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Inleidend 
 

Voor u ligt het werkplan 2022 van het Rotterdams Milieucentrum (RMC). 
 
In dit plan omschrijven wij het werk voor het komende jaar. De kern van ons werk is het 
ondersteunen van duurzame initiatieven in Rotterdam met het doel Rotterdam leefbaarder, 
duurzamer en groener te maken. 
 
Emile van Rinsum, directeur van het Rotterdams Milieucentrum 

Rotterdam 11 november 2021 
 

 
Milieucoaches met hun certificaat uitgereikt door wethouder Arno Bonte (20219) 

 
Vanaf 2010 werden er in Rotterdam ruim 800 bewoners opgeleid tot milieucoach. 
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Kernpunten voor het jaarplan 2022 Rotterdam Milieucentrum   
 
Ondersteuning van initiatieven uit de stad 
Ondersteuning van groene, duurzame en innovatieve initiatieven; onderdeel hiervan 
is het organiseren van platforms zoals het Parkenoverleg en Gezond Verkeer. 
 
Groepengelden 
Met een kleine bijdrage worden groene en duurzame projecten en activiteiten op weg 
geholpen. 
 
Sociale media, website(s) en courant 
Naast de website  www.rotterdamsmilieucentrum.nl wordt veel gepubliceerd op 
Facebook, Twitter en Instagram.  
 
Groene Agenda 
De Groene Agenda is de ‘uitagenda’ voor Rotterdam en omstreken. Naast de website 
www.groeneagenda.nl wordt er ook veel gepubliceerd op Facebook, Twitter en 
Instagram. 
 
Debat 
Eén keer per jaar organiseren we de Groene Conferentie. De conferentie is het 
ontmoetingsmoment met groene initiatieven uit de stad. Ook worden dan de Groene 
Vogel (vrijwilligersprijs) en de Groene Pluim uitgereikt. 
 
Projecten, programma’s en netwerken 
In 2022 richt het Milieucentrum zich met haar projecten en programma’s en via haar 
netwerken op energiebesparing, stadslandbouw, biodiversiteit, mobiliteit, groene 
daken, klimaatadaptatie, stadsnatuur en groen. 
 

 DakAkker – stadslandbouw en biodiversiteit 
 Slimdak – klimaatadaptatie 
 Dakennie – natuur – en milieueducatie 
 Opzuinig energiebesparing 
 Bomen voor Rotterdam – vergroening en klimaatadaptatie 
 Parkenmaand – stadsnatuur en  groen 

 
Lees er meer over in dit werkplan. 

 
 

 

 
 

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

 
Het RMC ondersteunt duurzame en groene initiatieven in Rotterdam. Wij adviseren en 
ondersteunen deze initiatieven. Men kan ook een beroep doen op een kleine bijdrage uit het 
groepenbudget (zie 1.1). 
 
Het RMC organiseert ook netwerken, (ad-hoc) overleg en (werk)conferenties waarin de 
uitwisseling van kennis en ervaring het doel is (zie 1.2). 
 
82 natuur–, bewoners- en  milieugroepen of initiatieven hebben zich in de loop der jaren 
aangesloten bij het RMC. Deze groepen variëren van de lokale afdeling van landelijke 
milieuorganisaties tot lokale groepen. Deze organisaties vormen de achterban van het RMC 
en geven mede vorm aan ons beleid en de activiteiten.  
 

1.1 Groepenbudget 
Groene initiatiefnemers uit Rotterdam kunnen een beroep doen op het groepenbudget voor 
duurzame initiatieven en activiteiten. Het Milieucentrum kent deze kleine bedragen toe op 
basis van een aanvraag en na toetsing aan de door het bestuur van de stichting opgestelde 
toetsingscriteria. De bijdragen variëren van oprichtingskosten van een rechtspersoon, voor 
de bouw van een website tot een bijdrage aan een activiteit, campagne of actie.  
 
1.2 Netwerken 
Het Rotterdams Milieucentrum organiseert netwerken en overlegplatforms. In het 
parkenoverleg overleggen bewoners over de Rotterdamse parken. Er is regelmatig overleg 
met groenbeheerders, beleidsmakers en het stadsbestuur. Ook wordt er door het 
Parkenoverleg veelal gereageerd op gemeentelijke plannen voor groen en parken. In het 
Parkenoverleg zijn 25 Rotterdamse parken vertegenwoordigd door bewoners. In 2022 
continueren wij het parkenoverleg. 
 
De coalitie Gezond Verkeer ontstond in 2016 rond luchtkwaliteit en verkeer. Het is een 
platform met met lokale milieu- en bewonersgroepen, de Fietserbond, ROVER en 
Milieudefensie. De coalitie is een vaste overlegpartner van de wethouder verkeer. In 2022 
blijven we dit netwerk begeleiden en ondersteunen. 
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2. Communicatie 
Communicatie en het organiseren van debat (zie 2.1) zijn belangrijke activiteiten voor het 
RMC. We genereren op lokaal niveau aandacht voor groene en duurzame thema’s. Hierbij 
sluiten we vaak aan bij landelijke acties en campagnes. Het RMC geeft een digitale 
nieuwbrief (zie 2.2) uit en is actief op internet, via onze websites, sociale media (zie 3.2) en 
YouTube kanaal (zie 2.3.6). 
 
2.1 Debat 
Het Milieucentrum organiseert in 2022 weer een aantal themabijeenkomsten en de jaarlijkse 
Groene Conferentie. We brengen hiermee onderwerpen op de kaart en de gemeentelijke 
(politieke) agenda.  
 
De afgelopen jaren waren de thema´s van de Groene Conferentie luchtkwaliteit (2003), natuur- en milieueducatie 
(2004), de gemeenteraadsverkiezingen en duurzaamheid (2004), ‘Bewonersparticipatie in milieu' (2005), jongeren 
en milieu (2006), ‘Het klimaat in Rotterdam’ (2007) ‘Milieu in de buurt’ (2008), de gemeenteraadsverkiezingen en 
milieu (2009), de ‘Groene stad’ (2010), ‘Rotterdam Winterklaar?’ (2011), ‘Duurzaam door’ (2012), ‘Het 
groentrekkersdebat’ (2013) en ‘afval’ en de circulaire economie (2014), water (2015) kolencentrales/energie 
(2016), klimaat (2017), ‘water en de stad’ (2018), de stad van de toekomst (2019) en in de vorm van een 
nieuwsjaarsbijeenkomst ‘Bomen voor Rotterdam’ (2021). 
 
Een vast onderdeel van de Groene Conferentie is de uitreiking van de Groene Vogel, een 
prijs voor natuurvrijwilligers, en de Groene Pluim, een prijs voor een groene 
overheidsdienaar. 
 
2.2 RM-courant 
De Rotterdamse digitale Milieucourant (RM-courant) verschijnt een aantal keer per jaar. 
Berichten en artikelen over duurzame ontwikkelingen in Rotterdam verschijnen nu echter 
vaker op sociale media.  
 
2.3 Websites en sociale media 
Het RMC onderhoudt diverse websites, twitter – en instagram accountants, de 
Facebookpagina’s en een YouTube kanaal. Onze focus ligt hierbij op het bereik, op 
functionaliteit, inhoud en toegankelijkheid van de informatie op internet en sociale media. 
Berichten over projecten en activiteiten van het Milieucentrum maar ook over milieu – en 
natuur issues die spelen in de stad vinden zo hun weg naar een breder publiek. 
 
2.3.1 Websites 
Naast onze website www.rotterdamsmilieucentrum.nl hebben we ook de digitale Groene 
Agenda www.groeneagenda.nl waarop groene activiteiten in  Rotterdam en regio te vinden 
zijn, de site www.rotterdamseparken.nl vanuit het Rotterdamse Parkenoverleg en voor de 
Rotterdamse Parkenmaand www.parkenmaand.nl.   
 

http://www.rotterdamsmilieucentrum.nl/
http://www.groeneagenda.nl/
http://www.rotterdamseparken.nl/
http://www.parkenmaand.nl/
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De groene agenda www.groeneagenda.nl is een zeer populaire website. 

 
Op de website www.dakakker.nl meer informatie over het stadslandbouwdak, groene daken 
en het slimdak. De website www.opzuinig.nl biedt veel praktische besparingstips, filmpjes 
van de GroeneKlusjesman en voorbeeldprojecten en meer informatie over de cursussen 
milieucoach. De campagne ‘Bomen voor Rotterdam’ heeft haar eigen website 
www.bomenvoorrotterdam.nl.  
 
In 2022 willen we van start met een site ten behoeve van de coalitie Gezond Verkeer 
www.gezondverkeer.nl.  
 
2.3.2 Twitter 
Op Twitter is het Milieucentrum actief onder www.twitter.com/milieucentrum. Daarnaast 
twitteren we via www.twitter.com/duurzamestad en voor de groene activiteiten in de regio 
op www.twitter.com/groene_agenda. Op www.twitter.com/opzuinig  weer veel tips over 
(energie)besparing en de milieucoaches, op www.twitter.com/dakakkers informatie over de 
dakboerderij en het slimdak en ook het parkenoverleg heeft een twitteraccount 
www.twitter.com/parken010.  
 
2.3.4 Facebook 
Het Milieucentrum heeft ook diverse Facebookpagina’s zoals: Rotterdams Milieucentrum, 
Groene Agenda, Dakakkers, Dakgaard, Wormenhotel, Slimdak, Rotterdamse Parken, 
opZuinig, Gezond Verkeer.  
 
De Facebook-pagina’s van Zero Foodwaste Rotterdam en Rotterdams Klimaatinitiatief 
zijn of worden in redactie overgedragen aan de desbetreffende organisaties. 
 
 
 

http://www.groeneagenda.nl/
http://www.dakakker.nl/
http://www.opzuinig.nl/
http://www.bomenvoorrotterdam.nl/
http://www.gezondverkeer.nl/
http://www.twitter.com/milieucentrum
http://www.twitter.com/duurzamestad
http://www.twitter.com/groene_agenda
http://www.twitter.com/opzuinig
http://www.twitter.com/dakakkers
http://www.twitter.com/parken010
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2.3.5 Instagram 
Op Instagram heeft het milieucentrum drie accounts @RotterdamsMilieu, 
@GroeneAgenda en @Dakakker.  
 
2.3.6 Youtube kanaal 
Het meeste video- en TV-materiaal van het RMC is gedownload naar ons YouTube kanaal. 
Op de website www.cineacmilieu.tv staan al de lokale TV-uitzendingen die door het RMC 
zijn uitgezonden in samenwerking met Cineac TV. Het gaat om bijna 400 filmpjes en korte 
documentaires. In 2022 gaat deze website ‘uit de lucht’. 
   
3. Bedrijfsvoering 2022 
 
3.1 Werkplan 
Het bestuur van het RMC stelt jaarlijks een werkplan op. In dit werkplan lichten we toe welke 
activiteiten en projecten worden uitgevoerd. Ook geeft het bestuur van het RMC hierin 
expliciet aan hoe men de subsidie wil besteden. In opdracht van de gemeente Rotterdam 
beoordeelt de DCMR Milieudienst Rijnmond het werkplan en de jaarbegroting. Op basis van 
deze documenten beoordeelt de DCMR de subsidieaanvraag. Daarnaast zorgen we voor 
een duidelijke planning van projecten en activiteiten. 
 
3.2 Monitoring 
De directie van het RMC volgt de voortgang van activiteiten en projecten. Projectleiders 
zorgen voor een driemaandelijkse verslaglegging aan de directie. De directie presenteert de 
stand van zaken regelmatig aan het bestuur. Als zich gedurende het jaar grote afwijkingen 
voordoen dan bespreekt de directie dit tijdens het overleg met de DCMR Milieudienst 
Rijnmond. 
 
3.3 Financiën 

Het bestuur van het RMC geeft in zijn begroting aan welke inkomsten en uitgaven het 
verwacht voor het komende jaar. Als er tijdens het jaar grote afwijkingen optreden voor de 
financiën, dan wordt besproken tijdens het overleg met de DCMR Milieudienst Rijnmond.  
 
De directie kent aan Rotterdamse natuur- en  milieugroepen en bewonersinitiatieven 
projectgeld en werkgeld toe. Bij de toekenning hanteert zij de toekenningcriteria die het 
bestuur van het Milieucentrum heeft vastgesteld en die te vinden zijn op onze website. 
 
3.4 Rapportage 
Conform de subsidieverordening van de gemeente Rotterdam uit 2014 stelt het bestuur van 
het RMC een financieel jaarverslag op, inclusief accountantsverklaring en controleverklaring.  
 
 
 
 
 
 

http://www.cineacmilieu.tv/
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In dit financieel jaarverslag geven we expliciet aan hoe wij de basissubsidie van de 
gemeente Rotterdam hebben besteed. Verder geven we aan op welke wijze de uren besteed 
zijn. Daarnaast lichten we de ondernomen activiteiten en uitgevoerde projecten toe in een 
tekstueel jaarverslag. Beide documenten worden voorgelegd aan de DCMR milieudienst 
Rijnmond ten behoeve van de vaststelling van de subsidie.Verder stelt de directie van het 
Milieucentrum halverwege het jaar een halfjaarrapport op. Hierin staat een toelichting op de 
stand van zaken van de voorgenomen activiteiten en projecten, de geactualiseerde planning 
en een toelichting op de stand van zaken voor de financiën. 

4. Landelijke samenwerking 

 
4.1 Landelijk netwerken 
Het RMC overlegt regelmatig met de collega milieucentra in Amsterdam (de Gezonde Stad), 
Den Haag (Duurzaam Den Haag) over gezamenlijke projecten en campagnes. Dit overleg 
komt minimaal vier keer per jaar bijeen om informatie uit te wisselen en gezamenlijke 
activiteiten op te zetten. Ook zijn we onderdeel van de landelijke samenwerking rond Plan 
Boom. 
 
4.2 Recycling Netwerk 
Het Milieucentrum is lid van het Recycling Netwerk Nederland. Een groep die zich met name 
inzet voor het behoud en de uitbreiding van statiegeld en een beter recyclingbeleid. 

 

 
 
5. Projecten 2022  

In 2022 richt het Milieucentrum zich met haar projecten op energiebesparing, groene daken, 
stadslandbouw, klimaatadaptatie, mobiliteit, stadsnatuur en groen. 
 
Dit krijgt vorm in de volgende projecten: Dakakker, Slimdak010, Dakennie, opZuinig, de 
Parkenmaand en Bomen voor Rotterdam en Gezond Verkeer. Hieronder een korte 
omschrijving van de projecten die gepland staan voor 2022. 
 

5.1 DakAkker 
De DakAkker op Het Schieblock is met duizend vierkante meter het grootste 
stadslandbouwdak in Nederland en een van de grootste stadslandbouwdaken in Europa. Het 
project ging in 2012 van start en krijgt veel  aandacht in de media in binnen– en buitenland. 
In 2016 was de DakAkker finalist in de competitie 'Challenge stad van de toekomst' en werd 
zelfs vermeld in de Lonely Planet reisgids. In 2017 werd de DakAkker uitgeroepen tot het 
beste en meeste complete groene dak van Nederland, we ontvingen de eerste 
Rooftopaward.  
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De Dakakker is een voorbeeld ter inspiratie voor bouwers, architecten, projectontwikkelaars 
en gemeentelijke beleidsmakers. In een jaar zonder coronamaatregelen (2019) organiseren 
we ruim 160 excursies op het dak van het Schieblock. 
 
Een groep enthousiaste vrijwilligers onderhoudt het dak, zij worden daarbij ondersteund door 
het RMC. Daarnaast organiseren we in 2022 diverse publieksevenementen en workshops op 
de DakAkker.  

Na de organisatie van de ‘rooftopfarming conferentie’ in 2014 ontstonden er ook 
internationale contacten met collega dakakkers zoals de dakboerderijen in Kopenhagen, 
Brussel en zelfs in Hong Kong. Het streven is om medio 2022 in samenwerking met de 
Rotterdamse Dakendagen  een internationaal symposium te organiseren gebruikmakend van 
ons wereldwijde netwerk.  

In 2016 werd de stichting de DakAkker opgericht om de  bedrijfsvoering los te koppelen van 

het RMC. Dit met name in verband met de verkoop van dakproducten. 

5.2 Slimdak 
Met het Slimdak creëerden we een proefopstelling van een dak dat 5 tot 7 keer meer water 
buffert dan een gewoon groendak, bovenop het dakpaviljoen van Het Schieblock op de 
DakAkker. Ook dit dak dient ter inspiratie van gebouweigenaren, projectontwikkelaars, 
'waterschappers' en beleidsmakers.  
 

 
Het slimdak, de testsite voor slimme waterberging op de DakAkker. 
 
Het is een testsite voor een dak dat meer water buffert dan een normaal groendak en digitaal 
wordt aangestuurd door het weerbericht. 
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Resilient cities. Steden moeten robuuster worden en de komende jaren meer doen om bestendiger te worden 
tegen wateroverlast. Rotterdam ontwikkelt een strategie in het kader van het programma resilient cities. Door de 
klimaatveranderingen nemen de problemen met water de komende jaren toe. Zeker Rotterdam dat onderdeel van 
onze delta is moet alle zeilen bijzetten en wegen vinden om de stad in de toekomst adaptief in te richten en 
klimaatbestendiger te krijgen. Op de stadsdaken ligt een groot deel van de oplossing. 
 
Ook in 2022 organiseren we excursies, expertmeetings en workshops om opdrachtgevers, 
architecten en gebouweigenaren te inspireren. 

5.3 Dakennie 
Het Milieucentrum ontwikkelde het educatieve programma ‘Dakennie’ voor de groepen 7 en 
8 van het basisonderwijs. Dit programma vindt plaats op de DakAkker en gaat over de 
thema’s stadslandbouw, gezond voedsel en groene daken en sinds 2018 ook over water, 
wateroverlast en waterberging. In 2022 gaan we dit mooie educatieprogramma op deze 
bijzondere plek voortzetten. 
 
5.4 opZuinig Milieucoaches 
Het RMC vindt het belangrijk dat de boodschap over energiebesparing en verduurzaming 
van de woningen door bewoners zelf wordt opgepakt en uitgedragen. Zo creëren we meer 
en beter draagvlak voor de energietransitie en duurzaamheid. Sinds 2009 organiseren we 
daarom programma’s met en voor bewoners en leiden we bewoners op tot milieucoach. Via 
energiebesparing in de bestaande bouw zijn grote slagen te maken als het gaat om het 
verminderen van broeikasgassen. 
 

 
 
In 2022 worden de cursussen gegeven door de door ons opgeleide trainers. Ook gaan we 
weer de tijdelijke energiepunten’ in de wijk opstarten waar de opgeleide milieucoaches aan 
de slag kunnen met de voorlichtingen. De wijklocaties krijgen de beschikking over een ‘maxi 
e-koffer’. Een uitklapbare E-kast vol met energie besparende materialen. Ook de 
energiecafés worden het komende jaar weer georganiseerd. Deze energiecafés zijn publieke 
bijeenkomsten maar juist ook ‘terugkom – en bijschooldagen’  voor onze milieucoaches. 

5.6. Parkenmaand 2022 
In de maand september 2022 organiseren we in samenwerking met het Rotterdamse 
Parkenoverleg voor de negende keer de Rotterdamse Parkenmaand. Het idee van een 
evenement gericht op de Rotterdamse parken ontstond in 2013 op initiatief van het 
Parkenoverleg als parkenweekend. Het activiteitenaanbod was toen zo groot dat er voor een 
complete maand werd gekozen. 
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Parkenmaand 
Het doel van de Parkenmaand is om met een gevarieerd aanbod aan groene activiteiten de Rotterdamse parken 
meer toegankelijker te maken voor een breder publiek. Want Rotterdam beschikt over een mooie stadsparken 
waar een beperkt aantal Rotterdammers gebruik van maakt. Het doel is ook het park met andere ogen te (laten) 
bekijken. Dus niet alleen als recreatieplek voor de barbecue of het uitlaten van de hond maar ook van de 
stadsnatuur kant. We willen de Rotterdammers kennis laten maken met onze prachtige Rotterdamse parken om 
zo de participatie van Rotterdammers bij het groen en de stadsnatuur in de stad te vergroten. Daarnaast wil het 
Parkenoverleg en het Milieucentrum ook de betrokkenheid van de Rotterdammers bij hun stadsparken vergroten 
en laten zien dat die betrokkenheid er al is doordat enkele tientallen vrijwilligers actief zijn in de parken maar ook 
meedenken over onderhoud en inrichting in het Parkenoverleg. 

 
De dansvoorstelling Murikamification in Het Park (Parkenmaand 2021) 
 

5.7 Bomen voor Rotterdam 
Bomen voor Rotterdam wordt mede gefinancierd door de Nationale Postcodeloterij via Plan 
Boom. Plan Boom is een nationale campagne waarin het RMC partner is. De campagne 
wordt uitgevoerd in samenwerking met de natuur- en milieufederaties, de Gezonde Stad 
Amsterdam, Duurzaam Den Haag en de Landschappen ondersteund door de Nationale 
Postcode Loterij. Lokaal werken we hierin samen met Cool Down City, het Rotterdams 
Volkstheater en diverse lokale groene wijkinitiatieven. 
 
Plan Boom 
We moeten alle zeilen bijzetten om de klimaatdoelen te halen. Door samen bomen te planten kunnen we een 
concrete bijdrage leveren aan het halen van deze doelen en brengen we mensen bij elkaar op een thema dat nu 
nog te vaak verdeeldheid oproept. Tegelijk bestrijden we andere urgente problemen. Zo ontbost Nederland in 
zorgwekkend tempo. Dat is zorgelijk, want bomen nemen CO2 op, zijn van groot belang bij de bestrijding van 
hittestress, brengen schaduw en verkoeling en houden water vast in droge tijden. Daarbij versterken ze de veer-
kracht van de natuur en de biodiversiteit, zodat de natuur de effecten van klimaatverandering beter kan opvan-
gen. 
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In Rotterdam gaan we het komend jaar door met het Bomencircus waar gratis boompjes 
worden uitgegeven voor in de tuinen, op binnenterreinen en in de door bewoners beheerde 
buurt  - en wijktuinen. Op de website www.bomenvoorrotterdam.nl meer informatie. 
 

 
Het Bomencircus op het Noordplein (2021) 

Bijlage 1 Bedrijfsprofiel 
 
Het Rotterdams Milieucentrum is een stichting en is gevestigd aan de Schiekade 189 (unit 302) in 
Rotterdam. 
 
In het stichtingbestuur hebben zitting: 
 
Patrick van Klink, voorzitter 
Sanne Castro, penningmeester 
Wiel Senden, bestuurslid 

Karin Oppelland, bestuurslid 

Jeroen Onck, bestuurslid  
Cecile Calis, bestuurslid  
 
Het team van het Milieucentrum bestaan uit: 
 
Emile van Rinsum, Directie, luchtkwaliteit, duurzaamheid, mobiliteit, energie (32 uur) 

Mohamed Hacene, Milieubeleid, diversiteit (24 uur) 

Wouter Bauman, Natuur en ruimte (28 uur) 

Marijke Ten Caat, Projectondersteuning, Groene Agenda (16 uur) 
 
 
 

http://www.bomenvoorrotterdam.nl/
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Rotterdams Milieucentrum 
Schiekade 189 (unit 302) 
3013 BR Rotterdam 
Tel. 010 – 465 64 96 
info@rotterdamsmilieucentrum.nl 
www.rotterdamsmilieucentrum.nl  

 
De fietstocht langs de Groeneconnectie tijdens de Parkenmaand (2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@rotterdamsmilieucentrum.nl
http://www.rotterdamsmilieucentrum.nl/


Werkplan Rotterdams Milieucentrum 2022   

15 
 

 
 
Bijlage 2 Aangesloten groepen en organisaties Rotterdams Milieucentrum 

 
Adem in Rotterdam 
Ark Nature 
Ambrosiusgilde 
Bewonersorganisatie Bergpolder, Liskwartier 
Bewonersorganisatie Blijdorp 
Bewonersverenging Heidebes 
Bijenpark Maertelinckweg 
Blijstroom 
Bomenridders (de) 
BOOG 
BroodNodig 
BTV 
Bureau Stadsnatuur 
Creatief Beheer 
DakAkker, stichting 
Dakpark Rotterdam 
Dierenbescherming Rijnmond 
Dona Daria 
Egelopvang Odilia 
Eschpolder, werkgroep 
Essenburgpark 
Fietsersbond Rotterdam Rijnmond 
Fietsen op Zuid 
Gezond Overschie, stichting 
Greenpeace Rotterdam 
Groeneconnectie 
GroeneGroeiPlatform 
GroenGoed 
Groen Noord 
Happy Streets 
Hoogvliet, arboretum 
Houtsnip, De (Vogel - en egelopvang Hoek van Holland) 
Impact HUB Rotterdam 
IVN, Rotterdam 
Kas, Stadskwekerij de 
KNNV, Rotterdam 
Kracht Groen 
Milieucoaches van Opzuinig 
Milieudefensie Rotterdam 
Moeras IJsclub 
Natuur Cultuur en Bewegen 
Natuurlijk Zuiderpark, stichting 
Natuurhistorisch museum Rotterdam 
Natuurspeeltuin Ruigeplaat, stichting 
NIVON Rotterdam 
Ommoordse Veld Open& Groen, werkgroep 
Platform Achternesse, stichting 
Platform Regiopark Rottemerren A13-A16 
Rotterdams Klimaat Initiatief 
Rotterdamse Oogst 
Rotteverband, stichting 
ROVER reizigersorganisatie 
Scrap 
Schieveenstraat Klimaatstraat 
Slow Food Youth Movement Rotterdam 
Speeldernis, de 
Stadsimkerij Bouna 
Stadslab Luchtkwaliteit 
SuperUseStudio’s (2012 architecten) 
Trompenburg, Arboretum 
Verborgen tuinen 
Vestiahuurdersgroep Rotterdam 

https://www.facebook.com/AdemInRotterdam/
https://www.ark.eu/
http://www.ambrosiusgilde.nl/
https://www.bergpolder-liskwartier.nl/
https://www.debewonersorganisatieblijdorp.nl/bewonersorganisatie/
http://heidebes.nl/
https://rotterdamseparken.nl/site/parken/bijenpark-maeterlinckweg/
http://www.blijstroom.nl/
https://www.debomenridders.nl/
http://www.sgravendijkwal.nl/
http://www.broodnodig.co/
https://www.btv-rotterdam.nl/
https://www.bureaustadsnatuur.nl/
https://www.dokterbiemans.nl/
http://www.dakakker.nl/
http://www.dakparkrotterdam.nl/
https://www.dierenbescherming.nl/regio/zuid-west?gclid=Cj0KCQjw9ZDeBRD9ARIsAMbAmoalVsOxiAv3cnaKKNgaZ21ZbjvO1YYMUf0hVTkjx6rpXB11lFnf048aAjv7EALw_wcB
https://www.donadaria.nl/
https://www.egelbescherming.nl/placemarks/egelopvang-odilia/
https://www.essenburgpark.nl/
https://rotterdam.fietsersbond.nl/
https://www.fietsenopzuid.nl/
https://greenwire.greenpeace.org/netherlands/nl/groups/lokale-groep-rotterdam
http://www.degroeneconnectie.nl/
https://groenegroeiplatform.wordpress.com/
https://groengoedrotterdam.com/
https://www.facebook.com/GroenNoord-1740256619617350/?ref=br_rs
http://happystreets.nl/
https://www.arboretumhoogvliet.nl/
http://www.vogel-en-egelopvanghoekvanholland.nl/
http://impacthub010.nl/
https://www.ivn.nl/afdeling/rotterdam-en-omstreken
https://www.facebook.com/stadskwekerijdekas/
https://www.knnv.nl/rotterdam
http://www.krachtgroen.nl/
http://www.opzuinig.nl/
https://milieudefensie.nl/lokaal?gclid=CjwKCAjwmJbeBRBCEiwAAY4VVewO2IU2HEcdwQiswxWSJpXkKo5Zy8YTBOZk5aulByFosWF_GB_XWBoCShoQAvD_BwE
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/
https://www.nivonrotterdam.nl/
http://ommoordseveld.blogspot.com/
https://www.nesseweb.nl/archief-website/pagina/bewoners/platform-achternesse/platform-achternesse-intro.html
http://www.platforma13a16.nl/
http://rotterdamsklimaatinitiatief.nl/over-ons/
http://www.rotterdamseoogst.nl/
http://www.rotterdamseoogst.nl/
http://rotteverband.nl/
https://www.rover.nl/
http://www.scrapxl.nl/
http://slowfoodyouthnetwork.nl/category/rotterdam/
https://www.speeldernis.nl/
http://www.bluecity.nl/organisatie/stadsimkerij-bijbouna/
https://www.stadslabluchtkwaliteit.nl/
http://superuse-studios.com/
http://www.trompenburg.nl/?gclid=Cj0KCQjw9ZDeBRD9ARIsAMbAmoY73mmWfmjJD5EjZEvvUFgQh3Uvh0Q_GPUeIgSWvGDc2qtX_6wmHDIaAiC6EALw_wcB
https://www.verborgentuinen.nl/
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Vogel – Vleermuis en Vlinderwerkgroep Noordrand 
Vogelklas Karel Schot (de) 
Vogels op Zuid 
Vrijwilligers Kralingse Bos 
VVE’s met Energie 
V.T.V. Tuinderslust 
Wateroverlast Prinsenparkbuurt, werkgroep 
Wollefoppen groen & co 
Woonmilieu Provenierswijk, werkgroep 
Wijknatuurteam Alexanderpolder 
Wijkpark Het Oude Westen 
WNF Regioteam Rotterdam 
Young and Fair (Fair Fashion festival) 
Zero Foodwaste Rotterdam 
Zuid Hollands Landschap, stichting 
Zweth Kandelaar Front 
 
Platforms (mede) georganiseerd vanuit het Rotterdams Milieucentrum 

 
Leden Rotterdams Parkenoverleg: 
Bonairepark - Jeanne van der Velden 

Dakpark - Loes van der Linden & Manon Nagelkerken 

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

Ons Park  - Pim Janse 
Oudelandspark - Jeanne van der Velden 

Prinsenpark (met natuurtuin) - Anton Roeloffzen 

Randpark Oosterflank - Anton Roeloffzen 

Rietveldpark - Anton Roeloffzen 

Roel Langerakpark - Piet Hein Slot 
Rozenburgpark - Jan Borghuis 

Ruigeplaatbos - Jeanne van der Velden 

Schat van Schoonderloo - Jan van den Enk 

Semiramispark - Anton Roeloffzen 

Park Kralingseveer  - Anton Roeloffzen 

Park Zestienhoven  - Gina Kranendonk 

Schiebroeksepark  - Jan Ochtman   
Spinozapark  - Fenny Fortes Jager 
Visserijgriend - Jeanne van der Velden 

Vroesenpark - Fred de Jong 
Wijkpark Het Oude Westen - Wilma Kruger 
Wollefoppenpark  - Wim Groman 
Zuiderpark - Rik Kraaij 
 
Leden coalitie “Gezond Verkeer”: 
Adem in Rotterdam - Adriaan Korthuis & Steven Somsen & Karin Oppelland 

Adem in Rotterdam: Annemarie Los 
Bewonersorganisatie Ommoord  - Philip Eijsman 
BMX fietsschool  - Shurdon Faneyte 
BOOG  - Jeanne Hogenboom & Anke Griffioen & Wytze Patijn 
Fietsersbond Rotterdam/Rijnmond  - Jan Laverman & Beer Pijpker 
Happy streets, Fietsen op Zuid - Jorn Wemmenhoven 
Luchtwachters Rotterdam – Aad Huurman 
Luchtwachter Rotterdam – Leo Scheffer 
Milieudefensie  - Marjolijn Rijskamp & Bram van Lierop 

Milieudefensie Rotterdam - Patrick van Klink 
Platform Regiopark Rottemeren - Paul Scheublin 
Rotterdams Milieucentrum - Emile van Rinsum 

ROVER  - Gerard Lappee 
Stadslab Luchtkwaliteit - Leon Richard 
Stadslab Luchtkwaliteit - Robert de Vrieze 

 

https://www.vogelklas.nl/
http://vvesmetenergie.nl/
http://www.wollefoppengroen.nl/
https://www.facebook.com/zerofoodwaste010/
https://www.zuidhollandslandschap.nl/de-natuur-in/type=area?gclid=Cj0KCQjw9ZDeBRD9ARIsAMbAmoaSBUQmOOvM5YmhQSNubjBmzDgbeMXF4U9jxqecid5O-bXJrVSfAhwaAmrgEALw_wcB
http://www.rotterdamseparken.nl/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/bonairepark/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/dakpark/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/het-park/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/kralingse-bos/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/ommoordse-veld/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/ons-park/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/oudelandsepark/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/prinsenpark/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/randpark-oosterflank/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/rietveld-park/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/roel-langerak-park/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/park-rozenburg/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/ruigeplaatbos/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/schat-van-schoonderloo/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/semiramispark/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/park-zestienhoven/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/schiebroekse-park/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/spinozapark/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/visserijgriend/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/vroesenpark/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/wijkpark-het-oude-westen/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/wollefoppenpark/
http://rotterdamseparken.nl/site/parken/zuiderpark/
https://www.facebook.com/AdemInRotterdam/
https://www.facebook.com/AdemInRotterdam/
http://boo.nl/
http://bmxfietsschool.nl/
http://www.sgravendijkwal.nl/
https://rotterdam.fietsersbond.nl/
http://happystreets.nl/
https://milieudefensie.nl/
https://milieudefensie.nl/lokaal?gclid=CjwKCAjwmJbeBRBCEiwAAY4VVSwujuMzMGJyGAGIEFUmuzF-DDYs6k58BnQNpEyZNZhTJqK-zqmYRRoCxxsQAvD_BwE
http://www.platforma13a16.nl/
http://www.rotterdamsmilieucentrum.nl/
https://www.rover.nl/over-rover-rotterdam
https://www.stadslabluchtkwaliteit.nl/
https://www.stadslabluchtkwaliteit.nl/



