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Ondersteund door:

stichting droom en daad



VOORWOORD 
 
Veel jaarverslagen 2020 zullen met ongeveer de onderstaande zin beginnen … 
 
2020 was voor iedereen een vreemd jaar waarin we fysiek niet of nauwelijks bij elkaar  
mochten komen, weinig op kantoor en veel thuis moesten werken en het digitaal overleggen 
normaal werd. 

 
Zeker onze activiteiten in de wijken en het programma voor basisscholen 
op de DakAkker waren moeilijk te organiseren. Na het Energiecafé op  
7 maart in Bluecity010 hielden de bijeenkomsten met fysieke aanwezig-
heid zo goed als op. 
 
Het was niet allemaal ‘kommer en kwel’. Het lukte ons wel om tussen de 
lockdowns door toch een parkenmaand te organiseren met een zorgvuldig 
georganiseerde opening in het Heemraadspark en een bijzondere groen-
rede(n). 
 
Voor ons was het ook het jaar van het buurtcomposteren. We plaatsten 
als pilot tien wormenhotels. Een goede manier om groente – en fruitafval 
dichtbij huis te composteren voor gebruik in eigen tuin en de transporten 
van GF-afval te reduceren. 
 

De coalitie Gezond Verkeer werd dit jaar een gesprekspartner van het stadsbestuur. Een aantal 
keer werd er met de wethouder verkeer en verkeersambtenaren om de tafel gezeten. Tot het 
maken van een eigen ‘Gezond-verkeerplan’ kwam het helaas niet vanwege de maatregelen.  
Dit wordt opgepakt in 2021. 
 
In dit werkverslag beginnen we met onszelf. Hoe werkt het Milieucentrum en waar streven we 
naar? In het hoofdstuk ‘organisatie’ gaan we uitgebreid in op onze bestuursstructuur en de 
manier waarop we zijn georganiseerd. Dit is nodig omdat we in 2021 het CBF-keurmerk *) 
gaan aanvragen. 
 
Het Rotterdams Milieucentrum zal er in het komende jaar van alles aan doen om – samen met 
de bewoners van de stad – Rotterdam duurzamer, groener, gezonder en leefbaarder te maken. 
Wij doen dit samen met veel bewoners en – initiatieven. Want we hebben een uitgebreid  
netwerk in de stad op ‘postcodeniveau’. 
 
Dit jaarverslag biedt een beknopt beeld van al onze activiteiten. Meer informatie vindt u op 
www.rotterdamsmilieucentrum.nl.  
 
We sluiten het jaar 2020 toch met veel enthousiasme af en gaan graag in 2021 nieuwe  
uitdagingen aan in een veranderende wereld. 
 
Emile van Rinsum (directeur Rotterdams Milieucentrum)  
Rotterdam 8 maart 2021 
 
*) = Centraal Bureau Fondsenwerving 

4    WERKVERSLAG 2020 ROTTERDAMS MILIEUCENTRUM

1.



PROJECTEN EN ACTIVITEITEN VAN HET  
ROTTERDAMS MILIEUCENTRUM IN 2020.  
Onze projecten richten zich op circulariteit, 
mobiliteit, luchtkwaliteit, klimaat(adaptatie), 
groen en stadsnatuur en de ontwikkeling van 
innovatieve oplossingen voor maatschappe-
lijke opgaven zoals klimaatadaptatie. 
 
PARKENOVERLEG & PARKENMAAND  
In het Rotterdamse Parkenoverleg worden  
27 parken vertegenwoordigd door bewoners 
en parkvrijwilligers. Er was veel digitaal con-
tact met de deelnemers maar er werd niet  
fysiek vergaderd.  In september werd wel de 
zevende parkenmaand georganiseerd met 
een ruim aanbod aan wandelingen, tochten 
en workshops maar vanwege de coronamaat-
regelen met minder capaciteit. Op 6 septem-
ber spraken de Gebroeders Groen de derde 
groenrede(n) uit bij de opening  van de  
Parkenmaand in het Heemraadspark. 
 
OPZUINIG!  
In 2020 was het laveren tussen de  
coronamaatregelen door. Er werden drie  
cursussen milieucoach georganiseerd (twee 
online), in maart een energiecafé in Bluecity 
en een zevental workshops. Tot en met maart 
2020 waren milieucoaches actief rond de 
E.kasten. Voorlichtingen in de wijk waren in 
2020 niet mogelijk en de e.kasten gingen op 
slot en de berging in. We ontwikkelden een 
cursus milieucoach online en er kwam een 
nieuw cursusboekje uit. 
 
DAKAKKER  
De DakAkker, het grootste dakboerderij van 
Nederland. De DakAkker wordt beheerd door 
een groep vrijwillige dakboeren en onder-
steund door het milieucentrum. Er werden 
diverse presentaties gegeven maar excursies 
op de DakAkker waren dit jaar nauwelijks 
mogelijk. 
 

DAKENNIE  
Het educatieprogramma ‘Dakennie’ (over 
voedsel, klimaat en groene daken, water en 
biodiversiteit op de DakAkker). Ondanks de 
perioden van sluiting van de basisscholen 
konden we nog twaalf dagdelen kinderen op 
het dak ontvangen. 
 
GEZOND VERKEER  
De coalitie Gezond Verkeer is een samen-
werking tussen bewonersgroepen,  
Milieucentrum, Milieudefensie, ROVER en 
Fietsersbond. In 2020 richtte de coalitie 
zich vooral op het maken van het ‘gezond 
verkeerplan’ en werd zij een gesprekspartner 
van de gemeente. 
 
BUURTCOMPOSTEREN 
Tien wormenhotels werden in de stad ge-
plaatst als pilot. De bewonersgroepen die in 
het wormenhotel GF-afval composteren wer-
den door ons begeleid. 
 
GROEPENONDERSTEUNING & LOKET 
In 2020 waren er veel contacten met actieve 
(bewoners)groepen, organisaties en instellin-
gen in de stad. Soms was dit contact inten-
sief, soms was het enkel voor een kort advies 
of doorverwijzing. Groepen konden ook een 
beroep doen op het groepenbudget dat wordt 
beheerd door het Milieucentrum. Daarnaast 
adviseerden wij de gemeente op het gebied 
van afvalbeleid en de omgevingsvisie. 
 
GROENE AGENDA 
De Groene Agenda groeide in 2020 vanuit 
haar website www.groeneagenda.nl verder 
door op Facebook, Twitter en Instagram. 
 
LANDELIJK 
Landelijk is het Milieucentrum actief rond 
recycling en statiegeld via het Recycling 
Netwerk. We zijn onderdeel van de samen-
werking Grote Steden en overleggen daarin 
regelmatig met onze collega’s in Den Haag 
en Amsterdam. 

2.
SAMENVATTING 
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3.1 WIE ZIJN WIJ? 
Het Rotterdams Milieucentrum (RMC) is 
een onafhankelijke en maatschappelijke or-
ganisatie zonder winstoogmerk, die staat 
voor de belangen van de natuur en het mi-
lieu in Rotterdam. Wij zetten ons sinds 
2003 in voor duurzame ontwikkeling en 
kwaliteitsverbetering van de leefomgeving 
in de stad. Het RMC richt zich met name 
op de ontwikkelingen in de stad gerelateerd 
aan de energietransitie, circulariteit, mobi-
liteit, luchtkwaliteit, klimaat(adaptatie), 
groen en stadsnatuur. Het RMC is onder-
deel van de landelijk samenwerkende mi-
lieucentra in Amsterdam en Den Haag.  
 
 
3.2 HOE WERKEN WE? 
Het Rotterdams Milieucentrum heeft een 
netwerk van ruim tachtig aangesloten orga-
nisaties. Het geluid vanuit onze achterban 
is voor ons van groot belang bij de uitvoe-
ring van ons werk. Wij zijn kritisch maar 

ook pro-actief als het gaat om het gemeen-
telijke beleid en hebben we een verbin-
dende rol als het gaat om de aanpak van  
de natuur– en milieuproblematiek in onze 
stad. Samen met lokale organisaties agen-
deren we actuele milieuvraagstukken, orga-
niseren we maatschappelijk debat en 
ontwikkelen we innovatieve projecten en 
programma’s om duurzame ontwikkeling te 
versnellen. Het RMC werkt samen met veel 
actieve Rotterdammers die zich belange-
loos inzetten voor ons gezamenlijke doel. 
 
 
3.3 MISSIE 
Een mooie en duurzame stad. Een gezonde 
stad met schone lucht, meer groen en  
biodiversiteit. Een stad voorbereid op de 
klimaatveranderingen waar we allemaal 
mee te maken zullen gaan krijgen. Een 
stad waar onze kinderen en kleinkinderen 
straks ook volop van kunnen genieten. 
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Dat is waar het RMC iedere dag naar 
streeft, samen met de bewoners, maat-
schappelijke organisaties en de gemeente 
Rotterdam werken we proactief aan natuur 
– en milieuvriendelijke oplossingen voor 
maatschappelijke opgaven. 
 
Dit doen we vanuit onze kernwaarden;  
onafhankelijkheid, deskundigheid,  
samenwerkingsgerichtheid. Zo willen we de 
kwetsbare waarden van natuur en milieu in 
onze stad een krachtige stem geven. 
 
 
3.4 DOELSTELLING 
Het Rotterdams Milieucentrum streeft naar 
een duurzame, milieuvriendelijke en duur-
zame stad.  
 
 
3.5 HET BUREAU 
Het bureau van het RMC bestaat op 31  
december 2020 uit de directeur (0,8 fte) 
en drie part-time medewerkers. Onder-
staande personen waren op 31 december 
in dienst van het RMC: 
 
Emile van Rinsum, directeur, adviseur  
klimaat, mobiliteit en luchtkwaliteit 
Wouter Bauman, adviseur groen en ruimte 
Mohamed Hacene, adviseur milieu en  
diversiteit 
Marijke Ten Caat, projectondersteuner,  
redactie Groene Agenda 
 
Onderstaande personen werden op project-
basis door het RMC ingehuurd: 
 
Humphrey Reket, accountancy  
(Hills Accountants en Adviseurs) 
Frans Vermeer, website, webmaster,  
digitale opdrachten 
Joost van Tour, productie Energiecafé,  
opening Parkenmaand 2020 
Mimi Slauerhoff, opZuinig, trainer van de 
trainers en milieucoaches 
Arie van Ziel, workshops wormenhotels, 
bouwadvies  
Frans Debets, ontwikkeling cursusmateri-
aal, Webinars, cursus milieucoach 

Anna Maria Carbonaro, trainer opZuinig  
milieucoaches 
Saadet van Noppen, trainer opZuinig  
milieucoaches 
Wilma van der Wilt, trainer opZuinig  
milieucoaches 
Wilko Klerk, vormgeving (Argus) 
Tom Pilzecker, fotograaf 
Jana Kool, cartoonist  
Kevin Groen, Dakennie / Parkenmaand 
Marvin Groen, Dakennie / Parkenmaand 
 
 
NEVENFUNCTIES DIRECTEUR 
Naast de positie van directeur van het RMC 
bekleedt Emile van Rinsum de onder-
staande onbezoldigde nevenfuncties: 
- Bestuurslid Recycling netwerk  

Benelux 
- Bestuurslid Rotterdams Volkstheater 
- Voorzitter stichting DakAkker 
 
 
MEDEWERKERS DAKENNIE 
Jeanne van Bavel 
Marvin Groen 
Kevin Groen 
Remy Leeflang 
Henk van Bavel 
Mimi Slauerhoff 
Marijke ten Caat 
Emile van Rinsum 
Wouter Bauman 
 
 
VESTIGINGSADRES 
Schiekade 189 (unit 302) 
3013 BR Rotterdam 
Tel. 010-465 64 96 
e.mailadres algemeen: 
info@rotterdamsmilieucentrum.nl  
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4.1 PARKEN 
Parken zijn waarschijnlijk nog nooit zo  
belangrijk geweest als in het ‘coronajaar’ 
2020. Het zijn de groene longen van de 
stad maar ook een belangrijke plek om er 
even uit te kunnen tijdens de lockdowns.  

8    
WORMENHOTELS IN ROTTERDAM EVALUATIE 2020

 
 
 
 
 
IN HET PARKENOVERLEG ZIJN VERTEGENWOORDIGD: 
Het Dakpark, Parken Hoek van Holland, Oudelands-
park, 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, Schie-
broekse park, Spinozapark, Twee Heuvels, Vroesen-
park, 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 en nieuw: de Groene T.

8    WERKVERSLAG 2020 ROTTERDAMS MILIEUCENTRUM

ACTIVITEITEN  

4.
Parkenoverleg 
Het Rotterdams Milieucentrum organiseert het 
Rotterdamse Parkenoverleg, met als doel de  
participatie van de bewoners te bevorderen en 
groene initiatieven te ondersteunen. Er was veel 
digitaal contact met de deelnemers maar er werd 
niet fysiek vergaderd.   
 
In het Rotterdamse Parkenoverleg zijn zeven-
entwintig parken vertegenwoordigd en wordt  
voorgezeten door Marius Huender. Het overleg 
biedt Rotterdammers de kans kennis en  
informatie uit te wisselen over de parken  
waarbij zij zich betrokken voelen.  
 
Die betrokkenheid van de deelnemers 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 ontwikkelingen in ‘hun 
park’ te bespreken, kennis en ervaringen uit te 
wisselen en elkaar op de hoogte te brengen van 
ontwikkelingen in de Rotterdamse parken.



Parkenmaand 
In 2020 werd voor de zevende keer de  
Rotterdamse Parkenmaand georganiseerd. 
In september werden zo’n 80 groene eve-
nementen georganiseerd in de Rotterdamse 
parken, zoals wandelingen, excursies,  
workshops, muziek, kinderactiviteiten  
en natuurwerkdagen. Op de website 
www.parkenmaand.nl  stond een overzicht 
van alle activiteiten. Via nieuwsbrieven en 
affiches werd bekendheid gegeven aan de 
parkenmaand. Ook sociale media en de 
parkenwebsite werden volop ingezet voor  
de promotie.  
 
Met de parkenmaand willen we meer  
bekendheid geven aan de grote en kleine 
Rotterdamse parken en aan het werk van 
de parkvrijwilligers. Als afsluiting van de 
zomer is de Parkenmaand inmiddels uit-
gegroeid tot een jaarlijks groen evenement 
waarin mensen kennis kunnen maken met 
de Rotterdamse parken en groene plekken. 
 
Op 6 september was de start van de  
Parkenmaand in het Heemraadspark, met 
de derde Groenrede(n) door de Gebroeders 
Groen omlijst door theater en muziek.  
Ook presenteerde ‘Cool Down City’ zich  
met gratis bomen. 
 
 
 

 

De groenrede(n) van de gebroeders 
Groen: https://fb.watch/5zJIh5CJvq/  

    
Facebook: Rotterdamse Parken 
Twitter: @parken010 
www.rotterdamseparken.nl  en  
www.parkenmaand.nl  
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4.2 OPZUINIG! 
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 broei-
kasgassen te verminderen. Wij vinden het 
belangrijk dat het verhaal over energie-
besparing en verduurzaming van de wonin-
gen door bewoners zelf wordt opgepakt en 
uitgedragen, om zo ook meer draagvlak  
te creëren voor de energietransitie.  
Sinds 2009 organiseert het milieu- 
centrum daarom een programma waarin  
we bewoners opleiden tot milieucoach.  
 
In 2020 was het laveren tussen de corona-
maatregelen door. Dat was niet altijd ge-
makkelijk. Toch werden er drie cursussen 
georganiseerd en een energiecafé en di-
verse Webinars. Voorlichtingen in de wijk 
waren in 2020 bijna niet mogelijk en de 
E.kasten gingen op slot en de berging in. 
We ontwikkelden een cursus milieucoach 
online. Een eerste online cursus (oorspron-
kelijk gepland eind 2020) ging uiteindelijk 
begin 2021 van start. Een tweede energie-
café werd vervangen door een serie online 
Webinars. 
 
In dit verslag vertellen we meer over onze 
activiteiten in de periode oktober 2019 – 
tot en met december 2020 (met een uit-
loop in 2021 vanwege een online cursus 
die oorspronkelijk in 2020 stond gepland).

 
 
opZuinig! ontstond uit ‘Tarwewijk doet ‘t’ in 2009.  
Een groep van elf vrouwen uit deze wijk werd in 
2009 opgeleid tot milieucoach. In zeven bijeen-
komsten kregen de deelneemsters les over energie-
besparing, duurzaamheid en afval. Ook vormde 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 startte de nieuwe cursus tot milieu-
coach. In 2020 waren er al bijna 700 milieu- 
coaches opgeleid. De cursussen geven vooral  
praktische tips om energie te besparen. De cursus 
bestaat uit vier bijeenkomsten, waarna deelnemers 
het certificaat Milieucoach ontvangen. De milieu-
coaches 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 de Besparingsquiz.  
 
Zie bijlage 5: de opbrengst van de milieucoaches in 
de loop der jaren. 



Cursus Milieucoach 
Eind 2019 – begin 2020 organiseerden wij 
de cursus milieucoach in het Zelfregiehuis 
met zesentwintig deelnemers.  
De deelnemers kwamen deels uit de wijk 
Bospolder-Tussendijken en deels uit overige 
Rotterdamse wijken (en een deelnemer uit 
Capelle aan den IJssel). Uiteindelijk  
behaalden drieëntwintig deelnemers het 
certificaat milieucoach. Vier milieucoaches 
uit deze cursus stroomden door naar de 
train- de-trainerscursus die begin 2020 
werd georganiseerd. 
 
De werving van de deelnemers was in  
samenwerking met het Zelfregiehuis en de 
stichting Pauw (de Taalschool) in Bospolder 
Tussendijken. Vanuit deze samenwerking 
werd in 2020 ook een tweede cursus  
Milieucoach georganiseerd voor de taal- 
coaches en ontstond het platform milieu-
coaches Bospolder-Tussendijken dat in 
2021 vorm krijgt.  
 
De feestelijke certificaatuitreiking door  
wethouder duurzaamheid Bonte vond plaats 
tijdens de Groene conferentie in Arminius. 
Hier werd tevens onze eerste E.kast gepre-
senteerd en het 10 jarig bestaan van  
opZuinig! gevierd.  

 
Videoverslag:  
https://www.youtube.com/ 
watch?v=WoDJ1AFdEVs&t=1s  
 
Weblinks: 
https://bospoldertussendijken.nl
/milieucoach-worden/  
https://rotterdamsmilieucentru
m.nl/2019/12/21/de-groenecon-
ferentie-2019-in-arminius-op-vid
eo/  

 
In 2020 werden twee cursussen milieu-
coach georganiseerd en een oorspronkelijk 
in 2020 geplande online cursus werd we-
gens de coronamaatregelen naar 2021 
doorgeschoven. Twee cursussen die ge-
pland stonden in maart - april in de wijken 
Vreewijk en Blijdorp – Bergpolder werden 
vanwege de coronamaatregelen afgelast. 
 

 
 
Aan de eerste cursus milieucoach van 3  
februari tot en met 2 maart in wijkgebouw 
Afrikaanderwijk deden achttien bewoners 
mee. Voor het overgrote deel kwamen de 
deelnemers uit de wijk of omliggende wij-
ken op zuid. Dertien deelnemers behaalden 
uiteindelijk het certificaat.  
 
Een tweede cursus werd met inachtneming 
van de coronamaatregelen in november 
georganiseerd in wijkgebouw Pier 80 in 
Bospolder-Tussendijken voor een kleine 
groep van negen deelnemers. Allen ook 
taalcoaches in deze wijk. Op 4 december 
werden de certificaten uitgereikt. 

 
Weblinks: 
https://rotterdamsmilieucentru
m.nl/2019/12/17/cursus-milieu-
coach-van-start-op-zuid/  
https://winterklaar010.nl/site/w
eer-negen-enthousiaste-milieu-
coaches-erbij/  
 

 
Energiecafés  
Op 7 maart 2020 werd het Energiecafé010 
georganiseerd in Bluecity010, hier deden 
zo’n 120 mensen aan mee. Naast een ple-
nair gedeelte werden ook twee rondes work-
shops georganiseerd door Mimi Slauerhoff 
(over VvE’s), Corine Eradus (over iso-leren), 
Rob Luyk (over – groene – daken), Frans 
Debets (over rekenen met energie) en Piet 
Meijer (over warmtepompen). De presenta-
tie was in handen van (milieucoachtrainer) 
Anna Maria Carbonaro.  
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Een tweede Energiecafé met publiek was in 
2020 niet mogelijk vanwege de corona-
maatregelen. Dit energiecafé010 werd  
vervangen door een serie van zes online 
energie workshops en een online workshop 
‘rekenen met energie’. In totaal deden hier 
120 mensen aan mee, alle Webinars  
zijn ook terug te zien op de website en  
YouTube.  Als pilot organiseerden wij een 
workshop ‘rekenen met energie’ in juli  
met 24 deelnemers. 

                                                                
Weblinks: 
https://winterklaar010.nl/site/ene
rgiecafe-in-bluecity-lekker-druk-
bezocht/  
https://winterklaar010.nl/site/rek
enen-met-energie/  

 
Train de trainer  
De train de trainers werd in januari - maart 
2020 georganiseerd in vijf dagdelen met 
acht deelnemers. Vanwege de coronamaat-
regelen konden de nieuwe trainers niet  
direct aan de slag. Trainers Anne Maria  
Carbonaro, Saadet van Noppen en Wilma 
van der Wilt konden uiteindelijk wel nog 
aan de slag met (online) cursussen. 
 

Nieuw cursusmateriaal 
In 2020 werkten we ook aan nieuw cursus-
materiaal dat beter werd afgestemd op de 
vraag vanuit de deelnemers aan de cursus-
sen en de trainers. Er werd een nieuwe  
cursusboekje geschreven en uitgebracht. 
Het boekje werd samengesteld door Mimi 
Slauerhoff in samenwerking met Frans  
Debets, vormgegeven door Argus met  
tekeningen van Jana Kool.  
 
Ook de besparingsladder werd herberekend 
en opnieuw uitgegeven. Hierbij werd ge-
bruikgemaakt van de expertise van Frans 
Debets. 
 
Socials 
Sociale media waren vooral in 2020  
belangrijk om contact te houden met de 
milieucoaches en publiek te bereiken.  
Op de sociale media accounts die ons ter 
beschikking stonden werden veel klus- en 
besparingstips gegeven. Ook de online we-
binars werden als filmpjes gemonteerd en 
gepost. Na de voorbereidingen in 2020 
konden we begin 2021 van start met  
publiceren van de filmpjes van de  
Duurzame Diva.  
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De duurzame diva (milieucoachtrainer 
Wilma van der Wilt) focust niet alleen op 
energiebesparing maar op een breder  
spectrum van duurzame thema’s zoals  
cosmetica, voedsel, water. 

 
Onze Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/ 
opZuinig  
Ons twitteraccount:  
https://twitter.com/Opzuinig  

 
De besparings – en klustips, de filmpjes en 
webinars werden ook gepost op de sociale 
media kanalen van het Rotterdams Milieu-
centrum, zowel op Facebook, Twitter als  
Instagram. 
 
Website 
De website www.opzuinig.nl is in de jaren 
2019 – 2020 regelmatig van een update 
voorzien en ook qua vormgeving gerevitali-
seerd met als doel de toegankelijkheid te 
vergroten. 
 
Wijkplatform 
Eind 2020 werd een start gemaakt met een 
wijkplatform milieucoaches in Bospolder-
Tussendijken in samenwerking met de 
‘taalschool’, stichting Pauw en het Zelfre-
giehuis. Het is de bedoeling om komend 
jaar de krachten te bundelen en onderlinge 
afspraken te maken over voorlichtingen in 
de wijk en begeleiding van bewoners bij 
verduurzaming en energiebesparing. 

 
E.kasten 
In 2019 werkten we aan het ontwerp en de 
uitvoering van de E.kasten. Begin 2020 
plaatsten we E.kasten op twee locaties. 
Een in het Zelfregiehuis in Bospolder  
Tussendijken en een in het wijkgebouw 
Afrikaanderwijk. 

Op YouTube staat een groot aantal filmpjes 
met de Groene Klusjesman. De best beke-
ken 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  
 

 

4.3 GEZOND VERKEER 
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 luchtkwali-
teit die de Wereldgezond-
heidsorganisatie (WHO) 
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 Rotteme-
ren 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 werden de gemeenteraad en het  
college van Burgemeester en Wethouders 
opgeroepen tot het nemen van concrete 
maatregelen om de luchtkwaliteit in  
Rotterdam te verbeteren. 
  
De coalitie Gezond Verkeer ging begin 
2020 met veel enthousiasme van start om 
een ‘gezond-verkeersplan’ te maken waarbij 
de Rotterdamse Mobiliteits Aanpak (RMA) 
als onderlegger zou dienen. 
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De kaarten op tafel en aan de slag met  
elkaar en viltstiften en geeltjes. Dit streven 
strandde in digitale overleggen die de  
dynamiek van samen een plan maken  
volledig onderuit haalden.  
 
In 2020 richtte de coalitie zich vooral op 
de Maastunnel-traverse en de RMA en had 
hierover twee keer overleg met wethouder 
Bokhove van verkeer en vooroverleg met  
de bij de RMA betrokken ambtenaren.   
De coalitie wil nu in de loop van 2021 tot 
een ‘gezond verkeer plan’ komen. In het 
plan wordt een beeld geschetst van de  
mobiliteit in de nabije en verdere toekomst 
uitgaande van minder doorgaand auto- en 
vrachtverkeer en meer ruimte voor de  
fietsers en voetgangers.  
 
 

4.4 DAKAKKER 
Bovenop het Schieblock vind je Europa’s 
eerste en een van de grootste oogstbare 
daken: de DakAkker. Hier worden groenten 
en fruit verbouwd en honingbijen gehou-
den. Doel is om te laten zien dat voedsel-
productie op stadsdaken zeker tot de 
mogelijkheden behoort. Een groen voedsel-
dak 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). 

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 toe-
ristische 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 initiatiefnemer van het 
landbouwdak, dat in 2012 als onderdeel 
van stadsinitiatief De Luchtsingel, werd 
aangelegd en geopend werd tijdens de 5de 
architectuur biënnale. 
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Sinds de opening in 2012 wordt het dak 
door dakboer Wouter Bauman en een grote 
groep vrijwilligers onderhouden. Wekelijks 
wordt er door een enthousiaste groep vrij-
willigers op de DakAkker gewerkt. 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 cursus-
sen aangeboden om hun kennis over plan-
ten en tuinieren te vergroten. Mede dankzij 
een vrijwilligersvoucher van ZelfdoeninZH 
(https://www.zelfdoeninzh.nl/voucherrege-
lingen/).  
 
Heemtuin 
De DakAkker is gedeeltelijk ingezaaid met 
een inheems kruidenmengsel. Samen met  
stichting HEEM en Binder Groen en Dak  
inventariseren wij de mogelijkheden om  
beplanting op groene daken te verbeteren. 
 
Onderzoek biodiversiteit  
In samenwerking met Bureau Stadsnatuur 
(onderdeel van het Natuurhistorisch  
Museum) en Naturalis namen we deel aan 
een onderzoek naar de biodiversiteit op 
groenedaken. Op de DakAkker werd een  
insectencamera geplaatst in het kader van 
een internationaal onderzoek naar insecten.  

Edible cities Network 
EdiCitNet is een project door het Horizon 
2020 programma van de Europese Unie 
bekostigd onderzoek en samenwerkingsver-
band met diverse steden in Europa (en daar 
buiten). Het project wordt mede door de 
gemeente Rotterdam getrokken en gecoör-
dineerd. Het uitgangspunt van het project 
is vernieuwde op natuur gebaseerde oplos-
singen. Edible Cities focust op de hele 
keten van stedelijke voedselproductie, - 
distributie en de aanpak van maatschappe-
lijke uitdagingen, zoals massale verstedelij-
king, sociale ongelijkheid en 
klimaatverandering en bescherming van 
hulpbronnen in steden. Rotterdam is onder-
deel van dit netwerk. Het RMC is geen 
partner in dit EU project maar deed mee 
aan het onderzoek naar groene initiatieven 
in de stad vanuit haar ervaringen met de 
DakAkker en andere groene initiatieven. 
Ook bezochten wij een tweetal bijeenkom-
sten. 

 
https://www.edicitnet.com/  
 

Evenementen & excursies 
Publieksactiviteiten vonden niet plaats op 
de DakAkker en het aantal excursies was 
zeer beperkt in 2020. Wel organiseerden 
we of we werkten we (vaak online) mee aan 
de volgende activiteiten: 

 
- Film shoot Dakakker Yung Films 
- XL Rondleiding studenten Zuyd 
- Advies PVH beplanting dak Dames 2 

Amsterdam 
- Rondleiding Dosastron International 

S.A.S. 
- Twee masterclasses Dakakker voor het 

Samenwerkingsverband Klimaatadapta-
tie Flevoland 

- XL rondleiding Hogeschool Rotterdam 
- TV opnames BNN-VARA 3 op reis 
- Online presentatie University of Gastro-

nomic Sciences in Pollenzo, Italy 
- Rondleiding Lyceum Kralingen 
- Interview en videopname Rooftoppers 

Dakendagen 
- TV opnames NTR Zapp your planet 
- Rondleiding LIFE College 
- Filmproductie ASN bank 
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- Twee fotoshoots Petrol Industries 
- Internationaal onderzoek insecten  

uitgevoerd door Naturalis 
- Nachtvlindernacht in het kader van  

de Rotterdamse Dakendagen i.s.m.  
Bureau Stadsnatuur 

- Online presentatie Holy Tisch future 
food convention  

 
Dakennie 
Voor kinderen van Rotterdamse basisscho-
len werd in 2015 gestart met het educatief 
programma Dakennie op de DakAkker. In 
2020 ontvingen we op 12 dagdelen in het 
najaar zo’n 240 kinderen op dak. In Daken-
nie gaan kinderen aan de slag met thema 
activiteiten rond voedsel, biodiversiteit en 
water. 

Dakennie promotiefilm: 
https://youtu.be/kEmZA-PpJJs  
Dakennie op Cineac TV: 
https://youtu.be/dEJoqGzxPYc 
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Dakgaard 
Eind 2015 startte we met de Dakgaard.  
Dit is een boomgaard op het dak van het 
voormalige Hofpleinstation, als onderdeel 
van het project de Luchtsingel en naar ont-
werp van ZUS Architecten. Er werden 150 
fruitbomen geplant in een tuin met heem-
vegetatie. De Dakgaard wordt beheerd door 
de vrijwilligers van de DakAkker. 

 
Artikelen en uitzendingen over de DakAkker 
o.a.: 

 
Innovatie origens:  

https://innovationorigins.com/ 
nl/rotterdam-zoekt-kandidaten-voor-
gigantisch-groen-experimentendak/ 

 
ZAPP your planet (Klokhuis NPO): 

https://www.zapp.nl/programmas/het-
klokhuis/gemist/VPWON_1292108   

 
3 op reis BNNVARA: 

https://www.bnnvara.nl/ 
3opreis/rotterdam  

 
Dakakker in Top 10 Sustainable  

Tourism Solutions:  
http://www.resilientrotterdam.nl/dakak-
ker-in-top-10-green-tourism-solutions/ 

 
NRC  

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/02/26/o
ntbijten-en-lunchen-op-de-dakakker-
1592515-a112278 

 
Blog Michiel Haas  

http://michielhaas.nl/dakakker-is-grootste-
dakboerderij-europa/ 

 
Finalist Challenge Stad van de Toe-

komst http://challengestad.nl/ 
 
Innovation Expo Amsterdam  

http://highcontrast.innovatie-
estafette.nl/Innovatie/Vorige-edities/IE 
2016/Projecten/article/11102/DakAkkers?
x=2 

 
KRO-NCRV tv-programma Binnenste-

buiten https://www.facebook.com/ 
Dakakker/photos/a.464010643644422.115
347.462317593813727/117477353923479
2/?type=3&theater 

 
Lonely Planet 

https://books.google.nl/books?id=uerXCgA
AQBAJ&pg=PT169&lpg=PT169&dq=dakak-
ker+2016&source=bl&ots=BmWnkCCkcN&
sig=Lh35oMzkUVHpqms7iSDnbLEhg30&hl
=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjsyqOd6ufSAhUS
nRQKHVM5Atc4FBDoAQgwMAY#v=one-
page&q=dakakker%202016&f=false 

 
Het Klokhuis, NPO2 tv-programma: 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-
stadslandbouw/  
 
 

 
Facebook: DakAkkers 
Twitter: @D_akkers 
Weblink: www.dakakker.nl 
Instagram: @Dakakker 
Weblink: www.beesonline.nl  
 
2roofsinRotterdam over de  
DakAkker en het Slimdak: 
https://youtu.be/t_vZmLFNGMw 

 

18    WERKVERSLAG 2020 ROTTERDAMS MILIEUCENTRUM

 
 
 

DAKAKKER 
Biologisch fruit, groenten, bloemen en kruiden worden ge-
teeld 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 Dak-
Akker. De hier gekweekte groenten en fruit worden ook ge-
leverd aan lokale restaurants. Dit maakt de DakAkker tot 
een goed voorbeeld van het toevoegen van groene duur-
zame waarde aan gastvrijheid. 
 
De DakAkker is een van de initiatieven in de stad om de 
voeten van Rotterdammers droog te houden. Bij hevige re-
genval 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 vervul-
len een spilfunctie in de klimaatbestendigheid van de stad.



4.5 SLIMDAK 
 
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 bewustwordingscam-
pagnes 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 dakpavil-
joen 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  
geopend 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 ontwikkelde smartfow-
control) besteld. Een aantal werden ook uit-
gevoerd, zoals het dak op het EMA-gebouw 
op de Amsterdamse Zuidas en het Lorentz-
gebouw in Leiden. Ook op Little C in Rot-
terdam 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 water-
probleem in de stad op de daken ligt. Ons 
doel was dan ook zoveel mogelijk bouwers, 
ontwikkelaars, watermanagers en bewoners 
te inspireren met dit slimme voorbeelddak.  
 
In 2020 droogde de ‘excursiestroom’ op 
vanwege de coronamaatregelen.  

 
Facebook: SLIMDAK 
Twitter: @SLIMDAK010 
WWW.DAKAKKER.NL  
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4.6 BUURTCOMPOSTEREN 
 
Omdat 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 zoge-
naamde wormenhotels. Een tiental wormenhotels 
werd in de periode maart - oktober 2020 als proef 
geplaatst in de openbare ruimte, op straat maar 
ook in enkele particuliere tuinen.  
 
Veel bewoners willen hun bijdrage leveren aan 
duurzaamheid door hun groente- en fruitafval lo-
kaal 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 buurt-
compost 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 kring-
loop blijft klein en het levert een nuttig eindpro-
duct 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 con-
trole behoeft. Het bleef dus niet alleen bij het 
plaatsen van de wormenhotels in de wijken maar 
er werden ook compostworkshops georganiseerd. 
Ieder wormenhotel kreeg ook een eigen hotelier. 
Dat is de contactpersoon voor de deelnemende 
huishoudens maar ook ons aanspreekpunt in de 
wijk. 
 
De proef met de tien wormenhotels verliep organi-
satorisch en procesmatig positief met veel animo 
uit de wijken waar de wormenhotels werden  
geplaatst en een wachtlijst van zevenentwintig 
‘straten’ die graag ook een wormenhotel willen.  

De compost gemaakt door de compostwormen is 
het uiteindelijke resultaat dat pas komend voorjaar 
(2021) te meten is.  
 
De motie ‘GFT-pilot wormenhotels’ ingediend op 
27 juni 2019 van Groenlinks, Nida en de Partij 
voor de Dieren, die raadsbreed werd aangenomen 
in de Rotterdamse gemeenteraad, bracht het  
proces in een stroomversnelling. 
 
Het composteerbaar afval 
Composteerbaar afval is een belangrijke factor in 
de totale afvalstroom. In het restafval zit per  
inwoner per jaar gemiddeld 79,4 kilo groen en 
fruitafval (GF) en 51,1 kilo ander composteerbaar 
afval. Dan is er per jaar per inwoner gemiddeld 
104,95 kilo composteerbaar afval. Van één wor-
menhotel kunnen ongeveer 25 - 30 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 tot bruikbare compost. 
 
Uit ervaring met andere steden blijkt dat gemid-
deld in Nederland het percentage afvalscheiding 
zonder wormenhotel 26% is. In Rotterdam is dit 
13%. Het percentage afvalscheiding mét wormen-
hotel is 57%. Dit is dus bijna een verdubbeling. 
Dit is onze motivatie om met de wormenhotels van 
start te gaan in Rotterdam. 
 
De Wormenhotels 
In een aantal Nederlandse steden stonden reeds 
wormenhotels. Met Amsterdam als  uitschieter 
met ruim 350 stuks. We hebben dan ook goed ge-
luisterd naar de ervaringen uit andere steden om 
tot de ontwikkeling van een eigen model wormen-
hotel te komen. Samen met Arie van Ziel van de 
Wormerij ontwierp Wouter Bauman van het milieu-
centrum het ‘Rotterdamse model’. Een robuust 
wormenhotel van duurzaam Tamme-kastanjehout 
(Castanea sativa) uit Italië met FCS, PEFC en  
NL-Greendeal label.  
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Het gebruikte hout voor de tien wormenho-
tels heeft een CO2 voetafdruk van 1555 kg 
CO2 (inclusief het transport per trein). Het 
Rotterdamse model werd in eigen beheer 
gebouwd. Deels in de werkplaats van Buur-
man aan de M4Havens. De hotels zijn op 
straatniveau qua omvang 110 x 150 cm 
taps toelopend naar 50 x 50 cm met een 
hoogte van 180 cm. De maximale inhoud is 
1 kuub compost. Bovenaan is een luikje ge-
positioneerd waardoor het GF-afval in spe-
ciale composteerbare papieren zakjes kan 
worden gedeponeerd. Het compostluikje is 
afgesloten met een cijfercombinatieslot 
waar alleen wij, de hotelier en de deel-
nemende huishoudens de combinatie van 
hebben. Alleen deelnemende huishoudens 
kunnen zodoende gebruikmaken van het 
wormenhotel. Op het dak van het  
Wormenhotel is plek voor plantjes. Aan de 
binnenzijde van het wormenhotel is ratten – 
en muizengaas aangebracht, op verzoek van 
Stadsbeheer ter voorkoming van ratten in 
het hotel. Het Rotterdamse model heeft  
een lichte ‘knik’, met een buiging naar  
de Zwaan (een van de Rotterdamse  
Maasbruggen). 
 
De projectresultaten: 
- In Rotterdam werden op  10 wijkloca-

ties wormenhotels geplaatst op verzoek 
van een bewonersinitiatief.  

- Maximaal 10 bewonersgroepen hebben 
een wormenhotels geadopteerd om zelf 
te composteren.  

- Het RMC organiseerde in samenwerking 
met de Wormerij buurt- en kennisbij-
eenkomsten voor draagvlak in de wijk.  

- Het RMC ondersteunde in samen- 
werking met de Wormerij bewoners  
en begeleidde hen gedurende de pilot-
periode. 

- De gemeente Rotterdam faciliteerde dit 

initiatief, stelde locaties beschikbaar en 
informeerde de bewoners van een buurt 
bij plaatsing van het Wormenhotel. 

- Het RMC organiseert in samenwerking 
met de Wormerij de logistieke proces-
sen. 

 
Locaties 
Steeds is afstemming gezocht met de  
gebiedsorganisaties over de locatie van  
een Wormenhotel in de openbare ruimte.  
De commissie ACOR (Adviescommissie 
Openbare Ruimte) maakte een korte periode 
de plaatsing van de wormenhotels in de 
openbare ruimte onzeker. Na goede uitleg 
van onze kant en onder de ‘pilotstatus’ werd 
uiteindelijk de plaatsing van wormenhotels 
in de openbare ruimte toegestaan.  
 
Communicatie 
In de communicatie werd gebruik gemaakt 
van zowel de sociale media als de websites 
van de Wormerij als het RMC. De communi-
catie leidde ertoe dat het aantal van tien  
locaties wormenhotels snel werd  
gehaald. Het animo bleek groot in de stad. 
Alle aanvragen voldeden aan de gestelde 
voorwaarden. De communicatie moest in de 
loop van het proces zelfs op een lager pitje 
worden gezet omdat er werd overvraagd.  
In totaal stonden er aan het eind van het 
proces zevenentwintig aanvragers op de 
wachtlijst. 
 
Aanmelden van verzoeken voor het maken 
en plaatsen van wormenhotels vonden 
plaats via een aanmeldingsformulier.  
Op de website van het RMC en  
www.wormenhotel.nl was informatie te 
vinden over de wormenhotels. 
 
De evaluatie van het project Buurtcomposteren 

2020 is op te vragen bij het RMC. 
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4.7 PLAN BOOM 
 
Plan Boom richt zich op de aanplant van 
ruim 10 miljoen bomen in tuinen, bermen, 
plantsoenen, parken en bedrijfsterreinen in 
heel Nederland. Hiermee verkleinen we 
onze CO2-uitstoot en wordt de openbare 
ruimte mooier, groener, frisser en gezonder. 
In Rotterdam is het Rotterdams Milieu- 
centrum de partner voor Plan Boom. 
 
Bomen voor klimaat  
We moeten alle zeilen bijzetten om onze 
klimaatdoelen te halen. Door samen bomen 
te planten, kunnen we een concrete bij-
drage leveren aan het halen van deze doe-
len 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 belang bij de bestrijding 
van hittestress, brengen schaduw en ver-
koeling en houden water vast in droge tij-
den. Daarbij versterken ze de veerkracht 
van de natuur en de biodiversiteit, zodat de 
natuur de effecten van klimaatverandering 
beter kan opvangen. 
 
Met dit project vergroten we bewustwording 
en draagvlak voor klimaatbeleid. En dragen 
we bij aan klimaatmotivatie: het bieden van 
een eigen handelingsperspectief met zicht-
baar resultaat. 
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Concrete langetermijneffecten van dit pro-
ject: door CO2-binding dragen we bij aan 
klimaatmitigatie, aan klimaatadaptatie 
(schaduw, verkoeling, water vasthouden) en 
aan het verbeteren van de biodiversiteit). 
 
Een boom bindt – en dit is een grof gemid-
delde - 1 ton CO2 in 50 jaar tijd. Met 10 
miljoen bomen gaat het om gemiddeld 10 
miljoen ton CO2 over een periode van 50 
jaar. Met dit project dragen we bij aan het 
halen van onze klimaatdoelen op een zorg-
vuldige, inclusieve en verbindende manier. 
Met aandacht voor mens, natuur, land-
schap en biodiversiteit. En mensen hebben 
een concreet en blijvend handelingsper-
spectief om zelf bij te dragen tegen kli-
maatverandering. 
 
Plan Boom richt zich op het faciliteren van 
initiatieven, het vinden van locaties en het 
organiseren van de vrijwilligers die de 
bomen gaan planten. Onder faciliteren valt 
ook het vinden van de financiering voor het 
plantgoed bij bedrijven of overheden.  

Plan Boom startte op 4 september met het 
planten van de eerste boom op het binnen-
terrein van het wijkpaleis in de wijk Middel-
land samen met de kinderen van de 
Mariaschool. Daarna zijn er 226 bomen uit-
gedeeld tijdens de opening van de Parken-
maand in samenwerking met Cool Down 
City en tijdens de ‘Groene4daagse’  
(wandelevenement) georganiseerd door  
het ‘Onverharde Pad’. 
 
Plan Boom wordt mogelijk gemaakt  

door de Nationale Postcode Loterij.  
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4.8 COMMUNICATIE 
 
Goede communicatie met onze achterban, 
burgers, beleidsmakers en politiek is voor 
het Rotterdams Milieucentrum van groot 
belang. Naast nieuwsbrieven, de overleg-
platforms zoals het Parkenoverleg en de 
Coalitie Gezond Verkeer is het Milieucen-
trum actief via een aantal Twitter-accounts, 
Instagram-profielen en Facebook-pagina’s. 
Ook beheren we een aantal websites zoals 
de groene UIT-agenda van Rotterdam: de 
Groene Agenda (zie een overzicht van de 
sociale media accounts en websites in  
bijlage 4). 
 
Groene Agenda 
De Groene Agenda is de groene uitagenda 
voor de regio Rotterdam. 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-cou-
rant) is een digitale nieuwsbrief die we naar 

een bestand van ruim 2300 e-mailadressen 
versturen. De courant is gericht op mensen 
met belangstelling voor natuur en milieu en 
biedt vooral Rotterdamse onderwerpen aan. 
De RM-courant biedt aan het Milieucen-
trum en onze achterban bovendien de mo-
gelijkheid om kennis, standpunten en 
activiteiten uit te wisselen.  

 
Sociale media 

Naast de websites  
www.milieucentrum.rotterdam.nl en 
www.groeneagenda.nl, heeft het Milieu-
centrum websites die gericht zijn op 
specifieke doelgroepen, zoals 
www.dakakker.nl, www.opzuinig.nl en  
www.rotterdamseparken.nl (zie een over-
zicht van al onze websites en sociale media 
accountants in bijlage 4). 

 

Ook twitterde het Milieucentrum 
veelvuldig op de accounts @milieucentrum, 
@Groene_Agenda, @opzuinig, @Duurzame-
stad, @d_akkers, @slimdak010, @Dakgaar-
den @Parken010 en @Vvesmetenergie, 
@GezondVerkeer, @Zerofoodwaste010.  

 
Daarnaast plaatsten we op Facebook-

updates op de pagina’s Rotterdams 
Milieucentrum, DakAkkers, Dakgaard,  
Slimdak, opZuinig, Groene Agenda en  
Rotterdamse VvE’s met energie. 
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4.9 ONDERSTEUNING VAN  
INITIATIEVEN & LOKET 

 
Het Milieucentrum is voor veel duurzame 
groene initiatieven in de stad een belang-
rijk aanspreekpunt. Ondersteuning van 
duurzame initiatieven in de stad is dan ook 
een constant onderdeel van ons werk.  
 
We noemden al de overlegplatforms zoals 
het Parkenoverleg en Gezond Verkeer. Het 
afgelopen jaar hebben we ook weer veel 
contact gehad met ‘groene’ groepen en or-
ganisaties. Onze activiteiten richten zich 
daarbij niet alleen op de aangesloten ach-
terbangroepen. Alle duurzame en groene 
initiatieven in de stad kunnen een beroep 
doen op onze ondersteuning. Die onder-
steuning varieert van het geven van advies 
en delen van kennis tot het samen organi-
seren van activiteiten. 
 
Ondersteunen van groene en duurzame ini-
tiatieven blijft een belangrijke taak voor 
ons, én is belangrijk voor de vele initiatie-
ven in de stad die een vraagbaak, verbinder 
of ondersteuner zoeken. 
 
Naast groepen en initiatieven in de stad 
doet ook de gemeente Rotterdam of raads-
fracties soms een beroep op ons (zie voor 
een contacten overzicht bijlage 2). 

4.10 LANDELIJK 
 
Grote steden overleg 
In 2020 overlegden de directeuren van de 
drie grootstedelijke Milieucentra (Amster-
dam, Rotterdam, Den Haag) een zestal keer 
online over de Postcode Loterij en geza-
menlijke projecten. Vanuit de milieucentra 
in Den Haag en Rotterdam was er ook een 
aantal keer contact met de Zuid-Hollandse 
Natuur- en milieufederatie over de lopende 
samenwerkingen. 
 
Recycling Netwerk 
Het Recycling Netwerk is een coalitie van 
(milieu)organisaties die zich inzetten voor 
duurzaam beheer van afval en grondstof-
fen. Wij zijn hier als lokale organisatie ac-
tief lid van. De coalitie volgt de beleids- en 
politieke ontwikkelingen en speelt hier in-
dien nodig op in. Dit jaar lag de focus op 
het behoud van statiegeld op grote plastic 
flessen en het uitbreiden van het statie-
geldsysteem.  

 
http://recyclingnetwerk.org  
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5.1 SAMENSTELLING  
VAN HET BESTUUR 

Het stichtingbestuur van het RMC is 
samengesteld uit de volgende bestuurs-
leden: 
 

- Patrick van Klink (voorzitter) 
Contactpersoon Milieudefensie  
Rotterdam 
Lid Klimaatwerkgroep FNV 
Lid bestuur SP Rotterdam  
(tot eind 2020) 
Lid werkgroep sociaal beleid  
FNV Rotterdam 
Bestuurslid SOWS (Stichting  
voor Onderzoek naar en vorming in  
het Wetenschappelijk Socialisme) 

 
- Sanne Castro (penningmeester) 

Manager engineering en advies Joulz 
Bestuurslid Stichting Broodnodig  

 
- Karin Oppelland 

Stedelijk netwerker bij  
IDEM-Rotterdam 
Eigenaar KIO-Fotgrafie/Dialoog 

- Wiel Senden 
Gepensioneerd, oud Statenlid Provincie 
Zuid Holland 

 
- Jeroen Onck 

Senior adviseur Utrecht Natuurlijk 
Algemeen bestuurslid Coöperatie Leren 
voor morgen 

 
- Cecile Calis 

Docent aan bij de faculteit Bouwkunde 
aan de TU Delft 
Eigenaar architectenbureau Calis 
Voorzitter van True U, een netwerk voor 
LHTBQ + werknemers van de TU Delft 

 
 
Patrick van Klink en Karin Oppelland zijn 
gekozen uit en vertegenwoordigers van de 
deelnemersraad. In 2020 werd vanwege de 
coronamaatregelen geen deelnemersraad 
georganiseerd. 
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5.2 TAKEN VAN HET BESTUUR 
Tot de taken van het bestuur behoren het 
goedkeuren van de begroting, jaarrekening 
en het jaarverslag, evenals het meerjaren 
beleidsplan en de begroting. Het bestuur 
laat de beleidsvorming en - uitvoering, waar-
onder het financieel beheer, over aan de di-
recteur en het team.  
 
 
5.3 BEZOLDIGING RAAD VAN TOEZICHT 

EN DIRECTEUR 
De leden van het bestuur ontvangen geen 
bezoldiging voor de door hun uitgevoerde 
activiteiten. Waar nodig kan een vergoeding 
worden verkregen voor gemaakte kosten 
maar pas na het indienen van een declaratie 
hiervoor. De inschaling van directeuren van 
goede doelen organisaties wordt in 2021 af-
gestemd op de richtlijn van Goede Doelen 
Nederland door het CBF als richtlijn. Dit is 
vanaf 2022 verplicht gesteld. Het RMC 
maakt hier gebruik van de geldende over-
gangsregeling tot 2022. 
 
 
5.4 BESTUUR IN 2020 
Aan de voortgang van de activiteiten en pro-
jecten, het financieel beleid en de te ver-
wachten inkomsten en lopende acquisities 
in 2020 werd op verschillende momenten 
extra aandacht besteed in het bestuur. Waar 
nodig werden geactualiseerde projecten en 
programma’s regelmatig op de agenda gezet 
en werden er strategische kwesties bedis-
cussieerd. In 2020 zijn er vanwege de co-
rona-maatregelen geen vergaderingen 
belegd van het bestuur waarbij bestuurs-
leden fysiek aanwezig waren. Wel werd er 
regelmatig digitaal overlegd met het be-
stuur. Hiervan is een overzicht gemaakt. 
 

 
5.5 BESTUUR IN 2021 
In het kader van de aanvraag voor een  
CBF-keurmerk dienen er een aantal zaken 
worden geregeld. 

 
- Een meerjarenplan en meerjarenbegro-

ting 
- De instelling van een auditcommissie 

als vaste adviescommissie van en voor 
het bestuur. 

- De Auditcommissie heeft tot taak - als 
onderdeel van de taak van het bestuur - 
toezicht te houden op de directie,  

met name wat betreft de plicht om te 
zorgen voor een goede financiële ver-
slaggeving en financiële gang van zaken 
bij het RMC, en het voorbereiden van 
de oordeels- en besluitvorming van het  
bestuur hierover. 

- De afstemming van de bezoldiging van 
de directeur in achtnemend de richtlijn 
goede doelen. 

 
 
5.6 VERANTWOORDINGSVERKLARING  
Het RMC is een goed doel. In 2021 wordt 
CBF-Keur aangevraagd. Met het CBF-Keur-
merk willen wij laten zien dat er sprake is 
van een verantwoorde manier van fondsen-
werving en besteding. De ANBI-status heb-
ben wij ontvangen omdat we ons minstens 
90% inzetten voor een algemeen nut. Daar-
naast hanteren directie en het bestuur de 
Code Wijffels voor goed bestuur van goede 
doelen. We onderschrijven het belang van 
een goed gefundeerd maatschappelijk ver-
trouwen en volgen dan ook de aanbevelin-
gen op van de vereniging Goede Doelen 
Nederland. De leden van het bestuur heb-
ben allen in een verklaring de volgende 
principes onderschreven:  
 
Het intern toezicht op bestuurlijke en/of uit-
voerende taken is als volgt georganiseerd: 
 
- Een delegatie van het bestuur, be-

staande uit de voorzitter en een tweede 
lid, houdt toezicht op de uitvoerende 
taken van de directie.  

- Er wordt een auditcommissie ingesteld 
die de financiële voortgang halfjaarlijks 
met de directie bespreekt (indien nodig 
komt de auditcommissie vaker bijeen).  

 
De uitvoering van het intern toezicht op be-
stuurlijke en/of uitvoerende taken vindt als 
volgt plaats:  
 
- Minimaal één keer per kwartaal worden 

gestelde doelstellingen getoetst in de 
vergadering van het bestuur.  

- Door het tussentijds toetsen van de be-
reikte resultaten een evaluatie plaats op 
de toegepaste werkwijze.  

- De statuten bevatten een aantal richtlij-
nen die maken dat voor beslissingen ten 
aanzien van aanname/ontslag personeel 
en fundamentele uitgaven aan materiaal 
toestemming van het bestuur is vereist. 
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Daarmee is een controlemechanisme in 
het systeem aangebracht.  

- Jaarlijks vindt afstemming plaats met 
onze belangrijkste subsidieverstrekker 
plaats: de DCMR milieudienst Rijn-
mond die de subsidietoekenning en 
subsidieverantwoording uitvoert in  
opdracht van de gemeente Rotterdam. 
Het gesprek dient als toetsing door een 
externe partij op onze werkzaamheden.  

- Een optimale samenstelling van het be-
stuur wordt bewerkstelligd door nieuwe 
kandidaat-bestuurders voor te leggen 
aan de deelnemersraad en ook enkele 
bestuurders uit hun midden te kiezen 

- Evaluatie van het functioneren van di-
rectie en leden van het bestuur vindt 
plaats in de deelnemersraad.   

- De directie en een delegatie van het 
bestuur evalueren tijdens en buiten de 
vergaderingen het functioneren van de 
directeur.  

 
Het RMC dient continu te werken aan een 
optimale besteding van middelen, zodat ef-
fectief en doelmatig gewerkt wordt aan het 
realiseren van de doelstelling. Het benoe-
men van richtinggevende doelstellingen op 
alle relevante gebieden en niveaus wordt 
als volgt ingevuld:  
 
- Jaarlijks wordt een werkplan ingediend. 

Dat omvat op thema’s, de gewenste 
doelstellingen en een daarbij beho-
rende projectbegroting. 

 

Het monitoren en evalueren van de uitvoe-
ring van activiteiten en interne processen 
vindt als volgt plaats:  
 
- Zie ook werkplan. Op detailniveau dient 

het overleg met een delegatie van het 
bestuur als evaluatie -en monitorings-
moment.  

- De auditcommissie overlegt halfjaar-
lijks met de directie over de financiële 
voortgang van de organisatie en de  
gestelde doelen.  

- Tevens vindt eenmaal per jaar een  
controle op de interne processen plaats 
door de externe accountant. 

 
Het in werking stellen van aanpassingen 
naar aanleiding van de evaluaties wordt als 
volgt opgevolgd: 
  
- De verslagen van de vergadering van 

het bestuur dienen tevens als basis 
voor de controle op uitvoering.  

 
Het RMC streeft naar optimale relaties met 
belanghebbenden, met gerichte aandacht 
voor de informatieverschaffing en de in-
name en verwerking van wensen, vragen en 
klachten.  
 
Het RMC is een maatschappelijke organisa-
tie. Belanghebbenden heeft dan ook een 
‘ruime’ betekenis. 
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Onderstaand een opsomming van de 
meeste relevante/betrokken organisaties uit 
ons werkveld: 
 
- De aangesloten organisaties, bestaande 

uit 80 Rotterdamse organisaties en 
groepen, worden vertegenwoordigd in 
de Deelnemersraad. 

- De gemeente Rotterdam vertegenwoor-
digd door de DCMR Milieudienst Rijn-
mond (belangrijke subsidieverstrekker 
en inhoudelijk beleidsmaker) 

- Samenwerking van de 12 natuur- en 
milieufederaties (de Postcodeloterij 
gelden worden via dit samenwerkings-
verband ontvangen). 

 
De inhoud en de kwaliteit van de aan be-
langhebbenden te verstrekken informatie 
wordt als volgt gewaarborgd:  
 
- De aangesloten organisaties via de 

Deelnemersraad en nieuwsbrieven 
RMCourant en de sociale media kana-
len van het RMC;  

- De gemeente Rotterdam – jaarlijkse 
evaluatiemomenten (zie boven); 

- Samenwerking 12 natuur en milieu-
federaties – jaarlijks evaluatiemoment. 

- Rapportage vindt gerelateerd aan de 
projecten plaats.  

 
De wijze waarop de informatie wordt ver-
strekt is:  
 
- Inhoud delen door het gebruik van de 

standaardmiddelen: internet (sociale 
media), e-mail, (elektronische) nieuws-
brieven en presentaties;  

- Formele stukken als jaarverslag e.d. 
worden alleen op verzoek als fysieke 
documenten afgegeven, maar zijn via 
de website digitaal beschikbaar. 

 
De inrichting van de communicatie, zodat 
de informatie relevant, duidelijk en toegan-
kelijk is voor belanghebbenden is als volgt:  
 
- Een database met adresgegevens van 

belanghebbenden is aanwezig. 
- Informatie wordt op een standaardwijze 

gearchiveerd.  
- De opzet van de website maakt dat ook 

voor externen een grotere toegankelijk-
heid van deze informatie wordt bewerk-
stelligd.  

De manier waarop de instelling omgaat met 
de ideeën, opmerkingen, wensen en klach-
ten van belanghebbenden is als volgt: 
- De organisatie staat altijd open voor 

berichten uit haar omgeving en heeft 
via de verschillende gremia de nodige 
mogelijkheden gecreëerd dat deze ade-
quaat kunnen worden ontvangen, ver-
werkt etc. 

- De organisatie heeft een klachtenrege-
ling die voor alle betrokkenen duidelijk 
maakt hoe om te gaan met klachten en 
hoe deze af te wikkelen. 

 
 

5.7 CONTINUÏTEITSVERKLARING 
Al sinds januari 2003 geeft het RMC een 
stem aan natuur, duurzaamheid en milieu. 
Wij werken samen met inwoners, groene 
ondernemers, koplopers in het bedrijfsleven 
en overheden vanuit onze maatschappelijke 
doelstelling en non-profit aan de verduurza-
ming van onze samenleving.  
 
Sinds 2003 ontvangt het RMC hiervoor een 
boekjaarsubsidie van de gemeente Rotter-
dam en een bijdrage vanuit de Nationale 
Postcode Loterij (NPL) via het samenwer-
kingsverband van natuur – en milieufedera-
ties. Naast deze vaste bijdragen lukt het 
ons ieder jaar om extra financiering te  
ontvangen voor projecten zoals de Parken-
maand en opZuinig (milieucoaches).  
De Parkenmaand in 2020 al voor de ze-
vende keer en het project opZuinig! wordt 
al sinds 2011 uitgevoerd met een gemeen-
telijke subsidiebijdrage. In 2020 voor het 
eerst ook met een subsidiebijdrage vanuit 
de Provincie Zuid-Holland. 
 
De bedrijfsvoering van de DakAkker (dak-
boerderij) is sinds 2018 op afstand gezet 
in een aparte stichting zodat de exploitatie 
niet meer op de begroting van het RMC 
drukt. 
 
De afgelopen jaren slagen wij er in om het 
boekjaar met een positief financieel resul-
taat af te sluiten. zodat er een kleine con-
tinuïteitsreserve kon worden opgebouwd.  
Het huidige team aan vaste medewerkers is 
en blijft klein van omvang. Op projectbasis 
worden zelfstandigen ingehuurd zodra de 
financiële situatie dat toelaat. 
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5.8 FINANCIËLE VERANTWOORDING 
2020 sloten wij af met een positief resul-
taat van € 56.628,00. 
De inzet is om ook het boekjaar 2020 weer 
met een positief resultaat te kunnen afslui-
ten. Zie voor een verdere toelichting de 
continuïteitsverklaring. 
 
Aan baten hebben wij in 2020 ontvangen:  
€ 489.168,00.   
Aan de verschillende doelstellingen hebben 
wij besteed: € 112.287,00. *)  
*) Dat is uiteraard exclusief de personeels-, 
kantoor- en huisvestingskosten etc.. 
 
De overige resultaten zijn ook te lezen in de 
jaarrekening, bestaan uit het saldo van de 
financiële baten en lasten. 
 
 

Reserves en vermogen 
Per 31 december bedroeg het eigen ver-
mogen van de stichting € 113.797,00   
dat volledig is opgenomen in een continuï-
teitsreserve zoals ook zichtbaar is gemaakt 
in de jaarrekening over het boekjaar 2020.  
 
Het beleid van de stichting met betrekking 
tot de omvang en functie van het vrij be-
steedbare vermogen is erop gericht om de 
continuïteit van de organisatie te waarbor-
gen door middel van het opbouwen van een 
eigen vermogen ter hoogte van minimaal 
drie maanden aan uitvoeringskosten  
(ca. € 67.000,00). Jaarlijks wordt hiertoe 
maximaal aan toegevoegd een bedrag dat 
overeenkomt met het resultaat uit de  
begroting.  
 
Omdat de jaarlijkse bijdrage vanuit de Na-
tionale Postcode Loterij ter discussie is ge-
steld door de stichting Landelijke Natuur- 
en milieufederaties is er in 2020 een extra 
reserve opgebouwd om het eventueel weg-
vallen van deze bijdrage in 2021 te kunnen 
opvangen. 
 
 

Beleggingen 
Het RMC heeft haar overtollige geldmid-
delen alleen geparkeerd op spaarrekenin-
gen. Beleggen met hoger risico wordt niet 
acceptabel geacht. 

Kosten en bestedingspercentage baten 
Het RMC kent geen fondsenwervende acti-
viteiten in de enge zin van het woord. Een 
deel van haar inkomsten verkrijgt zij als 
kansspelbegunstigde vanuit de Nationale 
Postcode loterij via de samenwerking Na-
tuur – en Milieufederaties. In strikte zin is 
een percentage voor kosten van fondsen-
werving dan ook niet van toepassing. Het 
RMC volgt hierin de provinciale Natuur en 
Milieufederaties. Die hanteren voor het in-
zichtelijk maken van deze kosten een uni-
forme systematiek, die gebaseerd is op de 
aanbeveling  Toepassing van Richtlijn 650 
voor kosten Beheer en Administratie van de 
Vereniging Fondsenwervende Instellingen 
(VFI). De kosten voor beheer en administra-
tie worden inzichtelijk gemaakt in de toe-
lichting op de bestedingen, maar worden in 
de staat van baten en lasten volledig toege-
rekend aan de doelstellingen. 
 
 
5.9 NATIONALE POSTCODE LOTERIJ 

De Natuur- en Milieufedera-
ties worden al sinds 1996 en 
de grootstedelijke milieucen-
tra sinds 2003 financieel ge-

steund door de Nationale Postcode Loterij.  
 
Tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala maakt 
de loterij bekend welke bedragen zij done-
ren aan goede doelen. Dankzij de deel-
nemers aan de loterij ging er in 2020 ruim 
376 miljoen naar 123 goede doelen die 
zich inzetten voor mens en natuur.  
De Natuur- en Milieufederaties ontvingen 
dit jaar opnieuw een vaste bijdrage van  
€ 2,25 miljoen hiervan is € 48.500  
bestemd voor het RMC via de Landelijke 
Natuur- en Milieufederaties. 
In het najaar van 2019 vielen we ook nog 
eens extra in de prijzen, toen bekend werd 
gemaakt dat Plan Boom mede dankzij de 
Postcode Loterij van start kon gaan. Met 
een extra schenking van € 2,25 miljoen 
gaan we de komende vier jaar in heel  
Nederland 10 miljoen bomen planten.  
Het RMC ontvangt vanuit deze financiering 
een bedrag van € 9.000,00. 
 
Het RMC is de Nationale Postcode Loterij 
en alle deelnemers dankbaar voor deze  
bijdragen. Hun onmisbare steun levert ook 
in 2020 weer een bijdrage aan een groen 
en duurzaam Rotterdam! 
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5.10 BEGROTING 2021 
 
Personeelskosten 
Loonkosten: €     230.000,00 
Reis en verblijf: €         4.500,00 
Overige personeelskosten: €         2.000,00 
 
Sub-totaal: €    236.500,00 
 
Kantoorkosten: 
Huur bedrijfsruimte:  €      22.000,00 
Kopieer- en kantoorkosten: €         1.500,00 
Onderhoud, IT, website(s): €         2.400,00 
Porti: €            500,00 
Telefoonkosten: €         1.200,00 
Schoonmaakkosten en klein onderhoud kantoor: €         1.200,00 
 
Sub-totaal: €       28.800,00 
 
Projectkosten: 
 
Parkenmaand: € P.M. 
DakAkker / Slimdak: €      5.000,00 
Dakennie: €    16.502,00 
Wormenhotel: € P.M. 
opZuinig Milieucoaches: € P.M. 
Plan (B)oom: € P.M.  
 
Sub-totaal: €     21.502,00 
 
Organisatiekosten: 
Overige activiteitenkosten: €       8.000,00 
Documentatie: €       1.400,00 
Webmaster: €          790,00 
 
Sub-totaal: €     10.190,00 
 
Algemene kosten: 
Accountantkosten: €     6.500,00 
Verzekeringen: €     1.900,00 
Diverse kosten: €     2.000,00 
Bankkosten: €        150,00 
  
Sub-totaal: €    10.550,00 
 
Groepengelden: €    17.000,00 
 
Totaal, begroting 2021: €  324.542,00 
 
 
 
Dekking: 
Subsidie gemeente Rotterdam t.b.v. de basiskosten: €   213.540,00 
Subsidie gemeente Rotterdam t.b.v. de groepengelden: €     17.000,00 
Postcodeloterij: €     46.800,00 
 
Totaal, dekking 2021: €  277.340,00 
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TOELICHTING BEGROTING 2021: 
Een groot deel van de projectfinanciering voor 
2021 is bij de opstelling van de begroting 2021 
nog niet (formeel) gerealiseerd. Vanuit de project-
financiering worden jaarlijks ook personele en al-
gemene kosten bekostigd. Eind 2020 was er nog 
onduidelijkheid over de financiering van alle  
ingediende projecten en programma’s.  
Hoewel er toezeggingen per mail over alle project-
financieringen waren er eind 2020 geen formele 
(subsidie)beschikkingen of opdrachten. 
 
VOORUITBLIK 2021 - 2022 
Opzuinig 
Het programma opZuinig! is sussesvol. In de afge-
lopen jaren zijn veel bewoners opgeleid tot milieu-
coach in onze cursussen en betrokken geraakt bij 
energiebesparing en duurzaamheid via voorlich-
tingsbijeenkomsten en energiecafés. In 2021 wil-
len we minimaal een vijftal cursussen organiseren 
afhankelijk van de coronamaatregelen online of 
met fysieke aanwezigheid. Daarnaast ook twee 
energiecafés en het aantal locaties van de E.kas-
ten uitbreiden tot vier. Voor 2022 en verder stellen 
we de gemeente voor een financiering te bieden 
voor meerdere jaren om te voorkomen dat (in af-
wachting van een nieuwe financiering) het pro-
gramma steeds ‘on hold’ moet worden gezet. 
 
Plan Boom 
Plan Boom kon in 2020 vanwege de coronamaat-
regelen niet goed van start. In 2020 starten we 
(als pilot) met een ludieke bomenuitdeelactie 
onder de titel ‘Bomencircus Rotterdam’.  
Een mobiel mini-evenement met muziek, circus en 
bomen op de Rotterdamse pleinen. De campagne 
wordt uitgevoerd in samenwerking met Cool Down 
City in de boomplantperiode oktober 2020 t/m 
april 2021. 
 
Mobiliteit 
In de loop van 2020 willen we samen met de  
Coalitie Gezond Verkeer tot een toekomstbeeld 
komen van de mobiliteit in onze stad in de nabije 
en de verdere toekomst. We gebruiken hierbij de 
uitgangspunten in de Rotterdamse Mobiliteits 
Aanpak als leidraad. Het RMC zet zich in samen-
werking met de coalitie Gezond Vekeer het  
komende jaar en de jaren daarop in om meer 
draagkracht in de stad te creëren voor dit toe-
komstbeeld zowel bij de bewoners, de bedrijven  
en de beleidsmakers. Dit willen we doen via plan-
bijeenkomsten, mobiliteitscafés, tentoonstellingen 
en symposia. Het RMC heeft in samenwerking met 
de coalitie Gezond Verkeer hier extra ondersteu-
ning en financiering voor aangevraagd. 

Buurtcomposteren 
In 2021 ronden we de evaluatie van de pilot 
buurtcomposteren af en willen we door met de 
plaatsing van wormenhotels komend jaar en 2022. 
Er is zeker animo voor honderd wormenhotels in 
de stad. Momenteel staan er 27 bewonersgroepen 
op de wachtlijst, zonder dat hier actief voor gewor-
ven is. 
 
DakAkker 
In 2021 wordt er tijdens de DakenDagen een in-
ternationale conferentie georganiseerd met ‘rooft-
opfarmers’. Het wordt gezien de 
coronamaatregelen wellicht een (deels) online bij-
eenkomst. Kennis en ervaring worden in deze con-
ferentie aan elkaar gekoppeld. Het streven is om 
in 2022 een evenement te organiseren waarbij de 
‘rooftopfarmers’ uit alle delen van de wereld ook 
fysiek bij elkaar kunnen komen. In 2014 organi-
seerden wij reeds een dergelijke internationale 
conferentie. 
De DakAkker wil uitbreiden naar de naastliggende 
panden (Delftsestraat). In 2020 start hiervoor 
(samen met ZUS architecten) een planteam. Het 
streven is om in 2020 tot een haalbaarheidsstudie 
te komen en een schetsontwerp. De basis hiervoor 
is een motie in de gemeenteraad over de vergroe-
ning van de daken in het nieuwe plan voor de 
‘Schieblocken’ en het behoud van de DakAkker. 
 
Parkenmaand 2021 
Ook de parkenmaand voorziet zeer zeker in een be-
paalde behoefte. Zowel bij de deelnemers aan de 
mooie activiteiten als bij de parkvrijwilligers die 
trots zijn op hun park en dit ook willen laten zien. 
In 2021 worden nieuwe activiteiten toegevoegd 
zoals ‘dansen in het park’ in samenwerking met 
dansgezelschappen en ‘op stap met …’ (wandelin-
gen met bekende Rotterdammers). In 2022 wordt 
de traditionele aftrap van de Parkenmaand een 
groter evenement waarmee we ook formeel op de 
Rotterdamse festivallijst willen komen en ook in 
de culturele hoek financiering willen aanvragen. 
 
Groencoaching 
Het Rotterdams Milieucentrum is voor veel men-
sen een ‘vraagbaak’ of loket als het gaat om 
groene initiatieven. Gezien onze personele situatie 
is het vaak moeilijk om aan al de vraag te voldoen. 
In dit kader vragen wij de gemeente Rotterdam en 
fondsen om extra ondersteuning. Daarnaast willen 
we de methode milieucoaches willen we gaan in-
zetten bij het opleiden van groencoaches. Rotter-
dammers die getraind worden bij het opzetten en 
begeleiden van zelfbeheer/groenprojecten in de 
stad. 
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NIEUWE SPEERPUNTEN 2021 – 2022 
 

NATUURINCLUSIEF BOUWEN 
De komende twee jaar wil het RMC zich focussen op natuurinclusief bouwen in de stad. 
We willen natuurinclusief bouwen in Rotterdam stimuleren om hiermee de biodiversiteit 
in de stad te vergroten.  Veel diersoorten zijn voor hun nest- en verblijfplaatsen volledig 
afhankelijk van gebouwen. Daarnaast profiteren alle soorten van de aanwezigheid van 
groene en blauwe structuren in de bebouwde omgeving wanneer deze een bepaalde eco-
logische basiskwaliteit hebben. Natuur in de bebouwde omgeving heeft daarnaast ook 
voordelen voor mensen. Zo is uit diverse onderzoeken gebleken dat dit positieve effecten 
heeft op gezondheid en spelen groen en blauw in de bebouwde omgeving een 
belangrijke rol bij klimaatadaptatie.  
 
Omdat er in de komende jaren in Rotterdam veel nieuwe woningen gebouwd (moeten) 
gaan worden, is dit een geschikt moment om natuurinclusief bouwen onder de aandacht 
te brengen bijvoorbeeld door icoonprojecten onder het voetlicht te brengen van een bre-
der publiek. 
 
Onze focus hierbij ligt ( juist ook) op groene daken en groene gevels waarin we ook 
expertise hebben opgebouwd. 
 
 

CIRCULAIR 
De komende twee jaar wil het RMC zich focussen op circulair. We willen circulariteit in 
Rotterdam stimuleren door het ontwikkelen van laagdrempelige en inspirerende projec-
ten. Met als voorbeeld het buurtcomposteren. Hier werken we op kleine schaal en 
buurtniveau aan het circulaire verwerken van GF-afval. Dergelijke laagdrempelige en 
buurtgerichte projecten en programma’s smaken naar meer. Hier wordt ook samenwer-
king gezocht met landelijk opererende organisaties zoals het Recycling Netwerk en lokale 
groepen en organisaties die zich inzetten voor een circulaire economie.  
 
 

SCHEEPVAART 
‘Terug van weggeweest’ is de focus op duurzame en schone scheepvaart. Een thema waar 
het RMC in het verleden, samen met landelijk opererende milieuorganisaties, volop mee 
bezig is geweest (o.a. de Greenportconference 2004, het Manifesto 2006). Zo willen we 
begin 2022 een symposium organiseren in samenwerking met o.a. de Conscious Cargo 
Club over emissievrije scheepvaart. In 2020 gaan we hier we aan de slag met de 
voorbereidingen en het aantal partners verbreden.  
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BIJLAGE 1: 
 
ACHTERBANORGANISATIES 
De bij het Rotterdams Milieucentrum aangesloten groe-
pen en initiatieven en vertegenwoordigd in de deel-
nemersraad. 
 
Aangesloten organisaties bij het Rotterdams Milieu Cen-
trum: 

 
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 Rottemeren 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 
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PLATFORMS 
Vanuit de deelnemende organisaties zijn twee overlegplatforms georganiseerd. Het Rotterdamse Parkenoverleg en de coali-
tie Gezond Verkeer. De volgende personen zijn vertegenwoordigd namens een park of organisatie. 
 
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 en 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 — 
Park Little C, Coolhavenpark Hanneke Willemsen  
De Oude Plantage Jan Greven en Charles den Hoed 
Groene T Stéphan Lam 

Josselien van Eijk 
 
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 Bram van Lierop 
Milieudefensie Rotterdam Patrick van Klink 
Stadslab Luchtkwaliteit Leon Richard  
Fietsersbond Leon Erkelens  
Adem in Rotterdam Steven Somsen 
BMX fietsschool Shurdon Faneyte 
Bewonersorganisatie Ommoord Philip Eijsman 
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BIJLAGE 2 
 
CONTACTEN & LOKET 
Er is ieder jaar veel contact met bewonersgroepen,  
duurzame initiatieven, groene groepen, gemeentelijke 
diensten, organisaties en instellingen. Variërend van een 
telefoontje, het beschikbaar stellen van ruimte of materia-
len, projectfinanciering of werkgeld, het geven van advies 
tot het meedenken en/of het mede organiseren van  
activiteiten. Hieronder een overzicht van de contacten in 
2020: 
 
Adem in Rotterdam, bewonersgroep 
Rotterdamse actiegroep met het doel een schonere lucht 
in Rotterdam, 
Lid van de coalitie Gezond Verkeer. 
 
Ambrosiusgilde 
Vereniging van Imkers (afdeling Rotterdam). Ondersteu-
ning en advies, werk – en projectgeld. 
 
Bewonersgroepen (diversen) in het kader van het buurt-
composteren. In samenwerking met tien bewonersgroepen 
werden wormenhotels geplaatst. Het RMC organiseerde 
workshops en de begeleiding. 
 
Bewoners Tegen Vliegtuiglawaai (BTV), bewonersgroep 
BTV zet zich in voor de verbetering van de woon- en leef-
omgeving van Rotterdam-The Hague Airport (voorheen 
Vliegveld Zestienhoven). O.a. gebrainstormd en geadvi-
seerd over subsidieaanvragen. 
 
Bijenpark Maeterlinckweg 
Standplaats voor bijenkasten. Ondersteuning en advies, 
werkgeld parkenmaand. 
 
B.O.O.G., bewonersgroep 
Bewoners(belangen) - en ontwikkelingsorganisatie van 
bewoners aan en rond de ’s Gravendijkwal met een focus 
op schone lucht en ‘gezond verkeer’. 
Lid van de coalitie Gezond Verkeer. 
 
Bomenridders 
De bomenridders informeren, overleggen, adviseren, wer-
ken samen, publiceren en als het niet anders kan maken 
ze bezwaar. De ridders willen ondoordachte acties voor-
komen en bomen zowel boven- als ondergronds de ruimte 
geven. Bespreken mogelijkheden symposium en cursus.  
 
Botanische Tuin Afrikaanderplein, bewonerszelfbeheer-
groep  
Groen initiatief op zuid. Mogelijkheden voor wormenhotel 
besproken. 
 
Bureau Stadsnatuur Rotterdam 
Bureau Stadsnatuur is breed inzetbaar op gebied van eco-
logie en natuur en onderdeel van het Natuurhistorische 
Museum.  

 
 
 
Nachtvlindernacht op de Dakakker georganiseerd en de 
insectencamera. Deze is geplaatst in het kader van een 
internationaal onderzoek naar insecten. 
 
Centrum cultuur en participatie Rotterdam, BOTU. mee 
doen met activiteiten en programma’s van t gas af in Bos-
polder Tussendijken. 
 
Cineac TV, lokale media 
Lokale wijkgerichte tv-zender. Herhalingen van leuke 
milieu uitzendingen op de lokale zender. 
 
DakAkker 
Vrijwilligers van de DakAkker. Het milieucentrum onder-
steunt een groep van 15 vrijwillige ‘dakboeren’. 
 
Rotterdamse Dakendagen 
Dakenfestival in Rotterdam. Voorbereidingen getroffen 
voor de World Rooftopfarmers Conference in 2021 en pro-
grammatische samenwerking tijdens de Dakendagen 
2020. 
 
Dakpark, stichting - bewonerszelfbeheer 
Bewoners zelfbeheer project. De stichting organiseert 
het zelfbeheer van groen en een groot aantal groene – 
en culturele activiteiten op het Dakpark . Advies en 
ondersteuning ook middels ‘groepengelden’. 
 
Edible cities Network 
EdiCitNet demonstreert vernieuwde op natuur geba-
seerde 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 maatschap-
pelijke uitdagingen aan, zoals massale verstedelijking, 
sociale ongelijkheid en klimaatverandering en bescher-
ming van hulpbronnen in steden. Rotterdam is 
onderdeel van dit netwerk. Het RMC deed mee aan het 
onderzoek. 
                                                           
Gemeente Rotterdam, stadsbeheer advisering 
afvalbeleidsnota. 
 
Gemeente Rotterdam, stadsontwikkeling advisering 
omgevingsvisie/omgevingsplan 
 
Groene connectie, stichting 
Een ‘groen lint’ door Delfshaven. Dit lint verbindt 
bestaande groene initiatieven. Het is, naast een mooie 
wandeling van 8 kilometer door Rotterdam West, ook 
een middel om lokale zorg- en welzijnsinstellingen te 
koppelen aan de groene initiatieven in eigen buurt: de 
groene connectie. 
Mogelijkheden samenwerking wormenhotels 
onderzocht. 
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GroenDoen 
Organiseert praktische workshops over duurzaamheid. 
Samenwerking rond workshops in de Parkenmaand en de 
Groene Agenda. 
 
GroenGoed 
Wijkgerichte organisatie ter ondersteuning van bewoners-
initiatieven in Rotterdam-Noord. Advies, projectgelden. 
Gezamenlijk onderhoud van de Dakgaard.  
 
GroenNoord 
Organiseert samen met buurtbewoners groene projecten 
of ondersteund deze. Advies en ondersteuning. 
 
Groene Morgen 
Campagnebureau voor duurzame ideeën in Rotterdam.  
 
Groene T, stichting 
Opgericht door bewoners om De Groene T en haar omge-
ving groen, mooi, schoon en veilig te houden. Nieuwste 
park aangesloten bij het Rotterdamse Parkenoverleg. 
 
Kippenclub 
Club die het houden van kippen in de stad wil stimuleren. 
Op zoek naar goedbezochte kippenvriendelijke plekken 
om menden in contact te laten komen met kippen. Advi-
sering. 
Maritiem museum, Talkshow over Plastic Soep (24-1-
2020).  
 
Milieudefensie Rotterdam, milieuorganisatie 
Milieudefensie Rotterdam is de lokale afdeling van het 
landelijke Milieudefensie. 
Lid van de coalitie Gezond Verkeer. 
 
Onverharde pad, het 
Biedt verschillende ervaringen aan waarmee je een bewe-
ging kunt maken naar jezelf. Activiteiten tijdens de 
Parkenmaand, samenwerking in het kader van Plan 
Boom. 
 
Platform A13-A16 
Bewonersplatform die constructief meedenkt over de 
(inpassing) van de A13-A16. Aangesloten bij de coalitie 
Gezond Verkeer. 
www.platforma13a16.nl/ 
 
Rotterdamse Oogst 
(Intussen) een weekmarkt met lokale producenten op het 
Noordplein. 
Advies en ondersteuning. 
 
Rotterdams weerwoord, gemeentelijk programma. Advies 
over klimaatcoaches Afrikaanderwijk. 

Stadskwekerij de Kas, bewonersinitiatief 
De Stadskwekerij is een groeninitiatief in een voormalig 
tuincentrum op een binnenterrein in de wijk Blijdorp. 
Men ontwikkelt veel groene activiteiten en ondersteunt 
groene initiatieven in de wijk. Het milieucentrum heeft 
projectgelden beschikbaar gesteld en geadviseerd.  
Stadslab Luchtkwaliteit, bewonersgroep 
Het Stadslab focust op schone lucht in Rotterdam en ini-
tieert duurzame en innovatieve projecten. Aangesloten bij 
de coalitie Gezond Vekeer. 
 
Stichting ouderen Feyenoord, advisering milieubewustzijn 
vergroten. 
 
Wijkgebouw t klooster, e-kast, wekelijkse spreekuur opzui-
nig i.s.m. de milieucoaches. 
 
Zomercampus 010, the nex school (juni/juli/augustus). 
Gebrainstormd over lesprogramma, advisering en groepen 
ontvangen op de Dakakker. 
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BIJLAGE 3 
 
GROEPENGELDEN 
Het Rotterdams Milieucentrum heeft een beperkt budget ter ondersteuning van groene – en duurzame indicatieven. 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.). We zijn erg blij dat we dit jaar verschillende mooie groene initiatieven in de stad hebben 
mogen ondersteunen. 
 
Hieronder de organisatie die een beroep deden op het ‘groepengeld’ en ook kregen toegekend. 
 
Werkgeld 2020:  
ALEX energie 
Bijenpark, stichting 
BTV, bewoners tegen vliegtuiglawaai 
Carina Hesper 
Florawerkgroep Rotterdam 
Groene T, stichting 
IVN Natuurbescherming en Educatie Rotterdam 
Natuur, Cultuur en Bewegen, stichting 
Wollefoppengroen 
 
Projectgeld 2020: 
Adem in Rotterdam 
Ambrosiusgilde, imkervereniging 
Bijenpark, stichting 
Carina Hesper 
Coalitie Gezond Verkeer 
Cool Down City 
Dakpark, Schapenclub 
Groeneconnectie, stichting 
Groenemorgen, stichting 
Groene T, stichting 
Onverharde pad, het 
OpZuinig!, milieucoaches 
Tuin Tjakowski 
We are Concerned Rotterdam 
Wollefoppen groen 
Zwerfie, Rotterdam 
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BIJLAGE 4 
 
#HITS #VISITORS #LIKES #FOLLOWERS 2020 
 
Websites in beheer bij het Rotterdams Milieucentrum: 
 
www.rotterdamsmilieucentrum.nl  
82.866 hits per maand gemiddeld / 994.397 per jaar 
7477 bezoekers per maand gemiddeld / 89.722 per jaar 
24.164 pagina’s bekeken per maand gemiddeld / 
289.972 per jaar 
 
www.degroeneagenda.nl nieuwe site vanaf juli (alleen cij-
fers van laatste 6 maand)  
169.753 hits per maand gemiddeld / 1.018513 per half 
jaar 
10.843 bezoekers per maand gemiddeld / 65.056 per 
half jaar 
63.079 pagina’s bekeken per maand gemiddeld / 
378.476 per half jaar 
 
www.rotterdamseparken.nl 
304.301 hits per maand gemiddeld / 3.651.608 per jaar  
10844 bezoekers per maand gemiddeld / 130.123 per 
jaar 
22.414 pagina’s bekeken per maand gemiddeld / 
268.972 per jaar 
Druk bezochtste maand van 2020 = augustus met 
5.54314 hits. Dat zijn 27.1906 meer hits dan 2019! 
 
www.opzuinig.nl   
25.838 hits per maand gemiddeld / 310.061 per jaar 
2880 bezoekers per maand gemiddeld / 34.565 per jaar  
6107 pagina’s bekeken per maand gemiddeld / 73.284  
per jaar 
www.dakakker.nl  
208.611 hits per maand gemiddeld / 2.503.355 per jaar 
5386 bezoekers per maand gemiddeld / 64.555 per jaar 
121.404 pagina’s bekeken per maand gemiddeld 
/10.117 per jaar 
 
www.gezondverkeer.nl 
In ontwikkeling. 
 
www.wormenhotels.nl  
In ontwikkeling. 
 
www.iederlucht.nl wordt niet meer beheerd. 
 

 
 
 
 
 
Twitter 2020 
@Milieucentrum volgers: 5.733 
@Duurzamestad volgers: 6.114 
@D_akkers volgers: 4.057 
@opZuinig volgers:    938 
@Parken010: 1.499 
@Vvesmetenergie:    433 
@Slimdak010:    792 
@Pietjebellduurz      58 
@Zerofoodwaste:    231 
@GezondVerkeer:    222 
 
Facebook 2020: 
Rotterdams Milieucentrum: 3.526 
DakAkkers: 4.857  
Opzuinig:    256    
Rotterdams Milieuvoorlichters:         -     
Groene Agenda: 1.936  
Rotterdamse Parken: 1.467 
VVE’s met energie:    476 
Slimdak:    289 
Dakgaard:    501 
Facebook Zero Foodwaste:    462 
Gezond Verkeer:    119 
 
Istagram 2020 
@Rotterdams Milieu:    783 
@GroeneAgenda: 1.050 
@DakAkker  2.555 
 
YouTube kanaal RMC: 
https://www.youtube.com/channel/UCxD9xjF_fAh5kHZ9e
wBZ6ZA  
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BIJLAGE 5 
 
OPBRENGST BEREKENING ACTIVITEITEN MILIEUCOACHES 
IN DE LOOP DER JAREN. 
 
Steekproef 
Uit onze steekproef (zie het kader op pagina hierna) in 
2017 uitgevoerd tijdens 10 wijkbijeenkomsten waarin 
83 bewoners een evaluatieformulier hebben ingevuld 
bleek dat bewoners zo’n € 85 - € 100 per jaar gaan 
besparen op de energierekening en 445 kilogram CO2 
per jaar reduceren door gedragsverandering en/of de 
toepassing van energiebesparend -materiaal.  In veel 
gevallen doen bewoners veel meer om de energiereke-
ning omlaag te krijgen en CO2 te reduceren dat wat ze 
in eerste instantie hebben aangeven in een wijkbijeen-
komst of de cursus.  
 
8400 + bewoners bereikt  
In de afgelopen 11 jaar werden alleen via de door de 
milieucoaches georganiseerde bijeenkomsten zo’n 
8400 bewoners bereikt. Hierin is de spin-off (zie 
hoofdstuk 6) en zijn ook de overige activiteiten zoals 
informatiestands bij wijkevenementen en campagnes 
zoals het Klimaatstraatfeest en het bereik via onze 
filmpjes, website en sociale mediakanalen niet mee-
gerekend. Via die wegen werden veel bewoners bereikt 
en veel besparingsmeetlatten uitgereikt. ‘Face to face’ 
bereikte we alleen via de bijeenkomsten 840 bewoners 
per jaar.  
Ook bleken de Milieucoaches hun activiteiten niet 
altijd bij het Milieucentrum te melden. 
 
691 Milieucoaches 
In 11 jaar tijd werden er 691 Milieucoaches opgeleid 
in de cursussen. In twee jaren: 2010 en 2018, werden 
geen cursussen georganiseerd omdat daar toen geen 
budget voor beschikbaar werd gesteld. Door de corona-
pandemie in 2020 werden er maar acht milieucoaches 
opgeleid en slechts 180 bewoners bereikt via de bij-
eenkomsten rond de E.kast/milieupunt in de maanden 
januari t/m maart 2020. 
 
Besparing en reductie 
Uitgaande van de cijfers uit de steekproef werd er over 
de afgelopen 11 jaar een bedrag van € 5.000.000,00 
bespaard op de energierekening en ruim 14 ton CO2 
gereduceerd. Deze besparing en reductie werden 
alleen via de bijeenkomsten bereikt, de spin-off leidde 
vaak tot veel grotere energiebesparende maatregelen 
via de huiseigenaren of de VvE’s.  
Ook het bereik via overige activiteiten, onze filmpjes 
en internetactiviteiten zijn hierin niet meegerekend. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Daarnaast is er ook sprake van een olievlekwerking. 
Bewoners nemen de besparingsladder mee naar huis 
en vertellen ook buren en familieleden over de bespa-
ringsmogelijkheden via gedrag en de toepassing van 
materialen. Ook dit is in niet meegenomen in de  
cijfers. 
 
Becijfering 
We telden (uiteraard) de opgeleide Milieucoaches op 
bij het aantal bereikte bewoners via de door hen geor-
ganiseerde bijeenkomsten en gingen we er vanuit dat 
energiebesparende maatregelen in de jaren opvolgend 
werden doorgezet.  In onze becijfering  van de bespa-
ring en reductie gaan we uit van hele jaren (d.w.z. we 
ronden de jaren af): de besparing gaat in, in het jaar 
daaropvolgend en niet exact op het moment na een 
bijeenkomst of cursus. De totale besparing is dus  
groter.   
 
De eerste milieucoaches en bewoners die een Milieu-
coach-bijeenkomst bezochten in de Tarwewijk uit 
2009 besparen op dit moment al 10 jaar (in werkelijk-
heid echter vanaf het moment dat men de informatie 
via de cursus of bijeenkomst tot zich nam). 
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Steekproef milieucoaches  
 
We hebben10 voorlichtingsbijeenkomsten gevolgd met in totaal 83 deelnemers en hen evaluatieformulieren laten 
invullen. 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’s 
besparing op basis van de gegevens in de besparingsmeetlat (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                                    1                 940               2746 
6-12-2017                                    7                 525,50          1456 
8-12-2017                                    1               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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