
Groene 
meters maken.
Rotterdam gaat voor groen 2020



Voorwoord

‘Een groene 
beweging is 
in gang gezet’
Het doel: 20 hectare groen erbij vóór 2022 (voor uw 
beeld; dat zijn maar liefst 40 voetbalvelden!). De stand 
na twee jaar: 12,8 hectare. 

En of ik daar tevreden over ben! We liggen goed op 
schema en hebben in 2020 zelfs meer bereikt dan 
verwacht. Wat ik belangrijker vind dan de getallen, is de 
beweging die met Rotterdam gaat voor Groen in gang is 
gezet. Een beweging van groen denken en doen, groen 
leven, groen ademen. De 20 extra hectare groen is ons 
streven, maar niet het einddoel!

In dit jaarverslag leest u wat er in 2020 allemaal is ge-
daan aan groen voor Rotterdam; in de publieke ruimte, 
op bedrijventerreinen, op groene daken en dichtbij huis.  

Het afgelopen jaar in coronatijd hebben we meer dan 
ooit ervaren hoe belangrijk groen voor ons allemaal 
is. Het rondje in de buurt, buiten sporten, wandelen en 
fietsen in de natuur bleken voor velen dé uitlaatklep. 
Groen is belangrijk voor je gezondheid, maar zorgt bij-

voorbeeld ook voor verkoeling in de zomer, voor betere 
wateropvang bij stortbuien en meer variatie in plant en 
dier. En groen verhoogt de waarde van vastgoed.

Als gemeente hebben we veel extra groen toegevoegd 
in de buitenruimte. En de zeven stadsprojecten waar het 
college in gaat investeren, leveren straks ook de nodige 
hectares op. Daarnaast zijn talloze bewoners en onder-
nemers met groen aan de slag gegaan. Zoals bewoners 
in het Oude Westen en Hillesluis die hun straten en 
pleinen groener maken. En Ahoy dat een groen dak heeft 
aangelegd. Dat is geweldig én broodnodig. Want als 
gemeente doen én kunnen we dit niet alleen. 

We hebben nog twee jaar om ons doel van 20 hectare 
voor 2022 te behalen. Of dat gaat lukken? Jazeker, daar 
twijfel ik niet aan.  

Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen
Wethouder handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven
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De groene 
stand van zaken. 
Twintig hectare extra groen in de periode van 2018-
2022. Dat is het doel van de vastgestelde collegetarget. 
In het actieplan Rotterdam gaat voor groen, 20 hectare 
erbij (april 2019) staat hoe we het extra groen voor 
elkaar willen krijgen; met groene daken, groen in de 
openbare ruimte, groene werklocaties en groen dichtbij 
huis. 

Na ruim twee jaar (periode september 2018-november 
2020) staat de teller op 12,8 hectare extra groen in de 
stad. De verwachting was gemiddeld vijf hectare per 
jaar, dus we liggen ruim voor op schema. De meetme-
thode die we in 2019 gebruikten, hebben we in 2020 in 
overleg met de Rekenkamer aangepast. De methode om 
op luchtfoto’s het verschil in groen aan te tonen van jaar 
tot jaar, bleek namelijk niet betrouwbaar. 

De vierkante meters op private terreinen, zoals bij 
particulieren en bij bedrijven, kunnen we niet goed 
berekenen en tellen we daarom niet mee. Deze vier-
kante meters zijn natuurlijk wel belangrijk. We blijven 
daarom extra groen in deze privégebieden stimuleren 
en laten enkele hoogtepunten van dit extra groen zien in 
dit jaarverslag.

Zo is het saldo van de vierkante meters extra 
groen tot en met 2020 bepaald: 

• Infraroodberekeningen bij jaarlijkse lucht-
foto’s van groene daken (dat groen levert 
een betrouwbaar beeld op); 

• Vierkante meters van inrichtingsplannen 
voor de buitenruimte die zijn vastgesteld 
van september 2018 tot en met november 
2020. Dit groen is dus nog niet aangelegd, 
maar het besluit tot aanleg is wel genomen; 

• Vierkante meters van inrichtingsplannen 
die na september 2018 zijn uitgevoerd.
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Doel: 20 hectare

Resultaat tot nu toe: 12,8 hectare

Groene daken
Totaal: 5,9 hectare erbij

2,8 hectare gerealiseerd van apr 2018 tot mrt 2019

3,1 hectare gerealiseerd van mrt 2019 tot mrt 2020

Openbare ruimte
Totaal: 6,9 hectare erbij

3,3 hectare aangelegd van sept 2018 tot nov 2020

1,6 hectare voorbereid in 2018-2019 en komt eraan 

2 hectare voorbereid in 2019-2020 en komt eraan
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Dichtbij huis

5.937 m2 nieuw groen 
in tuinen en op daken, met subsidie klimaatadaptatie

Meer dan 1.000 
nieuwe geveltuinen in Rotterdam

279 straten
groener gemaakt door bewoners. 
Resultaat: 2.556 m2 extra groen

OPZOOMER MEE

6 nieuwe groenblauwe schoolpleinen
met gemeentelijke subsidie

Talloze Rotterdammers
aan de slag met groen. Bijvoorbeeld in het
Oude Westen, Delfshaven en Hillesluis

Werklocaties

Winkelen in groene omgeving
nu ook op Lage Land

Bedrijventerrein kleurt groen
Van SEW Eurodrive (Spaanse Polder) 

Station NS Alexander
 trotse eigenaar van groen dak
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Bloklandstraat

Groen in de 
openbare ruimte. 
De gemeente is eigenaar van ruim veertig procent van 
de openbare ruimte in de stad. Bij de (her)inrichting van 
deze buitenruimte, kijken we hoe we extra groen kunnen 
toevoegen. Soms is een bijdrage van Rotterdam gaat 
voor groen nodig om de vierkante meters aan te kunnen 
leggen. Soms financieren de projecten dit zelf. In enkele 
gevallen hebben we groen aangelegd op locaties waar 
geen (her)inrichting gepland stond, bijvoorbeeld in wij-
ken met weinig groen. Bij de aanleg van groen houden 
we rekening met beplanting die aantrekkelijk is voor 
dieren. Dus niet alleen gras, maar variatie in bomen, 
heesters en kruiden. Zo dragen we bij aan de biodiver-
siteit in de stad.

De voorbereiding en uitvoering van buitenruimtepro-
jecten kosten tijd. Vaak zit er minimaal een jaar tussen 
planvorming en het moment dat het groen buiten te zien 
is. Zodra het extra groen in de plannen is opgenomen 
en de uitvoering in voorbereiding is, tellen we deze 
vierkante meters mee. Dit is zo afgesproken met de 
Rekenkamer.

Resultaten
Tussen september 2018 en november 2020 is in totaal 
3,3 hectare extra groen aangelegd en is 3,6 hectare in 
voorbereiding voor uitvoering. In totaal dus bijna zeven 
hectare. Het nieuwe groen is verspreid over de stad. 
Zo is er extra groen aangelegd op het Vredenoordplein 
(Kralingen), in de Bloklandstraat (Oude Noorden), de 
Polderlaan (Hillesluis), de Veerlaan (Katendrecht), de 
Veldenbuurt (Charlois), bij de wijksportvoorziening in 
Pernis en bij de Troubadourlaan (Hoogvliet). 

In 2020 hebben we ook gewerkt aan drie ecologische 
verbindingen. Bij zo’n verbinding koppelen we (loka-

le) groene plekken aan elkaar, zowel binnen de stad 
als naar buiten. Zo ontstaat een route met water en 
groen; aantrekkelijk voor mens en dier. Een van de drie 
ecologische verbindingen is onderdeel van het Rondje 
Stadionpark, van Zuiddiepje naar Park De Twee Heuvels. 
Dit plan is klaar en de eerste fase is in uitvoering. De 
tweede en laatste fase is naar verwachting mei 2022 
gereed. Twee andere ecologische verbindingen zijn Van 
Heemraadssingel naar Vroesenpark en De Steilrand van 
Schie naar Rotte, langs Park Zestienhoven. We werken 
aan een strategie om deze verbindingen te realiseren. 
Enkele projecten die hieruit volgen, willen we in 2021 en 
2022 uitvoeren.

Het stadsbestuur heeft ook het principebesluit genomen 
ruim 230 miljoen euro te investeren in zeven groene 
stadsprojecten: aantrekkelijke openbare plekken en 
parken waar bewoners en bezoekers recreëren en 
elkaar ontmoeten. Deze projecten zijn: Hofbogenpark, 
Schouwburgplein, Groene Long (Hofplein en West-
blaak), Rijnhavenpark, Park Maashaven, Alexanderplein 
en het Getijdenpark Feijenoord City. Hier komt veel 
extra groen, vaak vele hectares. Dit groen tellen we 
mee als de uitgewerkte plannen zijn vastgesteld. Maar 
dat deze stadsprojecten Rotterdam nóg mooier gaan 
maken, weten we zeker. 

Vooruitblik
In 2021 komt er veel groen bij. Denk aan locaties als de 
Coolsingel, de groene kade achter BlueCity (voormalig 
Tropicana), het Coolhavenpark, het Taandersplein, het 
Jacobsplein, het busstation Zuidplein en het voorplein 
bij het Depot Boijmans Van Beuningen. Op Zuid worden 
ook nog andere pleinen met groen ingericht, zoals bij de 
Malieklos. 

Speelplek Pantserstraat

Polderlaan
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Extra groen openbare ruimte

Klaar

Start uitvoering 2021/2022 

Rozenburg
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Foto: Diana Vergeer

Interview

Bewoners 
ontwerpen 
binnenterrein 
Het gebeurt niet vaak dat bewoners zelf een ontwerpplan maken voor hun omgeving. En 
het is nog specialer als de gemeente dit plan ook uitvoert. Bewoners van woningcomplex 
Heliport – bij het Hofplein – kregen het voor elkaar. 

Twee jaar geleden kwamen bewoners 
met een plan om een deel van het 
versteende binnenterrein te vervangen 
door groen. Dat was de aanzet voor 
een samenwerking tussen bewoners, 
gemeente en het Hoogheemraadschap 
van Schieland en de Krimpenerwaard. 
Ze pakten het hele binnenterrein aan. 
Het werd niet alleen groener, maar ook 
klimaatbestendiger. 

Eind 2020 werd het nieuwe binnenterrein 
opgeleverd. Diana Vergeer, bewoner en 
initiatiefnemer van Heliport Groen: ‘Het 
is zo mooi geworden. Iedereen is trots op 
het resultaat.’ Stenen zijn vervangen door 
verschillende soorten groen en bloemen. 
Voorheen stroomde regenwater van de 
daken en het plein rechtstreeks het riool 

in. De regen wordt nu opgevangen en 
naar de Karnemelkshaven geleid. Dit 
is het kanaaltje dat rond en door het com-
plex stroomt. 

Er was heel wat overleg voor nodig om 
dit allemaal voor elkaar te krijgen, aldus 
Vergeer. ‘Twee jaar participatie. De 
gemeente heeft ons de ruimte gegeven 
om met een eigen ontwerpplan te komen. 
De samenwerking was echt goed. Het 
binnenterrein nodigt nu ook meer uit 
om elkaar te ontmoeten. Het is een veel 
socialer plein geworden.’
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Interview
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‘Groen 
altijd doen’
In vier jaar tijd de stad vergroenen met 20 hectare extra groen. Miranda Nauta, program-
mamanager Rotterdam gaat voor Groen, is enthousiast dat er binnen de gemeente zoveel 
extra groen in de plannen wordt opgenomen.

Foto linksboven: 

Projectteam Rotterdam gaat voor 

groen. Miranda Nauta (l), Petra 

Vleeskens (m), Jamilla Koetsier (r). 

Foto rechtsboven: Femke Stam (l) 

en Jacco de Frel (r). Foto rechts: 

Judith Marcellis (l) en Marianne 

van Wijngaarden (r).

‘Groen is niet alleen een welkome 
opfleuring voor een stenige stad, maar 
ook noodzakelijk voor de gezondheid 
van Rotterdammers. ‘Groen altijd doen’ 
moet dan ook het uitgangspunt wor-
den bij alle gemeentelijke projecten en 
werkzaamheden. Er zijn zoveel kansen 
om extra bomen, plantvakken, groene 
kades of grasstroken toe te voegen aan 
de stad. Een straat die toch al open moet 
vanwege rioleringswerkzaamheden, de 
herinrichting van wegen en straten of de 
aanleg van een fietspad. Met een team 
van Stadsontwikkeling en Stadsbeheer 
zorgen we dat collega’s in hun plannen 
en projecten extra groen opnemen. Door 
ze vertellen dat het belangrijk is en soms 
met een extra financiële bijdrage. Als 

straks de teller op 20 hectare staat, stop-
pen we natuurlijk niet ineens met groen 
doen! Het is een manier van denken die 
we met z’n allen moeten omarmen, want 
groen voegt zoveel toe aan de stad. Ik 
zie de bereidheid en het enthousiasme 
toenemen. De afgelopen jaren hebben 
we Rotterdam al flink groener gemaakt. 
Een groener plein, een straat vol gevel-
tuintjes, groene kades langs de Maas, 
een park; het draagt allemaal bij aan een 
leukere en gezondere stad.’

Interview
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Dakakker

Groene daken.
Groene daken zijn alleskunners. Ze maken onze stad berken op het Depot Boijmans Van Beuningen.
letterlijk groener, vormen een buffer bij regenwateraf- Met de subsidie klimaatadaptatie is in 2020 5.937 m2 
voer, zorgen ervoor dat het dak langer meegaat, houden nieuw groen aangelegd, op daken en in tuinen. 
een pand op temperatuur. En soms zijn ze te gebruiken Vorig jaar startten Rooftop Revolution en gemeente 
als dakterras of daktuin. met een wijkaanpak. In vier wijken met veel platte 

daken worden huiseigenaren gestimuleerd hun daken 
In 2020 is de subsidie voor groene daken overgegaan gezamenlijk aan te pakken, dat geeft schaalvoordeel. In-
in subsidie voor klimaatadaptatie, voor particulieren, middels worden de eerste ‘dakenscans’ in opdracht van 
woningcorporaties en ontwikkelaars. De subsidie is in huiseigenaren uitgevoerd. De scans brengen in kaart 
te zetten voor bijvoorbeeld de aanleg van een groen of wat er mogelijk is op een dak en wat de kosten zijn. 
waterbergend dak, of voor het vervangen van tuintegels 
door groen. Vooruitblik

Groene en multifunctionele daken zijn populair; ook 
Resultaten zonder subsidie investeren veel eigenaren in hun dak. 
De oppervlakte van groene daken meten we met Daarom verwachten we dat er de komende jaren veel 
luchtfoto’s die elk voorjaar worden gemaakt. Van maart vierkante meters groen dak bijkomen. In 2021 bijvoor-
2019 tot april 2020 is er 3,1 hectare nieuw groen dak beeld ‘De Groene Kaap’ op Katendrecht en het nieuw-
bij gekomen op 580 nieuwe groene daken. Op Ahoy bouwdak van Little C aan de Coolhaven. Bij de Hofbo-
zijn groene daken aangelegd en de nieuwbouw van de gen komt zelfs een dakpark. De aanpak van Rooftop 
Fatimaschool in Schiebroek heeft een educatieve dak- Revolution gaat door in 2021. 
tuin. Ook is een daktuin gemaakt met 75 meerstammige 
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Groene daken

Totale toename: 685

toename groene daken

aantal groene daken

+ 105

april 2018 - maart 2019maart 2019 - april 2020

+ 580

1.900 1.795

Groen oppervlak op daken

Totale toename: 5,9 ha

maart 2019 - april 2020: april 2018 - maart 2019: 
van 39,9 ha naar 43 ha = + 3,1 ha van 37,1 ha naar 39,9 ha = + 2,8 ha

Luchtfoto groene daken (april 2020)
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Interview

Langste 
natuurdak 
van Nederland 
Het langste natuurdak op een woongebouw in Nederland is sinds vorig jaar te vinden op 
de Peperklip in Rotterdam-Zuid. Woningcorporatie Vestia en de gemeente Rotterdam 
zorgden er samen voor – met Europese LIFE-subsidie – dat dit groene dak er kwam.

Foto:  Arjan Schakenbos Vestia is eigenaar van de 549 huurwo-
ningen in de Peperklip. Dit markante 
gebouw kreeg afgelopen jaren een flinke 
onderhoudsbeurt. Dit was voor Vestia 
een goede aanleiding om te kijken of er 
ook ingrepen mogelijk waren die bijdra-
gen aan de klimaatbestendigheid van 
de stad. De grootste kansen lagen op het 
dak van de Peperklip, zo wees onderzoek 
uit. 

Het groene dak is maar liefst 7.600 m2 
groot. Door de toepassing van sedum, 
kruiden, vaste planten, boomstammen 
en waterpoeltjes ontstaan er verschil-
lende biotopen. Daardoor voelen bijen, 
vlinders en vogels zich er thuis. Het dak 
is niet openbaar toegankelijk, omdat de 

constructie daarvoor niet sterk ge-
noeg is. De bewoners genieten op een 
andere manier van het groene dak. Arjan 
Schakenbos, voorzitter van de raad van 
bestuur van Vestia: ‘Het natuurdak biedt 
op warme zomerdagen verkoeling. En 
op een koude winterdag zorgt de isolatie 
voor een behaaglijke binnentemperatuur. 
Als het hard regent, houden de planten 
het regenwater langer vast, zodat er min-
der kans op overlast is. We kijken of we 
ook daken van andere panden groener en 
biodiverser kunnen maken.’

1918
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Interview

De Slag 
om het Dak
Rotterdam is met maar liefst 18,5 miljoen m2 plattedakenhoofdstad van Nederland. 
Esther Wienese en Pamela Logjes willen het van de daken schreeuwen. Er kan zoveel 
meer op die daken dan zonnepanelen. Denk aan een moestuin, dakpark, speelplaats, 
sportplek en wateropvang.

Foto: Esther Wienese (l) 

en Pamela Logjes (r)

Beide dames werken aan de Rotter-
damse Rooftop Revolution. Wienese 
als DakenDiva, Logjes vanuit Rooftop 
Revolution, een stichting die de natuur 
wil terugbrengen op de daken in de stad. 
Logjes: ‘Samen promoten we de wijkaan-
pak in het Hoogkwartier, Middellland, 
Nieuwe Westen en Bloemhof. We kijken 
wat er speelt in een wijk en hoe we 
mensen mee kunnen krijgen. De een 
heeft wateroverlast, de ander is klein 
behuisd. Voor beiden ligt de oplossing op 
het dak.’ Wienese is al jaren actief in het 
Hoogkwartier. ‘Deze typische wederop-
bouwwijk biedt veel kansen omdat er 
veel platte daken zijn.’
Beider boodschap is: kies voor groene en 
multifunctionele daken en niet klakke-

loos voor zonnepanelen. Wienese: ‘Er zijn 
zoveel mooie alternatieven. Je kunt je 
dak maar één keer gebruiken. Kies dan 
voor echt toegevoegde waarde. Voor 
jezelf, de stad en voor de wereld.’ Logjes: 
‘Momenteel is een echte Slag om het Dak 
gaande. In de stad is de ruimte beperkt 
maar op de daken is nog plek. Die willen 
we zo goed mogelijk benutten. Mensen 
moeten echt anders gaan denken over de 
waarde van hun daken!’
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Bedrijventerrein SEW Eurodrive

Groene 
werklocaties.
Op bedrijventerreinen, kantoorlocaties en in winkel-
gebieden is nog veel groene winst te behalen. Groen 
kan ook hier van grote waarde zijn, bijvoorbeeld om 
hittestress bij grote asfaltlocaties en wateroverlast bij 
zware regenval tegen te gaan. Ook is een groene(re) 
werkomgeving aantrekkelijk voor (nieuwe) medewer-
kers. We stimuleren bedrijven en ondernemers om hun 
omgeving te vergroenen, op grote én kleine schaal. 
Bijvoorbeeld met de subsidieregeling voor klimaatadap-
tatie die ook bedoeld is voor bedrijven.  

Resultaten
Veel bedrijven hebben in 2020 stappen gemaakt om te 
vergroenen. In de Spaanse Polder heeft SEW Euro- 
drive het bedrijventerrein groter en groener gemaakt. 
Een uitbreiding van het terrein leverde niet alleen extra 
parkeerplaatsen op, maar ook haagjes, bloembakken, 
bomen, planten en bankjes. De Spaanse Polder is één 
van de bedrijventerreinen die ruimtelijke verbetering 
nodig heeft, waar ondernemers en de gemeente samen 
aan werken. Vergroening is hierbij een belangrijk onder-
werp. We onderzoeken waar we in de openbare ruimte 
meer groen kunnen aanleggen en wat ondernemers 
gezamenlijk kunnen doen.
Daarnaast ontwikkelen we een menukaart voor bedrij-
ven, waarin staat wat bedrijven zelf op hun terrein kun-

nen doen aan vergroening. Het idee is om in 2021 deze 
menukaart eerst op één bedrijventerrein uit te testen en 
daarna verder te verspreiden. 

Met Ahoy kijken we naar de mogelijkheden om daar in de 
omgeving meer te vergroenen. En samen met Rotterdam 
Partners zetten we ons in om bij toekomstige congressen 
de organisatoren te laten bijdragen aan groene projecten.

Ook in stedelijke en winkelgebieden wordt aan meer 
groen gewerkt. Zo is in 2020 extra groen aangelegd bij 
de herinrichting van winkelcentrum het Lage Land in 
Prins Alexander. Bij Heilige Boontjes op het Eendrachts-
plein is op initiatief van de ondernemer ook extra groen 
aangelegd, in eigen beheer.

Ook zijn diverse kantoorlocaties bezig met vergroenen 
en verduurzamen. Bij de Alexanderknoop (Prins Alexan-
der) werken particuliere eigenaren samen in de Green 
Business Club Rotterdam Alexander om het gebied te 
verduurzamen en te verlevendigen. En in 2020 is het 
groene dak van station Alexander aangelegd. 

Vooruitblik
In 2021 gaan we verder met de aanpak bij de Spaanse 
Polder en willen we aansluiten bij andere bedrijventer-

reinen die aangepakt worden. In Prins Alexander wordt 
op het Prins Alexanderplein, dat nu vooral een grote 
stenen vlakte is, groen aangelegd op basis van een plan 
van de ondernemers. Zo heeft het plein al een groe-
nere en mooiere uitstraling, voordat het stadsproject 
Alexanderplein wordt uitgevoerd. Daarnaast staat veel 
extra groen op stapel bij de vernieuwing van het winkel-

centrum in Hoogvliet. Rotterdam gaat voor Groen gaat 
hier ook financieel aan bijdragen. Ook brengen we de 
menukaart voor bedrijven en de klimaatadaptiesubsidie 
verder onder de aandacht.

Brainpark
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Foto: Gary Voorhout

Interview

Gezelliger 
door groen
In de Architectenbuurt (Prins Alexander) is bij het groot onderhoud de vergroening van de 
wijk gelijk meegenomen. Volgens slijter en voorzitter van de winkeliersvereniging Gary 
Voorhout is winkelcentrum Lage Land er flink op vooruit gegaan.

‘Groot onderhoud brengt overlast met 
zich mee. Daar kun je over mekkeren 
maar je kunt het ook laten gebeuren’, 
zegt Voorhout. Ik heb geïnvesteerd in 
een goede relatie met de werklui en bood 
hen regelmatig een kop koffie aan. Komt 
er dan een levering binnen en mijn winkel 
is niet bereikbaar, dan helpen ze.’ 

De omgeving is enorm opgeknapt vindt 
Voorhout. ‘Er zijn grote plantenbakken 
gekomen. De aanplant is nog klein maar 
straks zitten we hier in het groen. Het is 
een stuk gezelliger met nieuwe bestra-
ting, bankjes, verlichting. Eigenlijk zou-
den mensen er pas ’s zomers plezier van 
hebben. Maar nu met corona wachten 
mensen buiten op hun beurt of spreken 

af op de bankjes en de randen van de 
plantenbakken.’

‘Alles is in goed overleg met de gemeente 
gegaan. Aan al onze wensen is gehoor 
gegeven. Het plein was een kale vlak-
te. Door de plantenbakken kunnen de 
vrachtwagens voor de markt niet meer 
het plein op. De verlichting is vervangen 
en het voelt nu een stuk veiliger. En de 
parkeerplekken zijn slimmer ingedeeld. 
Daardoor zijn er nu en meer parkeer-
plaatsen én meer groen.’ 
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Bewoners bezig in Akeleistraat

Groen 
dichtbij huis. 
Afgelopen jaar, toen mensen vanwege het coronavirus 
veel thuis moesten blijven en werken, werd nog dui-
delijker hoe belangrijk een groene woonomgeving is. 
Bewonersinitiatieven zijn dan ook populair. We bieden 
bewoners allerlei mogelijkheden om zelf hun omgeving 
groener te maken. Die mogelijkheden staan op onze 
website.

Resultaten
Een initiatief van bewoners voor extra groen kan sinds 
2019 maximaal 5.000 euro krijgen vanuit Rotterdam 
gaat voor groen. De gemeente verzorgt in principe 
de aanleg en het onderhoud, al kunnen bewoners het 
onderhoud ook zelf doen. In 2020 zijn bijvoorbeeld 
bewonersplannen uitgevoerd in de Museumstraat en 
het Gouvernehof (Oude Westen), de Graaf Florisstraat 
en de Heemraadsstraat (Delfshaven) en het plein aan de 
Lange Hilleweg (Hillesluis). 

Vorig jaar hebben we met Opzoomer Mee campagne 
gevoerd om bewoners met elkaar de straat of buurt 
te laten vergroenen. De animo bleek groot: bewoners 
voerden maar liefst 279 nieuwe groenacties uit in straat 

of buurt en zo werd ruim 2.500 m2 nieuw groen aange-
legd. De bewoners konden per straat 250 euro krijgen 
voor hun groene acties. Vooral bewoners in Delfshaven, 
Charlois en Feijenoord waren actief. 

Bescheiden maar niet minder gewaardeerd zijn de ge-
veltuinen. Voor een minituintje tot 45 centimeter vanaf 
de gevel is geen toestemming van de gemeente nodig. 
Onze video ‘Hoe leg ik in vijf stappen een geveltuin aan’ 
bereikte via social media ruim 500.000 inwoners.
Veel Rotterdammers gingen met hun geveltuin aan de 
slag, mede dankzij de 1000-geveltuinenactie van Ray-
mond Landegent. Hij maakte ook samen met vrijwilli-
gers de langste geveltuinen van Nederland bij De Kroon 
en De Peperklip. 

Ook privétuinen kunnen groener. Bewoners zien vaak 
op tegen het onderhoud van een groene tuin of weten er 
te weinig van. De blogserie die Stichting Natuurstad in 
2020 uitbracht, helpt hierbij.   

De gemeentelijke ‘tuincoach’ is actief bij rioleringspro-
jecten waar de voortuinen eruit moeten, onder andere in 

Centrum 19 131    

Charlois 48 513,5

Delfshaven 60 370    

Feijenoord 42 522    

Hillegersberg-Schiebroek 13 106    

Hoek van Holland 3 15    

Hoogvliet 2 61    

IJsselmonde 11 111        

Kralingen-Crooswijk 43 446    

Noord 20 151    

Overschie 5 53    

Pernis 0 0

Prins Alexander 11 71    

Rozenburg 2 6    

Hele stad 279 2556,5   
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Tussenwater (Hoogvliet). Zo stimuleren we bewoners d
tuin groener te maken en niet alle tegels terug te leggen.
Corporaties doen hier vaak actief aan mee. We willen de
tuincoach in 2021 bij meer rioleringsprojecten inzetten. 

In 2019 kregen zes basisscholen subsidie voor de aan-
leg van een groenblauw schoolplein, en inmiddels zijn 
de eerste pleinen opgeleverd: bij De Margriet (Blijdorp), 
Oscar Romero (Crooswijk) en Augustinus (Oude Wes-
ten) kunnen kinderen inmiddels spelen in een groene 
omgeving. In 2020 werd weer subsidie beschikbaar 
gesteld voor de aanleg van zo’n schoolplein. Daarnaast 
zien we dat scholen zelf op zoek gaan naar financiële 
middelen om hun plein aan te pakken. We zijn ook bezig
met een pilot bij het nieuwbouwplan voor de Fridtjof 
Nansenschool in Ommoord. Door bij nieuwbouwplan-
nen gelijk de aanleg van een groenblauw schoolplein 
mee te nemen, scheelt dit in aanlegkosten en is minder 
(subsidie)budget nodig.
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Vooruitblik
In 2021 gaan we op allerlei manieren door met het 
stimuleren van de aanleg van groen dichtbij huis. Met 
Opzoomer Mee zetten we een nieuwe actie op touw 
voor groenprojecten in de straat. Stichting Natuurstad 
gaat een cursus aanbieden voor de aanleg van een 
groene tuin. We blijven bewonersprojecten financieel 
mogelijk maken en er komt weer subsidie voor groen-
blauwe schoolpleinen. Ook maken we een videoserie 
die bewoners laat zien hoe ze hun tuin kunnen ver-
groenen. We voeren bewonersinitiatieven uit in de 
Bloemfonteinstraat, op het Noordereiland en in de 
Cleyburghstraat.

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/ik-ga-voor-groen/
https://www.natuurstad.nl/nieuws/vergroen-je-stadstuin
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Interview

Meer dan 
1000 nieuwe 
geveltuintjes  
Rotterdam heeft er in 2020 zeker zo’n 1.500 geveltuintjes bijgekregen, zo schat Raymond 
Landegent. Deze groene ondernemer daagde Rotterdammers vorig jaar uit om in zes 
maanden tijd 1.000 nieuwe geveltuinen aan te leggen. 

Foto: Raymond Landegent ‘De geveltuinen maken de stad niet 
alleen groener. Ze geven ook verkoeling 
op warme dagen, ze vangen regenwater 
op en ze hebben een positief effect op 
de biodiversiteit (in dit geval insecten en 
vogels). En ook niet onbelangrijk: groen 
geeft een boost aan je sociale contacten 
in de straat’, zo zegt hij.

Toen de deadline van de actie eind sep-
tember verstreek, stond de teller op 959 
geveltuinen. Dus net geen 1. 000. Maar 
Landegent weet zeker dat honderden 
mini-tuintjes meer zijn aangelegd. Veel 
Rotterdammers hebben echter hun nieu-
we stukkie groen niet laten registeren op 
de campagnesite. 

Landegent: ‘Op deze manier wordt 
Rotterdam wat minder stenig. En je hebt 
nauwelijks werk aan zo’n tuintje. Op som-
mige plekken zie ik zelfs dat Rotterdam-
mers groente en fruit verbouwen. Het zou 
mooi zijn als meer bewoners de komende 
jaren dat voorbeeld gaan volgen. En voor 
wie het nog niet wist: in onze stad heb je 
geen toestemming van de gemeente no-
dig hebt om een geveltuin aan te leggen. 
Er zijn alleen wat regels waar je je aan 
moet houden.’
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Interview

Wij(k) 
Vergroenen in 
het Oude Westen
Onder de naam Wij(k) Vergroenen is de Aktiegroep Oude Westen samen met bewoners en 
andere partijen al jaren bezig om de wijk groener en duurzamer te maken.

‘Het vergroenen begon in 1987 met het 
Wijkpark. In 2012 volgde de aanleg 
van de collectieve Tussentuin’, vertelt 
Wolbert van Dijk, landschapsarchitect 
en buurtbewoner. ‘Op een braakliggend 
terrein kwam een tuin met onder andere 
een imker, een cultureel programma en 
entertainment. Dit werd een ontmoe-
tingsplek voor de hele buurt.’
Bewoners kregen de smaak te pakken 
en overal in de wijk volgden geveltuinen 
en gemeenschappelijke (voor)tuinen, die 
Van Dijk ontwierp. ‘De bewoners onder-
houden de gezamenlijke tuinen zelf. Om 
de kwaliteit van het groen te behouden, 
blijven we investeren om mensen en-
thousiast te houden.’

De wijk kreeg ook een klimaatstraat. Met 
gezamenlijke voortuinen en lavasteen 
onder de bestrating om regenwater op 
te vangen. En overal in de wijk staan 
regentonnen en -zuilen. ‘Met subsidie van 
het Hoogheemraadschap schaften we de 
eerste tien regenzuilen en twee tonnen 
aan’, vertelt opbouwwerker Petra van den 
Berg. ‘Ze vergemakkelijken het water-
geven en ontlasten het riool.’

Alle acties moeten een ketting van groen 
opleveren, die door de hele wijk slingert. 
Van den Berg: ‘Daarmee willen we bewo-
ners inspireren en tot actie overhalen.’ 

Foto: Petra van den Berg (l) en 

andere actieve bewoners in het 

Oude Westen
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Foto: Ruth Waakop Reijers

Interview

‘Natuur 
prikkelt 
de fantasie’
Met subsidie van de gemeente is het voorplein van basisschool De Margriet in Blijdorp 
omgetoverd tot een groen/blauw speelparadijs.

32

Nu is de aanplant nog klein. Maar als 
alles gaat groeien, kleurt het nieuwe 
speelplein groen. Er zijn bomen en 
struiken, schelpenpaadjes, stapstenen 
en boomstammen om op te klimmen. 
‘Het gaat om spelen in en met de natuur’, 
vertelt leerkracht Ruth Waakop Reijers, 
kartrekker en aanspreekpunt voor de 
gemeente. ‘In de natuur staat het spel 
niet vast. Natuur prikkelt de fantasie en 
stimuleert de creativiteit.’

Er is een pomp die grondwater omhoog 
pompt. Kinderen kunnen dammen 
bouwen en stroompjes verleggen. ‘Ja, dat 
is een vieze smeerboel maar kinderen 
vinden het geweldig. Door het nieuwe 
schoolplein ontstaat gevarieerder spel. 
Kinderen hebben meer keuzes en kunnen 

hun eigen ding doen. Conflicten in de 
klas worden minder omdat er meer 
mogelijkheden zijn om met elkaar om te 
gaan.’

De buurt profiteert ook mee van het 
groenblauwe schoolplein. ‘Vooral de 
kleintjes komen hier na schooltijd 
spelen. En er zijn leuke zitjes om elkaar 
te ontmoeten. De ouders uit de buurt 
gaan tuinman Wouter helpen met het 
onderhoud. De tuincommissie is razend 
populair want veel ouders doen graag 
iets om de buurt groener te maken.’
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