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JURYRAPPORT GROENE VOGEL 2020 – uitgereikt op 22 januari 
 

Bomen in Rotterdam zijn belangrijk voor de stad. Bomen zijn fijn maar ook goed 

voor verkoeling, de luchtkwaliteit en het klimaat. Rotterdammers zijn over het 

algemeen zuinig op hun bomen en de gemoederen lopen soms flink op als er 

boom weg moet om welke reden dan ook … 

 

Rotterdam zet in op meer groen. Het plan voor 20 hectare extra groen krijgt 

vleugels. Dit zijn grote projecten maar ook vele kleine. Van een Rotterdams 

‘Highline’ op de Hofbogen, meer groene daken tot heel veel nieuwe geveltuinen 

in de strijd om de zege in het NK tegelwippen met Amsterdam … dat we 

natuurlijk gewonnen hebben! 
 

Juryrapport: 
 

De stad barst van de groene initiatieven. Bewoners die zelf groen beheren, 

vrijwilligers in de Rotterdamse parken en buurtuinen. Initiatieven die we 

moeten koesteren. Een van deze mooie initiatieven krijgt de GroeneVogel 

2020. Een initiatief dat eigenlijk heel simpel is … en dat concreet zorgt voor 

meer groen in de stad. Begonnen met een mini bomendepot op een tafeltje 

voor het eigen huis uitgroeiend tot een bomendepot op de M4-havens, een 

notering in de duurzame 100 van dagblad Trouw en een toekenning door 

Citylab010 van een subsidie voor een heus ‘bomencentrum’. 

 

Een initiatief ook met een flinke ambitie: het verdrievoudigen van het aantal 

bomen in Rotterdam.  

 

De Jury van de jaarlijkse GroeneVogel prijs heeft dit jaar in overleg met het 

college van B&W besloten de prijs uit te reiken aan Charlotte van der Heiden 

de initiatiefneemster van Cool Down City. 
 

De jury oordeelde unaniem dat Charlotte de jaarlijkse prijs verdient omdat zij 

iemand is die op z’n Rotterdams van aanpakken houdt. Iemand die echt tot 

actie overgaat en DOET! Soms tegen de stroom in. 
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Charlotte is ook een koploper en een trendzetter. Want er ontstonden het 

afgelopen jaar veel bomenacties in het land. Vandaar dat de jury Charlotte van 

harte de prijs wil toekennen bestaande uit het kunstwerk van beeldend 

kunstenaar Jan Meijer en een bedrag van € 1000,00. 

 
 


