadsbeheer van de gemeente wordt voorzien van 

informatie over de buurtcompostgroepen voor het bijwerken van de websi-
te/promotiemiddelen van de gemeente (een algemene landelijke kaart wordt ook be-
schikbaar gesteld op buurtcompost.nl/kaart). 
 

Evaluatie  
Middels een korte lijst met vragen wordt het proces met de bewoners geëvalueerd. Er wordt 
een advies opgesteld aan Stadsbeheer van de gemeente voor vervolg. 
Zie planning voor (tussentijdse) evaluatie.  
 

Projectorganisatie  

De volgende rolverdeling zullen we hanteren:  

 
Gemeente Rotterdam 
De gemeente Rotterdam is opdrachtgever voor het opzetten en uitvoeren van de pilot 
wormenhotels. De gemeente financiert het project en is op afstand eigenaar van de 
wormenhotels.  
 
Rotterdams Milieucentrum 
RMC, Wouter Bauman is de projectleider van deze pilot wormenhotel010. Het RMC is 
budgethouder voor het project, het aanspreekpunt voor de gemeente Rotterdam, bewoners 
en derden (pers etc.). Het RMC begeleidt de bewonersgroepen rondom de wormenhotels 
gezamenlijk met de stichting Buurtcompost gedurende het pilotproject. Het RMC organiseert 
kennisbijeenkomsten voor de buurtbewoners op locatie en zorgt voor interne en externe 
communicatie. 
 
Stichting Buurtcompost  
Buurtcompost begeleidt het RMC bij het opzetten van de buurtinitiatieven.  
Buurtcompost is in de lead bij de eerste twee wormenhotels in fase 2 (wormenhotels in de 
publieke ruimte) en het RMC loopt mee (stichting Buurtcompost voert gesprekken met 
bewoners, legt uit hoe wormenhotels werken en geeft inhoud aan informatieavond). Bij de 
overige drie initiatieven in fase 2 is het RMC in de lead en Buurtcompost begeleidt. 

 
 
 
 
 

http://www.wormenhotel.nl/
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Beheeraspecten  

 Planning  

Stap  Wie  Wanneer  Onderdeel 

offerte  

Opstellen projectplan, 

samenwerking gesprekken met 

Buurtcompost   

RMC met Buurtcompost   nee 

Opdracht bouw wormenhotel 

voorbeeld. 

Buurtcompost en RMC Juni 2019 Ja 

Plaatsing 4 wormenhotels fase 

1 

Buurtcompost en RMC September  2019 Ja 

Voorbereidingen 

communicatie, info op website, 

persberichten 

RMC en Buurtcompost  September 2019 Ja  

Gesprekken voeren met de 

aangemelde bewoners   

RMC en Buurtcompost Oktober 2019 ja 

Locaties bepaling (maximaal 5) RMC en Buurtcompost November 2019 Ja  

Opdracht bouw 10 

wormenhotel en plaatsing  

RMC  December 2019 ja 

Plaatsen 6 wormenhotel fase 2 

(minimaal 3 maanden na 

opdracht verstrekking bouw 

wormenhotel)  

RMC April 2020 ja 

Bewonersbijeenkomsen Buurtcompost en RMC April 2020 Ja  

Tussentijdse gesprekken 

bewoners  

Buurtcompost en RMC Juni 2010 ja  

Tussentijdse evaluatie 

gemeente 

RMC, Buurtcompost en 

de gemeente. 

Juni 2020 Ja  

Eerste oogst compost (8 

maanden na plaatsen 

wormenhotel) 

RMC & Buurtcompost December 2020 ja 

Einde pilot, evaluatie  RMC Januari 2021 ja 
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Bijlage 5 Plan B(oom) 
 

We moeten alle zeilen bijzetten om onze klimaatdoelen te halen. Door samen bomen 
te planten, kunnen we een concrete bijdrage leveren aan het halen van deze doelen 
en brengen we mensen bij elkaar op een thema dat nu nog te vaak verdeeldheid 
oproept. Tegelijk bestrijden we andere, urgente problemen. Zo ontbost Nederland in 
zorgwekkend tempo. Dat is zorgelijk, want bomen nemen CO2 op, zijn van groot be-
lang bij de bestrijding van hittestress, brengen schaduw en verkoeling en houden 
water vast in droge tijden. Daarbij versterken ze de veerkracht van de natuur en de 
biodiversiteit, zodat de natuur de effecten van klimaatverandering beter kan opvan-
gen. 
 
Plan Boom laat zien dat het gezellig, gezond en groen kan zijn om iets te doen te-
gen klimaatverandering. Iedereen kan, heel simpel, bijdragen aan de toekomst en 
kan in de eigen woonomgeving de vruchten daarvan plukken. 
 
Concrete outputs: 
 

- 7.500.0000 mensen bereikt met informatie en educatie 
- 800 lokale vrijwilligersgroepen ondersteund; alle gemeenten betrokken 
- 300 bedrijven, 25 woningcorporaties en 150 andere maatschappelijke organi-

saties betrokken; 10 miljoen bomen geplant. 
 
(zie projectplan hierbij) 
 
 

 

 

 

 

 

 




