
  

 

 

Aan: Fractievoorzitters en woordvoerders buitenruimte Gemeenteraad Rotterdam 

CC:  informateurs P. Rosenmüller en P. Duisenberg 

Betreft: Groen in collegeakkoord  

Datum: 17 mei 2018  

Van: De Groene Connectie, Groen 010 

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Vereniging Natuurmonumenten 

 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Vandaag presenteerden informateurs Rosenmüller en Duisenberg het concept raamwerk voor een 

nieuw coalitieakkoord in Rotterdam. Na lezing hiervan willen wij graag uw aandacht vragen voor het 

belang van groen en natuur. Hoogwaardig groen in en om de stad levert een wezenlijke bijdrage aan 

ambities uit het raamwerk, zoals een schone en klimaatbestendige stad, een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat en veilige wijken met sociale cohesie. Wij zouden graag zien dat de kansen die groen 

biedt voor het realiseren van deze ambities, explicieter worden opgenomen in een definitief 

collegeakkoord. In deze brief doen wij daarvoor een aantal suggesties.  

 

Rotterdam is verassend groen en rijk aan natuur: gemiddeld 77 

m2 per woning1. De Maasstad scoort op dit punt zelfs beter dan 

Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Ook zijn er in Rotterdam 

bijzonder veel burgerinitiatieven om wijken te vergroenen en de 

sociale cohesie te versterken. Toch zijn er helaas ook redenen 

tot serieuze zorgen. Net als overal in Nederland spelen 

Rotterdamse kinderen steeds minder buiten, terwijl dit bewezen 

goed is voor de motorische en sociale ontwikkeling. Steeds meer 

jongeren bewegen te weinig: volgens de Rotterdamse huisarts 

Van der Poel voldoet 25% van de jongeren niet aan de minimale 

beweegnorm van 10.000 stappen per dag. Ook gaat de 

luchtkwaliteit in Rotterdam de laatste jaren sterk achteruit in 

plaats van vooruit zoals de bedoeling was. Door de 

klimaatverandering treedt er steeds vaker hittestress op in 

stadsdelen met weinig groen en ook de opvang van hevige 

regenbuien is in sommige wijken nog steeds een probleem. En 

tenslotte: de signalen over de achteruitgang van het aantal 

soorten in de natuur zijn dramatisch, neem bijvoorbeeld het 

onderzoek waaruit bleek dat het aantal vliegende insecten in nog 

geen 30 jaar met 76% is afgenomen. 

 

Kortom, er is alle reden toe om de vergroening van Rotterdam hoog op de agenda te zetten. 

Ondergetekende organisaties willen hier de komende jaren samen de schouders onder zetten. Hoe kan 

de gemeente hieraan bijdragen? Hieronder een aantal speerpunten als suggesties voor een groen 

collegeakkoord, met daarbij concrete kansen die om uitvoering vragen. 

 

  

                                                 
1 Alterra, 2015 

Groen & gezondheid 

Het belang van groen in de stad 

is duidelijk: groen is goed voor 

de gezondheid van mensen. 

Meer investeren in een groene 

stad kan uiteindelijk leiden tot 

besparing op zorgkosten zo 

bleek al in 2012 uit onderzoek 

van KPMG. 

 

  



  

Ondersteun lokale groencoalities 

De basisgedachte achter coalities zoals De Groene Connectie is dat ruimtelijke verbinding en 

vergroening de sociale cohesie in wijken, het welzijn en gezondheid verbetert. Het is erg wenselijk dat 

er vanuit de gemeente ruimte geboden wordt aan lokaal geïnitieerde coalities. Hierin participeren naast 

buurtbewoners en organisaties voor zorg, welzijn, onderwijs en armoedebestrijding ook steeds meer 

gebiedsontwikkelaars in co-creatie. De gemeente kan een ondersteunende rol spelen door de 

verbindingen en de groene bestemmingen te borgen en bij ingrepen in het gebied, de doelstellingen op 

het gebied van participatie, integratie, onderwijs, armoedebestrijding, welzijn en gezondheid zwaarder 

mee te laten wegen. Een mooi voorbeeld van een dergelijke aanpak is Buurt Bruist. Ook in andere 

gebieden, zoals Noord, is er veel potentie voor de ontwikkeling van groene verbindingen. De gemeente 

kan structurele financiering voor dit soort groene initiatieven bieden o.a. door middel van het verstrekken 

van opdrachten voor de maatschappelijke diensten die zij leveren. 

 

Beschouw groen als meer dan ruimtelijk 

Groen is meer dan een ruimtelijke component, het maakt de stad op uiteenlopende manieren beter. 

Natuur is onze basis. Groen helpt niet alleen voor een gezondere stadslucht en verkoeling in de zomer, 

maar ook voor mentale ontspanning. Voor kinderen en jongeren is groen onontbeerlijk om goed te 

ontwikkelen. En niet te vergeten: groen verbindt. Het dicht de kloof tussen bewoners met soms heel 

verschillende achtergronden. Het kan de sociale cohesie, de gezondheid en het woongenot van de 

stedeling verbeteren. En natuur kan een belangrijke rol spelen in een veranderend klimaat, bijvoorbeeld 

door aanleg van klimaatbuffers die natuur en waterberging combineren. Het zou geweldig zijn wanneer 

de diensten Stadsontwikkeling, Maatschappelijke Ondersteuning en Stadsbeheer volgens deze filosofie 

gaan samenwerken aan een gezonde, inclusieve stad waarin burgers naar elkaar kunnen omzien en 

elkaar versterken.  

 

Investeer in het open houden van grootstedelijke groengebieden  

Samen met natuurbeschermers, private organisaties en bewoners investeert Rotterdam al jaren in 

aantrekkelijke natuur- en recreatiegebieden in en om de stad. Met uw hulp wordt die samenwerking een 

krachtige factor voor de duurzame innovatie van de stad, ook met het oog op de aankomende 

woningbouwopgave en de klimaatontwikkeling. U kunt als gemeente bijdragen door de komende jaren 

te zorgen voor het open en groen houden van grootstedelijke groengebieden en landschappen en hier 

te investeren in recreatievoorzieningen en natuurkwaliteit.  

 

Concreet kunt u: 

o De woningbouwopgave zo veel mogelijk invullen via creativiteit in bestaand stedelijk gebied, 

door stedelijke verdichting en bouw nabij hoogwaardig OV; 

o Polder Schieveen definitief als natuurgebied bestemmen en afzien van ontwikkeling van 

een bedrijventerrein op deze plek, ook op termijn; 

o Van de natuurontwikkeling aan de noordrand van Rotterdam de poort naar Midden-Delfland 

maken, door hier te blijven investeren in de samenwerking met Natuurmonumenten en 

Staatsbosbeheer. 

o Het plan Natuurontwikkeling Bonnenpolder in Hoek van Holland (partners Zuid-Hollands 

Landschap, Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland) opnemen in het nieuwe 

bestemmingsplan Oranjebonnen; 

o De 600 ha hoogwaardige akkernatuur en recreatie in het Buytenland van Rhoon, realiseren 

conform PMR-afspraken; 

 

  



  

Versterk de groene stad-landverbindingen  

Rotterdam heeft te weinig aantrekkelijke groene routes vanuit de stad naar het buitengebied. Dat 

buitengebied heeft de Rotterdammer hard nodig om gezond te blijven, te recreëren en woongenot te 

ervaren.  

 

Concreet vragen we u: 

o De doorontwikkeling van kansrijke groene stad/landverbindingen zoals de Hollandse 

Banen langs de Schie en het Polderpad tussen Rotte en Schie; 

o De ontwikkeling van Landgoed de Tempel conform het totaalplan voor herstel met 

Natuurmonumenten en Golden Years, waarbij het park publiek toegankelijk wordt; 

o De borging van Getijdepark Brienenoord als onderdeel van Rivier als Getijdepark; 

o Ontwikkeling en duurzaam beheer van de groene long Maassluis – Hoek van Holland, met 

ZHL als toekomstige beheerpartner in de gemeentelijke N2000 gebieden 

(Nieuwlandsebosjes-Hoeksebosjes-Vafamil); 

o Financiering voor kwalitatief en deskundig beheer van een natuurlijke rivier zoals in het 

Rotterdamse programma Rivier als Getijdenpark. 

 

Versterk de groenstructuur in de stad 

Groene lokale initiatieven hebben steun nodig van de overheid en zijn belangrijk voor de stad, juist in 

wijken waar nauwelijks groen is. Laagdrempelig groen ‘voor en van de buurt’ wordt door bewoners en 

overheid als zeer waardevol ervaren. Dat blijkt uit de vele groeninitiatieven die onze stad rijk is zoals: 

Botanische tuin Afrikaanderwijk, Buurt Bruist, Creatief Beheer, Dakakker, Essenburgpark, de Groene 

Connectie, GroenGoed, Hefpark, Krachtgroen, Moestuinman, Natuurlijk Spangen, PlanetCare, 

Rotterdamse Munt, Stadslandbouw Schiebroek,  De Stad Uit, De Voedseltuin, De Vredestuin en 

Wollefoppengroen. We roepen de gemeente op om dit soort bottom-up initiatieven ruimhartig te 

ondersteunen en daarbij ruimte te bieden voor experimenteren en van elkaar leren. 

 

Daarnaast roepen wij de gemeente op om middelen en mensen in te zetten in concrete projecten zoals: 

o Het borgen van de voormalige Havenspoorlijn als historische onderlegger van Groene 

Connectie; 

o Zorgen voor een goed begaanbare wandel- en fietsverbinding tussen het Essenburgpark en de 

Spoordijk Spangen (brug over de Schie) en behoud van het Horvathviaduct tegenover Sparta; 

o De Van Nellefabriek een adres geven aan de Groene Connectie. Het verbeteren van de 

verbinding tussen de Van Nelle Fabriek (Unesco World Heritage) en Spangen;  

o Realiseren van een verbinding (loopbrug) tussen het Bospolder Tussendijken en M4H gebied 

via het Dakpark; 

o De Groene Connectie meenemen bij de ontwikkelingen rond het Marconiplein: het versterken 

van verbinding M4H – Oud Mathenesse – Marconia – Groene Connectie via duidelijke loop- en 

fietsroutes, ook met het oog op de 840 nieuwe huishoudens in de Lee Towers; 

o Een loopbrug realiseren tussen de Spoortuin en het Essenburgpark; 

o Bescherm schaars groen zoals het Eetbaar Park Pompenburg, de Vredestuin en de Dakakker; 

o Ontwikkel verdere vergroening van Noord: voortbordurend op initiatieven als De Tuin op 

Hofbogen, de Kas, Hof van Noord, Gordelwegtuinen, Wilgenplantsoen, Bloklandtuin, 

Bergwegplantsoen en Oogst Met Mij Mee; 

o Verhoog de biodiversiteit met gefaseerd maaibeheer; 

o Zorg voor meer eetbaar plukgroen in de stad, door een percentrage van nieuwe aanplant in te 

vullen met bessen, frambozen, bramen noot- en fruitbomen; 

o Neem De Groene Connectie mee als kans in de planvorming over de 4de oeververbinding 

indien deze aan de westzijde van de stad komt; 

o Neem De Groene Connectie op in de gebiedsontwikkeling Schiehavens. Stimuleren van 

buurttuin in Schiemond, ontwikkeling Croonterrein, Tuin op de Pier en Coolhaven. Het 

realiseren van een loopbrug over de Schiemondhaven; 



  

o Integrale visie ontwikkelen op vergroening van Coolhaven Noord en Coolhaven Zuid in 

samenhang met de Groene Connectie en de verbinding met het Park. 

 

Groenloket 

Groen010 verenigt sociaal ondernemers in het groen (onder andere Natuurlijk Spangen, Rotterdamse 

Munt, Krachtgroen, de Voedseltuin en Wollefoppengroen).  

 

Een gesmeerde uitwisseling tussen dit maatschappelijke netwerk en het gemeentelijke netwerk is 

wenselijk om de kwaliteit van het beleid op het gebied van groen te verhogen. In een ‘groenloket’ kan 

deze samenwerking tussen gemeente en groene initiatieven tot stand komen.  

Groen010 pleit voor een betere samenwerking tussen en met gemeentelijke diensten. Een groen 

initiatief is per definitie integraal, het opereert op twee of meer verschillende vlakken; in elk geval 

ruimtelijk en sociaal. Het is van belang dat de gemeentelijke diensten hier soepel op in kunnen spelen. 

In het Groenloket komen alle diensten samen. Buiten de korte lijnen is de verschuiving van incidentele 

subsidies naar structurele opdrachten nodig. Het Groenloket bundelt de budgetten op inzichtelijke wijze 

voor zowel het maatschappelijke netwerk als het gemeentelijke netwerk. 

 

Groen010 zet zich in voor de groene toekomst van de stad. We roepen de gemeente op om in te zetten 

op de volgende concrete projecten: 

o Per gemeentelijke dienst minimaal een persoon met inzicht, mandaat en kennis van zaken op 

gebied van groen vrijmaken om soepele samenwerking tussen gemeentelijke diensten onderling 

mogelijk te maken. Deze ambtenaren versterken en onderhouden actief contact met groen 

initiatieven, netwerken en coalities; 

o Incidentele subsidiestromen bundelen en omvormen naar structurele opdrachten; 

o Actief betrekken van initiatieven, netwerken en coalities bij integraal groen toekomstbeleid van 

de gemeente. 

 

Wij hopen dat het college van B&W via bovengeschetste lijnen wil werken aan een sociaal en groen 

Rotterdam waar het nog fijner leven, werken en verblijven is. Graag zetten wij daar samen met u de 

schouders onder. 

 

We wensen u veel succes bij de vorming van de coalitie. 

 

Met vriendelijke groeten, namens de betrokken partijen: 

De Groene Connectie 

Groen 010 

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap 

 

 
Anneklaar Wijnants 

Provinciaal Ambassadeur Zuid-Holland, Zeeland en Zuidwestelijke Delta 

Natuurmonumenten 


