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Samenvatting 

Over De Stad Uit  
De Stad Uit is de Rotterdamse vertaling van Groen Doet Goed, een programma van IVN, Provincie Zuid-

Holland en dertien steden. De Stad Uit wordt gerealiseerd door stichting Lekker Groen en wil kinderen 

en hun ouders uit stenige stadswijken laten ervaren dat het Rotterdamse platteland ook voor hen 

binnen bereik ligt. Voor meer informatie over de stichting verwijzen we naar de bijlage bestuur verslag. 

 

 

 

 

 

Doelgroep 
De doelgroepen van de Stad uit zijn kinderen die in stenige stadswijken opgroeien, ze nemen aan de 

projecten deel via school of met hun ouders in de vrije tijd. We bereiken de doelgroep via Lekker Fit! 

Scholen in de focuswijken, via maatschappelijke organisaties in de focuswijken, via Rotterdampas en via 

media.  
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Projecten 2018/2019 
We hebben drie projecten bij provincie Zuid-Holland aangemeld, deze zijn alle drie volledig toegekend. 

De subsidie van de provincie is de ruggengraat, deze is verder opgeplust door gerelateerde projecten 

oftewel sub-projecten te verbinden aan de hoofdlijn met daarbij aanvullende financiering. 

Hoofdproject Naam sub-project Financier project  

   

1. De Boom In  Provincie Zuid-Holland 

 1.1 Winterspelen Rottemeren Recreatieschap Rottemeren 

 1.2 Batman 010 Reyeroord + 

 1.3 Rups Avengers  Gemeente Rotterdam  

   

2. Natuurlijk eten, eten uit de 

natuur 

 Provincie Zuid-Holland 

 2.1 De Gezonde Kapsalon Gemeente Rotterdam  

   

3. Avontuurlijk Spelen   Provincie Zuid-Holland 

 3.1 Speelnatuur Crooswijkse 

Bocht 

Gemeente Rotterdam  

 3.2 Natuurfeest Pantserklos Gemeente Rotterdam  
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Partners 
 

 

 

Stichting Lekker Groen - inzet vrijwilligers  
De Stad Uit van stichting Lekker Groen wordt gedragen door vrijwilligers, er zijn vast vrijwilligers bij de 

stichting en incidentele vrijwilligers op locatie, mensen die verbonden zijn aan partnerorganisaties.  Er 

zijn 24 vrijwilligers betrokken bij de stichting. Vrijwilligers hebben een verklaring omtrent gedrag, ze 

onderschrijven de gedragscode van stichting Lekker Groen. Ze beschikken over een vrijwilligerscontract 

en ze zijn verzekerd.  

Stichting Lekker Groen - inzet medewerkers  
Uitvoering logistiek en vervoer: coördinatie vervoer en logistiek van 3000 kinderen. Het team van De 

Stad Uit organiseerde het traject omtrent vervoer en logistiek. Coördinatie partners buitengebieden: 

activiteiten voor 3000 kinderen op locatie. Stichting Lekker Groen - betreft coördinatie partners 

buitengebieden Het team van De Stad Uit organiseert in opdracht van Stichting Lekker Groen de 

contacten met de cofinanciers, vervoerders, scholen en groepen en regelt de excursies. Hier hoort ook 

communicatie met de partners en deelnemers bij als ook verantwoording en verslaglegging. De kosten 

zijn over de drie activiteiten verdeeld en betreffen verantwoording en voorzieningen.  
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Communicatie  
De communicatie inzet gericht op het promoten van projecten voor kinderen en hun ouders in de vrije 

tijd.  De resultaten van de inzet, ruim 60 artikelen en vermeldingen staan in de bijlage 

mediaverantwoording.  

● Interne media: website www.destaduit, Facebook, Instagram en twitter 

● De media zijn met 10 persberichten geïnformeerd. 

● Er zijn 10 x aanbiedingen via Rotterdampas gedaan.  

● 10 x vermelding op Rotterdam.nl 

● Nieuwsbrief Groene Speler 

De communicatie inzet richting scholen bestond uit:  

● Whatsapp contact 
● Nieuwsbrief scholen 
● Infobrief ouders via nieuwsbrief school 

Middelen 

● Beachflags 

● 50 dingen kaart herdruk 

● Strippenkaarten en drukwerk voor deelnemers 

● Arbeidskleding vrijwilligers  

Bij de communicatie zijn de projectleider en de accountmanager betrokken. De vormgeving en het 
drukwerk werd door Enchilada gedaan. 

Monitoring 3000 + kinderen 
De Stad uit verzorgt de monitoring en evaluatie van ‘Groen doet goed’.  De ontwikkelde aanpak voor 

monitoring werd uitgevoerd door Marijke Lammers. Haar inspanningen daarvoor zijn verdisconteerd in 

de uren accountmanagement.  

In de prestatieafspraken met de provincie staat dat we elk kind maar 1 x mogen betrekken, door het 

opplussen door subsidie van partners is het mogelijk geweest om kinderen meerdere keren te bereiken. 

Het gaat om schoolklassen die twee keer op excursie mochten en maatschappelijke instellingen die we 

meerdere malen konden betrekken. Ook gezinnen via Rotterdampas konden zo meer dan eens 

deelnemen. We hebben deze ‘dubbele‘ deelnemers van de overall telling uitgesloten.   

Groen doet goed 
De Stad Uit van stichting Lekker groen maakt deel uit van het collectief Groen doet goed.Groen doet 

goed zorgt ervoor dat de Zuid-Hollandse stadskinderen (4 – 12 jaar) en hun opvoeders de natuur- en 

recreatiegebieden aan de stadsranden en buiten de stad vaker bezoeken dan voorheen.  Doordat de 

doelgroep deze gebieden vaker bezoekt, ontstaat er meer waardering en eigenaarschap voor de natuur 

in Zuid-Holland. 

 

http://www.destaduit/
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De Boom In  

Tussen juli 2018 t/m juli 2019 hebben partners van binnen en buiten de stad en Provincie Zuid-Holland 

de realisatie van De Boom In mogelijk gemaakt. 

De Boom In verbindt kinderen aan natuur in en buiten de stad. Schoolklassen en groepen gingen op 

excursie naar het bos. Ze ontmoetten dieren, verkenden wat er groeit en deden opdrachten. In de stad 

verkenden dezelfde groepen in hun eigen buurt bomen en planten, er werd geklommen, geplant en 

verzorgd. Ook timmerden kinderen vogelhuisjes voor koolmezen. Klassen kregen een lespakket over 

koolmezen en de eikenprocessierups. 

De ruggengraat van De Boom In vormde het activiteitenplan opgesteld met voor de provinciale subsidie. 

Het programma kon worden opgeplust met de Winterspelen, Batman 010 en Rups Avengers/ 

Armoedebestrijding. We zijn hier erg blij mee, in de prestatieafspraken met de provincie staat dat we elk 

kind maar 1 x mogen betrekken, door het opplussen door partners van gemeente en gebieden is het 

mogelijk geweest om kinderen meerdere keren te bereiken.  

 

 

 

 

Doelstellingen en resultaten  
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De Boom In      

DOELSTELLING 1550 RESULTAAT 1755  

Doelstellingen Partner Klassen School Vrije tijd Volwassenen 

375 kinderen 
ARK Natuurontwikkeling/Gonnie 
in het Groen 16 400  31 

150 kinderen Outdoor Valley 6 150  17 

250 kinderen Lentiz VMBO Maasland 6 150  18 

250 kinderen 
Gemeente Rotterdam 
Boomverzorgers 6 150 235 72 

150 kinderen Boomtoppers 4 100 70 40 

500 kinderen Bomenkist 20 500   

      

Totaal klassen en 
schoolkinderen  58 1450 305  

Totaal volwassen 
begeleiders     178 

 

De resultaten van het bereik in de volgende toelichtingen zijn bij elkaar opgeteld hoger dan het 

opgevoerde totaal. Dat komt omdat het soms dezelfde kinderen betreft die op verschillende gebieden 

aan het programma meededen, we hebben elk kind 1 keer geteld. 
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Prestatieafspraken met Provincie Zuid-Holland   

Activiteiten buiten de stad: kinderen beleefden onvergetelijke avonturen in de bosschages rondom de 

stad, ‘jungle’ tochten door getijdenparken, klimmen, verzamelen, verhalen vertellen en boomkunst 

maken.  

 Activiteiten in de stad waren er ook. Kinderen die mee zijn geweest naar het platteland kregen ook een 

aanbod in de stad zelf, hierdoor legden ze het verband tussen natuur en stad. 

NME/Lekker Fit Rotterdam: bereik van 950 kinderen 

Vervoer naar natuur en platteland is een grote kostenpost omdat touringcar bussen worden in gezet. 

Vanuit de Gemeente Rotterdam is er cofinanciering vanuit Natuur- en Milieueducatie van de gemeente 

Rotterdam. 950 kinderen werden vervoerd (doel was 1000). De cofinanciering van Provincie Zuid-

Holland ter hoogte van € 6.000, - is ingezet om vervoer en logistiek te financieren. Gemeente Rotterdam 

financierde met € 6.000, - de inzet vanuit scholen bovenop het reguliere schoolprogramma.  

WMO Radar Overschie: bereik van 200 kinderen/ WMO Radar De Gaffel: bereik van 200 kinderen 

De Stad Uit werkt met maatschappelijke organisaties die hun sporen in de focuswijken hebben verdiend. 

Zij sturen op participatie in de wijk, weten wie er benaderbaar zijn en kunnen ouders met hun kinderen 

stimuleren en enthousiasmeren. WMO Radar zet zich actief in voor het werken aan een samenleving 

waarin men voor elkaar zorgt en zo min mogelijk afhankelijk is van overheid, professionals en loketten. 

Zij zijn degenen die de ouders met hun kinderen in de stenige wijken kunnen enthousiasmeren en 

stimuleren mee te gingen met de excursies.  

WMO Radar Overschie is een welzijnsorganisatie in Overschie. Ze zijn gericht op bewonersparticipatie 

waarbij gezondheid een grote rol speelt. WMO Radar organiseerde de deelname van 200 kinderen. Ze 

maakten kosten ter hoogte van 2.900,- euro. Ze cofinanciering 100%.WMO Radar Overschie was een 

nieuwe partner.  

WMO Radar is een huis van de Wijk in het Oude Westen. Ze zijn gericht op bewonersparticipatie waarbij 

nieuwe ervaringen en een actieve leefstijl een grote rol spelen. WMO Radar organiseerde de deelname 

van 200 kinderen. Ze hebben kosten ter hoogte van 3.900,- euro gemaakt. Ze cofinancieren daarvan 

2.900,- euro. De Provincie Zuid-Holland heeft hier €1000,- cofinanciering aan bijgedragen. WMO Radar 

Huis de Gaffel is een nieuwe partner. 

ARK Natuurontwikkeling: bereik van 400 kinderen 

Kinderen beleefden avonturen in het bos waaronder ‘jungle’ tochten door het getijdenpark op Eiland 

van Brienenoord en de ruige natuur op Landtong Rozenburg.  De groepen leren klimmen, cadeaus uit de 

natuur verzamelen, verhalen vertellen en boomkunst maken.  



11 

Evaluatie - 2018/2019 

 

Ark Natuurontwikkeling organiseerde de deelname van 400 kinderen (doel was 375). ARK 

Natuurontwikkeling verlengt grenzen voor wilde natuur en realiseert robuuste natuurgebieden waar de 

natuur haar gang mag gingen. Natuureducatie is een onderdeel om kinderen te betrekken bij de 

veranderende leefomgeving. Kinderen gingen op bomenavontuur en struintocht in het oeverbos van het 

eiland van Brienenoord en naar de ruige natuur op de landtong Rozenburg. Vanwege de personele 

tekorten bij Ark is voor de uitvoering het ZZP-bedrijf ‘Gonny in het Groen ingezet. Ark/Gonny hebben 

kosten gemaakt ter hoogte van 10.650, - euro. Ze cofinancierden daarvan 5.325, - euro. De overige 

kosten zijn gecofinancierd door provincie Zuid-Holland.  

Lentiz MBO Maasland: bereik van 150 kinderen 

Lentiz is een vmbo-school met een module die studenten opleidt voor het organiseren en begeleiden 

van outdoor activiteiten. Excursies worden ontwikkeld en uitgevoerd door professionals in opleiding. 

Kinderen worden uitgedaagd in en maken kennis met avontuurlijke speelomgeving Broekpolder. Lentiz 

ontwikkelde excursies voor 150 kinderen in het Midden-Delfland (doel was 250). Ze hebben kosten 

gemaakt ter hoogte van 7.500,- euro en waren voor 100% cofinancier. Het bereik is 100 kinderen minder 

dan afgesproken, Lentiz heeft door interne omstandigheden een dag voor 100 kinderen niet door laten 

gaan aan het einde van het uitvoeringsjaar, deze dag kon niet ingehaald worden. We hebben deze 100 

kinderen meegeteld bij de aanpak van de boomverzorgers in Reyeroord. 

Outdoor Valley: bereik van 150 kinderen 

Outdoor Valley verzorgt outdoor activiteiten voor groepen. Kinderen gingen met hun klas survivallen in 

de ruige, avontuurlijke omgeving, waarbij er een beroep werd gedaan om uit hun comfortzone te 

komen en met een vernieuwde blik naar groen te kijken. Outdoor Valley cofinanciert de helft van de 

kosten voor deelname. Dat betekent 25,- euro per kind. We hebben het maximumaantal deelnemers op 

150 gezet. Dit doel is bereikt. Daarmee heeft Outdoor Valley kosten van in totaal 7.500,- euro en ze 
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cofinancieren 3.750,- euro daarvan. Outdoor Valley had kosten van in totaal €7.500,- en ze 

cofinancieren €3.750,- daarvan.  Provincie Zuid-Holland cofinancierde eveneens €3750. 

Gemeente Rotterdam Boomverzorgers: deelname van 299 kinderen  

Stadsbomen worden beheerd door de boomverzorging van Gemeente Rotterdam. De dienst 

Stadsbeheer/ boomverzorgers hebben 299 kinderen bereikt (doel was 250 kinderen). Vanuit de dienst 

Stadsbeheer cofinanciert de gemeente de inzet van boomverzorgers en boswachters in de wijken. We 

hebben gezamenlijk het project Rups Avengers ontwikkeld. Kinderen verkennen met boomverzorgers de 

bomen in hun wijk en ze timmerden vogelhuisjes.  

 

 

Rups Avengers staat voor het op een avontuurlijke manier betrekken van kinderen bij stadsnatuur en 

bomen. Dit programmaonderdeel koste €12500,-. Provincie Zuid-Holland cofinancierde met €25.000,-. 

Gemeente Rotterdam cofinancierde met €10.000.  

Natuur- en Milieueducatie/ eikenprocessierups: deelname van 500 kinderen.  

Gemeente Rotterdam NME stelde leermiddelen in de vorm van een bomenkist ter beschikking. Deze 

waren echter niet inzetbaar vanwege breuk en ontbrekende delen.  Alternatief hebben we een 

lesprogramma laten maken voor de bestrijding van de eikenprocessierups, rondom de koolmees en 

bomen. 500 kinderen (doel was 500) in 20 klassen hebben dit educatiemateriaal ontvangen. Hiervoor 

zijn kosten ter hoogte van 2.100, - euro gemaakt. Gemeente Rotterdam NME stelde 700,- als 

cofinanciering beschikbaar. Provincie Zuid-Holland droeg 1400 euro bij.  

 

 

Boomtoppers: deelname van 179 kinderen 

De stichting boomtoppers heeft in 2017 de stadsinitiatief-prijs toegekend gekregen voor hun boomklim 

project in de stad. De bedoeling van een stadsinitiatief-bijdrage is een aanjaagsubsidie, wij zetten in op 

verduurzaming van het stadsbomen klimmen door met hen samen te werken. Ze brengen vanuit het 

stadsinitiatief de helft van de uitvoeringskosten in.  De Boomtoppers hebben 179 kinderen in bomen 

laten klimmen (doel was 150 kinderen). Ze financierden daarvan €3150,- zelf op de totale kosten van 

€6250,-. De Provincie Zuid-Holland droeg aan dit project bij met €3150,-. 
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Winterspelen aan de Rotte  

Prestatieafspraken met Gemeente Rotterdam en Recreatieschap Rottemeren  

De Winterspelen aan de Rotte vonden op 2 dagen plaats, in het Bergse Bos en aan de Crooswijkse 

Bocht. We legden met dit event de verbinding tussen de natuur verderop de Rotte en het stedelijke 

groen in Crooswijk. Diverse sociale wijkpartners namen hieraan deel. Financieel werden de 

Winterspelen mogelijk gemaakt door provincie Zuid-Holland, Recreatieschap Rottemeren en gemeente 

Rotterdam (zie ook Rups Avengers). 
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Batman 010 prestatieafspraken met Reyeroord + van gemeente Rotterdam  
Batman 010 was een participatietraject dat in het natuurfeest Batman 010 resulteerde.  De basis voor 

dit project vormden de prestatieafspraken over de boom In met de provincie en gemeente Rotterdam 

en werd  opgeplust met de bijdrage van Reyeroord +, het gebied IJsselmonde.  

Met diverse vrijwilligersorganisaties uit het gebied is op een ‘vergeten’ stukje natuur in de wijk het grote 

natuurfeest gehouden. We introduceerden omwonende kinderen en hun ouders met dit stukje natuur. 

In het gebied wonen veel sociaal zwakke gezinnen en vluchtelingen. Batman 010 werd mogelijk gemaakt 

door gemeente Rotterdam. 

We gingen wilde bloemen zaaien, er werden huizen voor vleermuizen getimmerd, eetbaar onkruid 

ontdekt en enorme bamboe kasten in elkaar gezet. Aan Batman 010 namen 130 kinderen deel en 83 

wijkbewoners waaronder mensen uit begeleid wonen centra.  
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Rups Avengers/ Armoedebestrijding prestatieafspraken  

Van gemeente Rotterdam mochten we een project rondom armoedebestrijding door natuur uitvoeren. 

Dit sloot aan op de prestatieafspraken met Provincie Zuid-Holland. We hebben het project Rups 

Avengers uitgevoerd van 18 oktober 2018 tot 31 december 2018.  

Rups Avengers zet natuur in voor armoedebestrijding. Juist mensen die klem zitten door armoede, 

hebben een beetje natuur het hardst nodig. Door natuurbelevingen te organiseren help je mensen 

zichzelf te helpen. Stress neemt af, de bloeddruk normaliseert, creativiteit en het vermogen van 

zelfredzaamheid vergroot doordat er lange termijnplanning gemaakt kan worden.  Dit project dringt 

door in de haarvaten van de samenleving en betrekt de degenen die een beetje natuur hard nodig 

hebben. Rups Avengers geeft de nudge door de doelgroep te betrekken bij een aansprekend 

avontuurlijk project, en ze daarmee bewust te maken en te informeren over de invloed die een beetje 

natuur kan hebben. De doelgroep waren jonge gezinnen in wijken waar de opleiding relatief laag en de 

werkloosheid relatief hoog is. Dit project vindt in de eigen wijk plaats in combinatie met een bezoek aan 

natuurgebieden net buiten de bebouwde kom. 
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We hebben een project ontwikkeld met de focus op natuur heel dichtbij huis gecombineerd met 

excursies naar echte natuur net buiten de stad. Het project bestond uit de volgende onderdelen: 

● Betrekken doelgroepen 

● Natuurbelevingen voor de doelgroep in de eigen buurt en buiten de stad 

● Effectmeting via een onderzoek 

● Hands-on info over stressreductie in de natuur 

Resultaten 

● De doelgroep heeft ervaren dat natuurbeleving effecten van armoede gerelateerde spanning en 

stress weg kan nemen. 

● De doelgroep heeft geleerd hoe natuurbeleving effecten van armoede gerelateerde spanning en 

stress weg kan nemen.  

● De doelgroep heeft verbinding gemaakt met de buitenruimte in hun wijk. 

● De doelgroep heeft actief geparticipeerd en een bijdrage aan de ecologische gezondheid van de 

stad geleverd.  

● De doelgroep heeft mogelijkheden tot avontuur en spel in de eigen buurt en daarbuiten ontdekt 

Het uitgebreide evaluatieverslag van Rups Avengers/ Armoedebestrijding staat in de bijlage. 
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Natuurlijk eten, eten uit de natuur 

Natuurlijk eten, eten uit de natuur is een project gericht op voedseleducatie. Met Natuurlijk eten, eten 

uit de natuur betrekt De Stad Uit kinderen bij het Rotterdams platteland met zijn agrariërs, akkerbouw 

en koeienweides. Met De Stad Uit maken kinderen kennis maken met gewassen en eetbaar onkruid op 

en rondom boerderijen. Gezonde voeding staat volop in de belangstelling. Het project heeft eraan 

bijgedragen om in stenige wijken concreet en aan de basis voor informatie en bewustwording te zorgen. 

Daarmee voorzien we in een ontbrekende schakel tussen grote projecten die al worden uitgevoerd.   

Op locaties rondom de stad ontdekken kinderen met school en in de vrije tijd natuurlijk eten en eetbaar 
onkruid. Er worden in het najaar (oogst) en het voorjaar (bloei&groei) ontdekkingstochten gehouden 
waarbij ook zelf koken en een proeverij hoort.  
Kinderen ontdekken natuurlijke processen die bij de voedselproductie een rol spelen. Ze leren wat erbij 
komt kijken om koeien te houden en kippen, ze ontdekken welke kruiden eetbaar zijn en ook hoe je er 
iets van kunt bereiden. Avonturen beleven in het weiland, verzamelen, tekenen en verhalen vertellen 
horen daar ook bij. 
Op het Wildlife Film Festival Rotterdam diverse lokale media werden de filmpjes van kinderen getoond 
die ze over natuurlijk eten, eten uit de natuur hebben gemaakt.  
De hoofdfinanciers van Eten uit de natuur waren Provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam. De 

ruggengraat van Natuurlijk eten, eten uit de natuur vormde het activiteitenplan opgesteld met voor de 

provinciale subsidie. Het programma kon worden opgeplust met de NME-subsidie van gemeente 

Rotterdam. We zijn hier erg blij mee, in de prestatieafspraken met de provincie staat dat we elk kind 

maar 1 x mogen betrekken, door het opplussen met de subsidie van de gemeente is het mogelijk 

geweest om kinderen meerdere keren te bereiken.  
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Eten uit de Natuur, 

Natuurlijk eten      

DOELSTELLING 850  RESULTAAT 1053  

  

Aantalle

n    

Doelstellingen Partner Klassen 

Schoolkindere

n Vrije tijd 

Volwassene

n* 

200 kinderen Buytenhof van Rhoon 4 100 115 59 

200 kinderen Boerderij Kikkershoek 4 100 80 41 

100 kinderen WFFR 5 125  22 

200 kinderen Hoeve Ackerdijk 6 150 133 62 

150 kinderen Cultuurschool 6 150  12 

100 kinderen ANV Vockestaert 4 100  16 

      

Totaal kinderen      

Totaal klassen en 

schoolkinderen  29 725 328  

Totaal volwassenen     212 

 

 

 

Prestatieafspraken met Provincie Zuid-Holland   
We hebben veel meer kinderen bereikt dan was afgesproken dankzij een opplus subsidie van Gemeente 

Rotterdam, ook konden we daardoor kinderen meer dan eens meenemen, wat vanuit de bepalingen van 

de provincie niet mogelijk is. De extra prestaties hiervoor staan bij ‘Gezonde kapsalon’.  

Lekker Fit & NME en busvervoer: bereik van 1098 kinderen (doel was 750) 

De boerderij lessen sloten aan op het aanbod dat schoolkinderen op de gemeentelijke educatieve 

tuinen krijgen. De smaaklessen op de tuinen zijn ontwikkeld vanuit Lekker Fit en sloten perfect aan op 

het aanbod van De Stad Uit om daarna met kinderen naar ‘de bron’ te gaan. Het bedrag genoemd in de 

cofinanciering betreft de inzet vanuit de scholen zoals uren, voorbereidende lessen, materialen en inzet 

van leerkrachten die bovenop het reguliere schoolprogramma meededen. We gebruikten de 

cofinanciering van Gemeente Rotterdam om 20 vervoer transacties a 300 euro bus huur te financieren. 

Er konden meer bussen worden ingezet dan vooraf berekend.   

Gemeente Rotterdam cofinancierde de voorbereidende smaaklessen vanuit Natuur- en Milieueducatie 

en Lekker fit! met € 6.000,-. Vanuit Provincie Zuid Holland was er cofinanciering ter hoogte van € 6.000,-  

We gebruikten de cofinanciering van Provincie Zuid-Holland om vervoer transacties te financieren en 

om het proces te coördineren. De bijdrage van de gemeente was bestemd voor de scholen. 

https://docs.google.com/document/d/1FXJc5J1TYb-GIRp6cSW6JQU4hz51ADjVQA88EVGsfrA/edit#heading=h.lnxbz9
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Avontuurlijk eten buiten de stad: bereik van 993 kinderen (doel was 800) 

Pluk- en kookworkshops op boerderijen, boerenleven, coördinatie partners buiten de stad. De provincie 

stelde een bedrag van €18.479 ter beschikking voor de realisatie, Wij hebben cofinanciers gevonden ter 

hoogte van dezelfde bijdrage. Daarmee konden wij het project vormgeven. De partners daarbij waren:  

Caroline Zeevat 

Caroline Zeevat gaf workshops op boerderijen en in de natuur.  Er werden tochten rondom de 

boerderijen en door de weilanden gemaakt waarbij de kinderen leerden over eetbaar (on)kruid. Hierna 

leerden ze dit zelf te verwerken in smeersels en op boterhammen. Caroline Zeevat cofinanciert het 

project met 3.198,- euro, de totale kosten waren 6.844,- euro. 

Boerderij Ackerdijk 
Op de zuivelboerderij Hoeve Akkersdijk draaiden we een mooi programma over melk en weidenatuur. 

Boer Arie gaf weidevogel tochten over zijn weilanden waarbij de kinderen op de aanhanger van de 

trekker mee mochten rijden, Er was een melkproeverij, een stormbaan, biestpannenkoeken, slootjes 

avontuur en een toer over de boerderij met alle dieren. Er kwamen schoolklassen en er werd een open 

dag gehouden. De boeren van Hoeve Ackerdijk organiseerden een aanbod voor 200 kinderen. Ze maken 

hiervoor kosten ter hoogte van 4.700,- euro. Ze cofinancieren het project met een bijdrage van 2.450,- 

euro.  
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Buytenhof van Rhoon bereik van 200 kinderen 

Stichting de Buytenhof is een zorgboerderij in polder Buytenland van Rhoon.  Schoolklassen mochten 

appels plukken en leerden appelmoes koken en sap maken. Er waren puzzeltochten over de weilanden, 

brood op stok en een kruidenworkshop. De Buytenhof maakte kosten ter hoogte van 4.910,- euro. Ze 

cofinancieren De Stad Uit met een bijdrage van 2.455,- euro.  

 

 

 

Boerderij Kikkershoek 
Op Boerderij Kikkershoek in de Hoekse Waard werden lessen aan schoolklassen gegeven en er werd een 

oogst dag gehouden, we participeren in de open boerderij dag Toer de Boer. Kinderen leerden appels 

plukken appelmoes koken, ze konden een gezonde kapsalon fabrieken van seizoen groenten De boerin 

van de kikkershoek maakte kosten ter hoogte van 4.780,- euro. Ze cofinanciert het project met een 

bijdrage van 2.580,- euro. 
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Wildlife Film Festival Rotterdam & Cultuurschool: bereik 325 kinderen (doel was 100) 

De totale kosten van €41734 voor de uitvoering zijn mogelijk gemaakt door cofinanciering van de 

Cultuurschool met €7.355,-  

Het Wildlife Film Festival Rotterdam cofinancierde met €3000,- en Feldkamp en Lammers met €16.096,-. 

Provincie Zuid- Holland cofinancierde €15.283,-.  

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Rotterdam: de Gezonde Kapsalon  
 Voor de NME-subsidie van gemeente Rotterdam ‘De Gezonde Kapsalon’ is een aparte verantwoording 

gemaakt. Deze staat is als bijlage toegevoegd.   
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Avontuurlijk Spelen 
 

Avontuurlijk Spelen was gericht op de versterking van stad-platteland verbindingen door participatie. 

Kinderen uit stenige wijken werden in contact gebracht met avontuurlijke speelplekken op het 

platteland. Daarna vertaalden ze hun ervaringen naar speelplekken in hun eigen wijk. We onderzochten 

met kinderen en wijkinitiatieven of en waar het mogelijk is om rondom scholen speelnatuur te 

realiseren. 

Kinderen in stenige stadswijken hebben weinig contact met de natuur, soms is een schoolplein 

vergroend, soms is er een parkje in de buurt, maar vrijuit fantasierijk spelen kunnen ze in de stad bijna 

nergens. In de natuur, op Speelpolders, weilanden, op het strand en in bossen is dat anders. Kinderen 

weten direct dat er hier andere regels gelden, dat je mag rennen zonder naar rechts en links te kijken, 

schreeuwen totdat je longen leeg zijn, en als je valt kom je zacht terecht omdat de ondergrond niet van 

steen is. Met De Stad Uit ontdekten ze speelnatuur en verkenden ze mogelijkheden in hun eigen buurt.  

Groene schoolpleinen zijn ‘hot. Waarom heeft niet elke school een groen schoolplein? Dat is niet alleen 

duur, soms willen scholen dat niet omdat ze tegen het onderhoud opzien. Ook is de aanleg van een 

groen schoolplein best duur. De kansen lagen in het aangaan van samenwerkingsverbanden. De Stad Uit 

verbond participatie initiatieven in de stad met gemeente en partners in de natuur. 
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Avontuurlijk spelen      

DOELSTELLING 1900  RESULTAAT 2083  

 Locatie 

Aantal 

klassen Schoolkinderen Vrije tijd Volwassen 

250 kinderen NME Schiedam 9 225 265 92 

375 kinderen 

ARK/Gonnie in het 

Groen 15 375  24 

150 kinderen 

Recreatieschap 

Rottemeren 6 150 68 49 

250 kinderen Keur in het groen 4 100 115 86 

250 kinderen Natuurlijk Spangen 5 230   

250 kinderen Groen Goed  100 150 50 

125 kinderen Rotterdamse Munt 3 75  13 

250 kinderen Harmen Sliep 6 150 80 37 

      

Totaal klassen  48 1405   

Totaal klassen en 

schoolkinderen    678  

Totaal volwassen 

begeleiders     351 

      

* begeleiders via school 

en ouders      

** Reyeroord activiteiten 

worden in schooljaar 

2019/2020 opgevoerd      
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Prestaties 

Logistiek en bereik van 1500 kinderen  

Gemeente Rotterdam heeft het programma voor Groene Schoolpleinen. In het verlengde van hun 

aanpak voerden wij een participatieprogramma uit. We werkten samen met scholen in wijken die door 

hen zijn aangewezen als kansrijk. Deze kinderen vervoerden we vanuit deze bijdrage naar avontuurlijke 

speelplekken buiten de stad.  We hebben met 1500 kinderen (doel was +1000) scholen in de natuur 

bezocht. Hiervoor zijn bussen en boten ingezet. Het toegekende bedrag is hieraan besteed. De 

cofinanciering bijdrage vanuit Groene Schoolpleinen bedroeg €6.000, - Provincie Zuid-Holland 

gefinancierde eveneens €6000,-. 
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Samenwerking met wijkpartners 

We hebben samengewerkt met IMC-weekendschool, deze organisatie heeft vestigingen in onze 

focuswijken in de stad.  We hebben met CJV Feijenoord samenwerkt, zij bereiken kinderen uit de wijk 

Feijenoord.  

Kinderparadijs Meidoorn: bereik van 100+ kinderen 

Kinderparadijs Meidoorn heeft ervoor gezorgd dat iets meer dan 100 kinderen uit de wijken Oude 

Noorden en Crooswijk (doel was 100 kinderen) aan het programma hebben deelgenomen. De kinderen 

bezochten het Bergse Bos en speelpolder Wijland in Schiedam. Op de Winterspelen in de Crooswijkse 

bocht werkte ze mee aan het ontwerpen van nieuwe speelnatuur langs de stenige oevers van de Rotte. 

De cofinanciering bijdrage van de provincie ter hoogte van €1248,- is hieraan besteed. Het 

Kinderparadijs heeft dit gecofinancierd met €1328, -.  
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Activiteiten op avontuurlijke natuurspeelplekken  

Gemeente Schiedam NME en Speelpolder Wijland: speelnatuur voor 490 kinderen 

Op de speelpolder zijn met NME Gemeente Schiedam activiteiten georganiseerd voor 490 kinderen 

(doel was 250). Het ging hier om groepen kinderen via school en via maatschappelijke organisaties uit 

wijken waar nieuwe speelnatuur gepland is. De speelpolder inspireerde kinderen om ontwerpen voor 

speelnatuur in de stad te maken. NME Schiedam droeg als cofinancier bij met € 2.000,-. De bijdrage van 

de provincie bedroeg € 2000,-.  

Bergse Bos: speelnatuur voor 250 kinderen 

In het Bergse Bos ligt een speelpolder in het bos. Hier zijn activiteiten door Ketura in’t Groen en Gonny 

in het groen uitgevoerd voor schoolklassen en voor kinderen en ouders in de vrije tijd tijdens de 

Winterspelen aan de Rotte. Het ging specifiek om groepen kinderen die rondom de Crooswijkse Bocht 

wonen, zoals kinderen van de Talmaschool en de Noenschool alsmede Kinderparadijs Meidoorn. In het 

Bergse Bos werden zo 10 groepen bij avonturen zoals wildplukwandelingen en struintochten begeleid. 

Deze projecten werden betaald vanuit de bijdrage van het Recreatieschap Rottemeren ter hoogte van € 

5000,-. 

Natuurexcursies Eiland van Brienenoord en Landtong Rozenburg: 425 kinderen, (doel was 375) 

Vanwege personele perikelen bij Ark is Gonny in’t groen benadert om delen van de uitvoering van dit 

project te doen. Daarbij zijn de excursies niet alleen op het eiland maar ook op de ruige landtong 

uitgevoerd. Ark cofinancierde € 5.325,-. De provincie financierde eveneens € 5.325,-  
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Workshop mobiele speelnatuur voor 44 professionals (doel was 20 personen) 

ARK Natuurontwikkeling ontwikkelde een workshop mobiele speelnatuur voor gebruik in de stad en 

daarbuiten. Leerkrachten, gidsen, kinderwerkers en diverse partners namen deel. De workshop werd 2 

maal uitgevoerd, 1 x bij Rotta Vogelwacht en 1 x in Reyeroord. Ark Natuurontwikkeling cofinancierde € 

675, - en de provincie eveneens € 675,- de helft van de kosten voor de workshop.  
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Activiteiten in de stad 
Natuurlijk Spangen: participatie speelnatuur/ betrekken 230 kinderen. 

Het ontwerp dat kinderen van de Mariaschool maakten is ingebracht bij de Gemeente Rotterdam voor 

uitvoering. Natuurlijk Spangen declareert als cofinancier 50% van hun daadwerkelijke kosten. Het 

betreft een cofinanciering van € 3.100,- op de totale som van € 6.170,-. 
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Verantwoording van opdracht DSU  
 Avontuurlijk Spelen 

 
 
 

 
 
 
 
De opdracht aan Natuurlijk Spangen was met kinderen en bewoners een avontuurlijk speelplek in de 
wijk maken, geïnspireerd op een rondwandeling door de wijk en avontuurlijk spelen op de Spoordijk, 
en deze te presenteren aan de school en de wijk. 

 
Tijdens een netwerkbijeenkomst in de wijk waren twee schooldirecteuren aanwezig van scholen uit 
de wijk, de Mariaschool op het Taandersplein, en Duo2002, aan de Nicolaas Beetsstraat. 
Beide scholen toonden veel interesse in het programma en een groener schoolplein.  
Beide plekken (Taandersplein en Nicolaas Beetsstraat) waren ook al eerder onder de aandacht van 
Natuurlijk Spangen gebracht door gebiedsmanager (Taandersplein) en ouders uit de wijk (DUO2002). 
Zodoende hebben we de oorspronkelijke aanpak aangepast en ons gericht op de schoolpleinen zelf.  
Ook de keus voor de bestemming, welke avontuurlijk speelplek in de omgeving, hebben we aan de 
school gelaten. Daarmee hebben we de Spoordijk als inspiratie gebied losgelaten en kiezen beide 
scholen voor het Eiland van Brienenoord en de Slootjesdagen. 
Beide uitjes zijn door DSU georganiseerd en geregeld met de school. Door omstandigheden en drukte 
op school zijn niet alle beoogde klassen mee geweest naar de Slootjesdagen. Van beide scholen zijn 2 
klassen naar Eiland van Brienenoord gegaan, in totaal ca 100 kinderen. 
De 2 workshops met DUO 2002 zijn door (cito)drukte op school in de geplande week niet doorgegaan.  
 
Geleverde prestatie Natuurlijk Spangen 
geoffreerde uren: 8 (organisatie/voorbereiding) + 44 (uitvoering/begeleiding) + 3 (communicatie) 
totaal: 55u 
daadwerkelijk uren: 
voorbereiding/organisatie/planning/communicatie  ca 30 u 
Mariaschool: 
De Stad Uit-uitje (groep 7-8, ca 45 kinderen)   2x 1 dagdeel =8u 
workshop-1 (groep 7-8, ca 45 kinderen)   2x 1 dagdeel =8u 
workshop -2 (groep 7-8, ca 45 kinderen)   2x 1 dagdeel =8u 
presentatie* (groep 7-8, ca 45 kinderen)   2x 1 dagdeel =8u 
DUO 2002: 
De Stad Uit-uitje (groep 5-6, ca 50 kinderen)   
workshop 1 en 2 (inclusief presentatie na afloop)       
     
totaal        = 62 u, 230 kinderen 
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Participatie speelnatuur Groen Goed: betrekken 260 kinderen (doel was 250 kinderen) 

 

Stichting GroenGoed, participeerde met ‘tuinmannen van Noord’ op zes wijktuinen in Rotterdam Noord 

Kinderen gingen na hun ontdekkingstocht in Speelpolder Bergse Bos in het Oude Noorden aan de slag. 

Hierbij betrok Groen doet goed de organisatie Eisvrij die met groepen kinderen naar de diverse 

wijktuinen toe kwam. Groen Goed organiseerde aandacht van kinderen voor de buitenruimte. Er werd 

een workshop op de Winterspelen gehouden waarbij kinderen voor de nieuw aan te leggen speelnatuur 

aan de Crooswijkse Bocht ontwerpen mochten maken. Groen Goed cofinancierde € 2.430,- op de totale 

som van € 4.860, -. € 2.430,- is gesubsidieerd door Provincie Zuid-Holland. 

 

De Speelnatuur Crooswijkse Bocht is voortgekomen uit dit project, de gemeente Rotterdam heeft 

daarvoor een aanvullende opdracht gegeven, de speelnatuur wordt media 2020/2012 daadwerkelijk 

uitgevoerd.   
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Participatie speelnatuur in de wijk Feijenoord-Rotterdamse Munt: betrekken 50 kinderen bij 

ontwikkeling van speelnatuur in de wijk (doel 125 kinderen) 

Stichting Rotterdamse Munt organiseert de stadskruidentuin in de wijk Feijenoord. De stadskruidentuin 

werd verhuisd, daar wilde men speelnatuur bij integreren. De deelnemende kinderen zijn naar de 

speelnatuur op het eiland van Brienenoord geweest. Groepen kinderen werden interactief rondgeleid 

op de tuin. Ze maakten een ontwerp voor speelnatuur op de tuin. De ideeën werden weergegeven in 

maquettes.  Stichting Rotterdamse Munt heeft in plaats van 5 schoolklassen 2 klassen bereikt. We 

hebben hen tijd gegeven in overleg met PZH om tot november 2019 alsnog aan de afspraak te voldoen. 

Dit is helaas niet gelukt. Derhalve vragen we het te veel uitgekeerde subsidiebedrag aan de Munt terug. 

We vragen PZH om de te veel aan ons uitgekeerde subsidie van € 1.497,- te verrekenen. De Munt is voor 

€ 2.495,- cofinancier. Provincie Zuid-Holland heeft € 2.495,- gesubsidieerd.  
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Participatie speelnatuur Harmen Sliep: betrekken 250 kinderen (doel 250 kinderen) 

 

Harmen Sliep organiseerde het participatieproces rondom nieuwe speelnatuur op de Pansterklos in de 

wijk Hillesluis. De gemeente   heeft dit project opgeplust waardoor er een natuurfeest op het nieuwe 

plein plaats kon vinden. De kinderen konden op het natuurfeest maquettes bouwen. Schoolklassen uit 

de buurt waren vooraf op excursie naar speelnatuur op het eiland van Brienenoord en de landtong 

Rozenburg. Harmen Sliep declareerde als cofinancier 50% van zijn daadwerkelijke kosten, namelijk € 

2.999,- gecofinancierd, de provincie heeft deze bijdrage opgetopt met een bijdrage van €2990,-.  
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Bijlage 1.  Media vermeldingen  

Datum Titel Medium Link 

10-07-19 

Van schoolbioloog 

tot duurzame 

duizendpoot 

eISBN: 978-90-8686-881-0 

| ISBN: 978-90-8686-331-

0 

https://www.wageningen

academic.com/doi/abs/1

0.3920/978-90-8686-881-

0_C12 

24-01-18 Knuffel je lam medium 

https://www.rotterdamp

as.nl/acties/5291-de-

stad-uit-knuffel-je-lam 

23-05-18 

Speelnatuur 

Crooswijkse Bocht Gemeente Rotterdam 

https://www.rotterdam.n

l/wonen-

leven/crooswijksebocht/B

ewonersbrief-

Crooswijksebocht-juni-

2019.pdf 

1-09-18 Grondig stampen Gemeente Rotterdam 

https://www.rotterdamp

as.nl/acties/7909-de-

stad-uit-grondig-stampen 

24-09-18 Jaarboek Rotterdampas   

1-10-18 Zwammerdammert Gemeente Rotterdam 

https://www.rotterdamp

as.nl/acties/6379-de-

stad-uit-

zwammerdammert 

1-10-18 

Boerderijdag 

Kikkershoek 

Wijkkrant Bergpolder-

Liskwartier 

https://www.bergpolder-

liskwartier.nl/2018/10/16

/rotterdamse-kinderen-

en-hun-ouders-kunnen-

de-boer-op-in-de-

herfstvakantie/ 

1-10-18 

Boerderijdag 

Kikkershoek Groen doet Goed 

https://twitter.com/groe

ndoetgoed/status/10506

49621293281280 

https://www.wageningenacademic.com/doi/abs/10.3920/978-90-8686-881-0_C12
https://www.wageningenacademic.com/doi/abs/10.3920/978-90-8686-881-0_C12
https://www.wageningenacademic.com/doi/abs/10.3920/978-90-8686-881-0_C12
https://www.wageningenacademic.com/doi/abs/10.3920/978-90-8686-881-0_C12
https://www.rotterdampas.nl/acties/5291-de-stad-uit-knuffel-je-lam
https://www.rotterdampas.nl/acties/5291-de-stad-uit-knuffel-je-lam
https://www.rotterdampas.nl/acties/5291-de-stad-uit-knuffel-je-lam
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/crooswijksebocht/Bewonersbrief-Crooswijksebocht-juni-2019.pdf
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/crooswijksebocht/Bewonersbrief-Crooswijksebocht-juni-2019.pdf
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/crooswijksebocht/Bewonersbrief-Crooswijksebocht-juni-2019.pdf
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/crooswijksebocht/Bewonersbrief-Crooswijksebocht-juni-2019.pdf
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/crooswijksebocht/Bewonersbrief-Crooswijksebocht-juni-2019.pdf
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/crooswijksebocht/Bewonersbrief-Crooswijksebocht-juni-2019.pdf
https://www.rotterdampas.nl/acties/7909-de-stad-uit-grondig-stampen
https://www.rotterdampas.nl/acties/7909-de-stad-uit-grondig-stampen
https://www.rotterdampas.nl/acties/7909-de-stad-uit-grondig-stampen
https://www.rotterdampas.nl/acties/6379-de-stad-uit-zwammerdammert
https://www.rotterdampas.nl/acties/6379-de-stad-uit-zwammerdammert
https://www.rotterdampas.nl/acties/6379-de-stad-uit-zwammerdammert
https://www.rotterdampas.nl/acties/6379-de-stad-uit-zwammerdammert
https://www.bergpolder-liskwartier.nl/2018/10/16/rotterdamse-kinderen-en-hun-ouders-kunnen-de-boer-op-in-de-herfstvakantie/
https://www.bergpolder-liskwartier.nl/2018/10/16/rotterdamse-kinderen-en-hun-ouders-kunnen-de-boer-op-in-de-herfstvakantie/
https://www.bergpolder-liskwartier.nl/2018/10/16/rotterdamse-kinderen-en-hun-ouders-kunnen-de-boer-op-in-de-herfstvakantie/
https://www.bergpolder-liskwartier.nl/2018/10/16/rotterdamse-kinderen-en-hun-ouders-kunnen-de-boer-op-in-de-herfstvakantie/
https://www.bergpolder-liskwartier.nl/2018/10/16/rotterdamse-kinderen-en-hun-ouders-kunnen-de-boer-op-in-de-herfstvakantie/
https://www.bergpolder-liskwartier.nl/2018/10/16/rotterdamse-kinderen-en-hun-ouders-kunnen-de-boer-op-in-de-herfstvakantie/
https://twitter.com/groendoetgoed/status/1050649621293281280
https://twitter.com/groendoetgoed/status/1050649621293281280
https://twitter.com/groendoetgoed/status/1050649621293281280
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12-10-18 

Paddenstoelenavont

uur in de polder Parels van Schiedam 

https://www.sdam.nl/zie

n-

doen/uitagenda/info/pad

denstoelenavontuur-in-

de-polder_1 

13-10-18 Rups Avengers De Stad Uit 

https://m.facebook.com/

watch/?v=109657231051

0982&_rdr 

15-10-18 

Paddenstoelenavont

uur in de polder Schie Nu 

https://schie.nu/nieuws/

225/paddenstoelenavont

uur-in-de-polder 

16-10-18 

Paddenstoelenavont

uur in de polder #VERW! 

https://www.bergpolder-

liskwartier.nl/2019/10/13

/paddenstoelenavontuur-

in-de-polder-25-oktober-

2019/ 

17-10-18 

Paddenstoelenavont

uur in de polder Nieuwe Stadsblad 

https://www.nieuwestads

blad.nl/reader/50734/86

9710/paddenstoelenavon

tuur-in-de-schiedamse-

polder 

17-10-18 

Paddenstoelenavont

uur in de polder Groene Ruimte 

https://www.groeneruimt

e.nl/agenda/agtekst.html

?id=23245 

17-10-18 Rups Avengers de Bomenridders 

https://www.facebook.co

m/De.Bomenridders/phot

os/a.226028554103982/2

442578845782264/?type

=3 

18-10-18 

Weg met die 

eikenprocessierups Havenloods 

https://www.dehavenloo

ds.nl/nieuws/algemeen/5

50602/weg-met-die-

eikenprocessierups- 

19-10-18 Najaarsprogramma Omroep Wetering 

https://www.youtube.co

m/watch?v=k7amYpuaEu

0&feature=youtu.be 

https://www.sdam.nl/zien-doen/uitagenda/info/paddenstoelenavontuur-in-de-polder_1
https://www.sdam.nl/zien-doen/uitagenda/info/paddenstoelenavontuur-in-de-polder_1
https://www.sdam.nl/zien-doen/uitagenda/info/paddenstoelenavontuur-in-de-polder_1
https://www.sdam.nl/zien-doen/uitagenda/info/paddenstoelenavontuur-in-de-polder_1
https://www.sdam.nl/zien-doen/uitagenda/info/paddenstoelenavontuur-in-de-polder_1
https://m.facebook.com/watch/?v=1096572310510982&_rdr
https://m.facebook.com/watch/?v=1096572310510982&_rdr
https://m.facebook.com/watch/?v=1096572310510982&_rdr
https://schie.nu/nieuws/225/paddenstoelenavontuur-in-de-polder
https://schie.nu/nieuws/225/paddenstoelenavontuur-in-de-polder
https://schie.nu/nieuws/225/paddenstoelenavontuur-in-de-polder
https://www.bergpolder-liskwartier.nl/2019/10/13/paddenstoelenavontuur-in-de-polder-25-oktober-2019/
https://www.bergpolder-liskwartier.nl/2019/10/13/paddenstoelenavontuur-in-de-polder-25-oktober-2019/
https://www.bergpolder-liskwartier.nl/2019/10/13/paddenstoelenavontuur-in-de-polder-25-oktober-2019/
https://www.bergpolder-liskwartier.nl/2019/10/13/paddenstoelenavontuur-in-de-polder-25-oktober-2019/
https://www.bergpolder-liskwartier.nl/2019/10/13/paddenstoelenavontuur-in-de-polder-25-oktober-2019/
https://www.nieuwestadsblad.nl/reader/50734/869710/paddenstoelenavontuur-in-de-schiedamse-polder
https://www.nieuwestadsblad.nl/reader/50734/869710/paddenstoelenavontuur-in-de-schiedamse-polder
https://www.nieuwestadsblad.nl/reader/50734/869710/paddenstoelenavontuur-in-de-schiedamse-polder
https://www.nieuwestadsblad.nl/reader/50734/869710/paddenstoelenavontuur-in-de-schiedamse-polder
https://www.nieuwestadsblad.nl/reader/50734/869710/paddenstoelenavontuur-in-de-schiedamse-polder
https://www.groeneruimte.nl/agenda/agtekst.html?id=23245
https://www.groeneruimte.nl/agenda/agtekst.html?id=23245
https://www.groeneruimte.nl/agenda/agtekst.html?id=23245
https://www.facebook.com/De.Bomenridders/photos/a.226028554103982/2442578845782264/?type=3
https://www.facebook.com/De.Bomenridders/photos/a.226028554103982/2442578845782264/?type=3
https://www.facebook.com/De.Bomenridders/photos/a.226028554103982/2442578845782264/?type=3
https://www.facebook.com/De.Bomenridders/photos/a.226028554103982/2442578845782264/?type=3
https://www.facebook.com/De.Bomenridders/photos/a.226028554103982/2442578845782264/?type=3
https://www.dehavenloods.nl/nieuws/algemeen/550602/weg-met-die-eikenprocessierups-
https://www.dehavenloods.nl/nieuws/algemeen/550602/weg-met-die-eikenprocessierups-
https://www.dehavenloods.nl/nieuws/algemeen/550602/weg-met-die-eikenprocessierups-
https://www.dehavenloods.nl/nieuws/algemeen/550602/weg-met-die-eikenprocessierups-
https://www.youtube.com/watch?v=k7amYpuaEu0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=k7amYpuaEu0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=k7amYpuaEu0&feature=youtu.be
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19-10-18 

Paddenstoelen in de 

polder Omroep Vlaardingen   

19-11-18 Winterspelen Rotterdampas 

https://www.rotterdamp

as.nl/acties/6945-de-

stad-uit-winterspelen 

1-12-18 

Speelnatuur 

Crooswijkse bocht you tube De stad Uit 

https://www.youtube.co

m/watch?v=a71Z1xKqoW

I&list=PLDw7WlNyQ_yk_

dWbX3Q34gMl9yKW7gw

uX 

8-12-18 Winterspelen Hart van Holland Zuidplas 

https://www.hartvanzuid

plas.nl/activiteit/item/17

291/winterspelen-aan-de-

rotte) 

9-12-18 

Onderzoek 

Winterspelen aan de 

Rotte Studio 10AM 

https://studio10am.nl/wi

nterspelen-aan-de-rotte/ 

10-12-18 Winterspelen Ook dit is de Rotte 

https://www.ookditisder

otte.nl/blog/overig#page-

1 

11-12-18 Winterspelen Dagblad 010 

https://dagblad010.nl/alg

emeen/winterspelen-aan-

de-rotte 

11-12-18 Winterspelen Kinderparadijs 

https://kinderparadijs.net

/component/search/?sea

rchword=oen&searchphr

ase=any&ordering=newes

t&limit=25&start=25 

11-12-18 Winterspelen Open Rotterdam 

http://cwmtest.hpu.nl/op

enrotterdam-new/deze-

speeldag-moet-ervoor-

zorgen-dat-kinderen-

meer-buiten-

spelen/content/item?111

3258 

12-12-18 

Winterspelen aan de 

Rotte Havenloods 

https://www.dehavenloo

ds.nl/zoek/categorie/natu

ur/10 

https://www.rotterdampas.nl/acties/6945-de-stad-uit-winterspelen
https://www.rotterdampas.nl/acties/6945-de-stad-uit-winterspelen
https://www.rotterdampas.nl/acties/6945-de-stad-uit-winterspelen
https://www.youtube.com/watch?v=a71Z1xKqoWI&list=PLDw7WlNyQ_yk_dWbX3Q34gMl9yKW7gwuX
https://www.youtube.com/watch?v=a71Z1xKqoWI&list=PLDw7WlNyQ_yk_dWbX3Q34gMl9yKW7gwuX
https://www.youtube.com/watch?v=a71Z1xKqoWI&list=PLDw7WlNyQ_yk_dWbX3Q34gMl9yKW7gwuX
https://www.youtube.com/watch?v=a71Z1xKqoWI&list=PLDw7WlNyQ_yk_dWbX3Q34gMl9yKW7gwuX
https://www.youtube.com/watch?v=a71Z1xKqoWI&list=PLDw7WlNyQ_yk_dWbX3Q34gMl9yKW7gwuX
https://www.hartvanzuidplas.nl/activiteit/item/17291/winterspelen-aan-de-rotte)
https://www.hartvanzuidplas.nl/activiteit/item/17291/winterspelen-aan-de-rotte)
https://www.hartvanzuidplas.nl/activiteit/item/17291/winterspelen-aan-de-rotte)
https://www.hartvanzuidplas.nl/activiteit/item/17291/winterspelen-aan-de-rotte)
https://studio10am.nl/winterspelen-aan-de-rotte/
https://studio10am.nl/winterspelen-aan-de-rotte/
https://www.ookditisderotte.nl/blog/overig#page-1
https://www.ookditisderotte.nl/blog/overig#page-1
https://www.ookditisderotte.nl/blog/overig#page-1
https://dagblad010.nl/algemeen/winterspelen-aan-de-rotte
https://dagblad010.nl/algemeen/winterspelen-aan-de-rotte
https://dagblad010.nl/algemeen/winterspelen-aan-de-rotte
https://kinderparadijs.net/component/search/?searchword=oen&searchphrase=any&ordering=newest&limit=25&start=25
https://kinderparadijs.net/component/search/?searchword=oen&searchphrase=any&ordering=newest&limit=25&start=25
https://kinderparadijs.net/component/search/?searchword=oen&searchphrase=any&ordering=newest&limit=25&start=25
https://kinderparadijs.net/component/search/?searchword=oen&searchphrase=any&ordering=newest&limit=25&start=25
https://kinderparadijs.net/component/search/?searchword=oen&searchphrase=any&ordering=newest&limit=25&start=25
http://cwmtest.hpu.nl/openrotterdam-new/deze-speeldag-moet-ervoor-zorgen-dat-kinderen-meer-buiten-spelen/content/item?1113258
http://cwmtest.hpu.nl/openrotterdam-new/deze-speeldag-moet-ervoor-zorgen-dat-kinderen-meer-buiten-spelen/content/item?1113258
http://cwmtest.hpu.nl/openrotterdam-new/deze-speeldag-moet-ervoor-zorgen-dat-kinderen-meer-buiten-spelen/content/item?1113258
http://cwmtest.hpu.nl/openrotterdam-new/deze-speeldag-moet-ervoor-zorgen-dat-kinderen-meer-buiten-spelen/content/item?1113258
http://cwmtest.hpu.nl/openrotterdam-new/deze-speeldag-moet-ervoor-zorgen-dat-kinderen-meer-buiten-spelen/content/item?1113258
http://cwmtest.hpu.nl/openrotterdam-new/deze-speeldag-moet-ervoor-zorgen-dat-kinderen-meer-buiten-spelen/content/item?1113258
http://cwmtest.hpu.nl/openrotterdam-new/deze-speeldag-moet-ervoor-zorgen-dat-kinderen-meer-buiten-spelen/content/item?1113258
https://www.dehavenloods.nl/zoek/categorie/natuur/10
https://www.dehavenloods.nl/zoek/categorie/natuur/10
https://www.dehavenloods.nl/zoek/categorie/natuur/10
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12-12-18 Winterspelen Havenloods 

https://www.dehavenloo

ds.nl/activiteit/item/wint

erspelen-aan-de-

rotte/579403 

12-12-18 Winterspelen Hart van Lansingerland 

https://www.hartvanlansi

ngerland.nl/activiteit/ite

m/16947/winterspelen-

aan-de-rotte 

12-12-18 Winterspelen Gemeente Lansingerland 

https://www.lansingerlan

d.nl/agenda/winterspelen

-aan-de-rotte/2018-12-

08/ 

12-12-18 Winterspelen Open Rotterdam 

https://www.youtube.co

m/watch?v=4AL3e7fpZ2Q

&feature=youtu.be 

13-12-18 

Winterspelen aan de 

Rotte Hof van Delfland 

https://www.hofvandelfla

nd.nl/winterspelen-aan-

de-rotte-1 

19-12-18 Winterspelen De Groene Agenda 

https://www.degroeneag

enda.nl/index.php/event/

winterspelen-aan-de-

rotte-staan-in-het-teken-

van-outdoor-genieten-2/ 

1-01-19 

Flitsontwerp 

Speelnatuur Groen Goed 

https://groengoedrotterd

am.com/flitsontwerp-

speelnatuur/ 

1-02-19 

Winterspelen op de 

Buytenhof 

De Schakel- BAR 

Uitgeverij 

https://www.youtube.co

m/watch?v=yI-

y71ib75g&list=PLDw7WlN

yQ_ylrnqywh-

vVd9Si3rEbHg7_&index=3

&t=0s 

1-02-19 

wmo radar oude 

westen op de 

Buytenhof Oude Westen tv 

https://www.youtube.co

m/watch?v=K4gqh5eh3i8

&list=PLDw7WlNyQ_ylrnq

ywh-

vVd9Si3rEbHg7_&index=3 

https://www.dehavenloods.nl/activiteit/item/winterspelen-aan-de-rotte/579403
https://www.dehavenloods.nl/activiteit/item/winterspelen-aan-de-rotte/579403
https://www.dehavenloods.nl/activiteit/item/winterspelen-aan-de-rotte/579403
https://www.dehavenloods.nl/activiteit/item/winterspelen-aan-de-rotte/579403
https://www.hartvanlansingerland.nl/activiteit/item/16947/winterspelen-aan-de-rotte
https://www.hartvanlansingerland.nl/activiteit/item/16947/winterspelen-aan-de-rotte
https://www.hartvanlansingerland.nl/activiteit/item/16947/winterspelen-aan-de-rotte
https://www.hartvanlansingerland.nl/activiteit/item/16947/winterspelen-aan-de-rotte
https://www.lansingerland.nl/agenda/winterspelen-aan-de-rotte/2018-12-08/
https://www.lansingerland.nl/agenda/winterspelen-aan-de-rotte/2018-12-08/
https://www.lansingerland.nl/agenda/winterspelen-aan-de-rotte/2018-12-08/
https://www.lansingerland.nl/agenda/winterspelen-aan-de-rotte/2018-12-08/
https://www.youtube.com/watch?v=4AL3e7fpZ2Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4AL3e7fpZ2Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4AL3e7fpZ2Q&feature=youtu.be
https://www.hofvandelfland.nl/winterspelen-aan-de-rotte-1
https://www.hofvandelfland.nl/winterspelen-aan-de-rotte-1
https://www.hofvandelfland.nl/winterspelen-aan-de-rotte-1
https://www.degroeneagenda.nl/index.php/event/winterspelen-aan-de-rotte-staan-in-het-teken-van-outdoor-genieten-2/
https://www.degroeneagenda.nl/index.php/event/winterspelen-aan-de-rotte-staan-in-het-teken-van-outdoor-genieten-2/
https://www.degroeneagenda.nl/index.php/event/winterspelen-aan-de-rotte-staan-in-het-teken-van-outdoor-genieten-2/
https://www.degroeneagenda.nl/index.php/event/winterspelen-aan-de-rotte-staan-in-het-teken-van-outdoor-genieten-2/
https://www.degroeneagenda.nl/index.php/event/winterspelen-aan-de-rotte-staan-in-het-teken-van-outdoor-genieten-2/
https://groengoedrotterdam.com/flitsontwerp-speelnatuur/
https://groengoedrotterdam.com/flitsontwerp-speelnatuur/
https://groengoedrotterdam.com/flitsontwerp-speelnatuur/
https://www.youtube.com/watch?v=yI-y71ib75g&list=PLDw7WlNyQ_ylrnqywh-vVd9Si3rEbHg7_&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=yI-y71ib75g&list=PLDw7WlNyQ_ylrnqywh-vVd9Si3rEbHg7_&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=yI-y71ib75g&list=PLDw7WlNyQ_ylrnqywh-vVd9Si3rEbHg7_&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=yI-y71ib75g&list=PLDw7WlNyQ_ylrnqywh-vVd9Si3rEbHg7_&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=yI-y71ib75g&list=PLDw7WlNyQ_ylrnqywh-vVd9Si3rEbHg7_&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=yI-y71ib75g&list=PLDw7WlNyQ_ylrnqywh-vVd9Si3rEbHg7_&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=K4gqh5eh3i8&list=PLDw7WlNyQ_ylrnqywh-vVd9Si3rEbHg7_&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=K4gqh5eh3i8&list=PLDw7WlNyQ_ylrnqywh-vVd9Si3rEbHg7_&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=K4gqh5eh3i8&list=PLDw7WlNyQ_ylrnqywh-vVd9Si3rEbHg7_&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=K4gqh5eh3i8&list=PLDw7WlNyQ_ylrnqywh-vVd9Si3rEbHg7_&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=K4gqh5eh3i8&list=PLDw7WlNyQ_ylrnqywh-vVd9Si3rEbHg7_&index=3
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1-02-19 

Winterspelen op de 

Buytenhof 

Evenementen 

Rotterdam.nl   

14-02-19 Lekker groen 

Evenementen 

Rotterdam.nl 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Iqg5VI0WBZ0

&feature=youtu.be 

19-02-19 

Eikenprocessierups 

opgepast! Koolmees 

wordt 'rupsbuster' AD Rotterdam 

https://www.ad.nl/rotter

dam/eikenprocessierups-

opgepast-koolmees-

wordt-

rupsbuster~a02cbe7d/ 

23-02-19 De Stad uit In de buurt 

https://indebuurt.nl/rotte

rdam/gids/de-stad-uit-

stichting-lekker-groen/ 

1-03-19 Kabouter gaat los In de buurt 

https://www.rotterdamp

as.nl/acties/6782-de-

stad-uit-kabouter-gaat-los 

1-03-19 Groen in de stad In de buurt 

https://www.rotterdamp

as.nl/blog/groen-de-stad 

1-03-19 

lente op de 

bioboerderij Havenloods   

24-03-19 Hoeve Ackerdijk Rotterdampas   

14-04-19 Mee met de Boer Havenloods 

https://www.rotterdamp

as.nl/acties/7504-de-

stad-uit-mee-met-de-

boer 

15-04-19 We love Cows De Groene Agenda 

https://www.degroeneag

enda.nl/index.php/event/

we-cows-lente-op-de-bio-

boerderij-2/ 

19-04-19 

Op avontuur in de 

natuur Jong010 

https://issuu.com/jong01

0/docs/jong010-apr2019 

19-04-19 

Koolmezen gek op 

processierups Stadskrant 

https://pgpaper.pubble.nl

/open/3386ef1d/23a-

1091733-kassa-voor-casa-

lumina-bij-rhoon#p29 

https://www.youtube.com/watch?v=Iqg5VI0WBZ0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Iqg5VI0WBZ0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Iqg5VI0WBZ0&feature=youtu.be
https://www.ad.nl/rotterdam/eikenprocessierups-opgepast-koolmees-wordt-rupsbuster~a02cbe7d/
https://www.ad.nl/rotterdam/eikenprocessierups-opgepast-koolmees-wordt-rupsbuster~a02cbe7d/
https://www.ad.nl/rotterdam/eikenprocessierups-opgepast-koolmees-wordt-rupsbuster~a02cbe7d/
https://www.ad.nl/rotterdam/eikenprocessierups-opgepast-koolmees-wordt-rupsbuster~a02cbe7d/
https://www.ad.nl/rotterdam/eikenprocessierups-opgepast-koolmees-wordt-rupsbuster~a02cbe7d/
https://indebuurt.nl/rotterdam/gids/de-stad-uit-stichting-lekker-groen/
https://indebuurt.nl/rotterdam/gids/de-stad-uit-stichting-lekker-groen/
https://indebuurt.nl/rotterdam/gids/de-stad-uit-stichting-lekker-groen/
https://www.rotterdampas.nl/acties/6782-de-stad-uit-kabouter-gaat-los
https://www.rotterdampas.nl/acties/6782-de-stad-uit-kabouter-gaat-los
https://www.rotterdampas.nl/acties/6782-de-stad-uit-kabouter-gaat-los
https://www.rotterdampas.nl/blog/groen-de-stad
https://www.rotterdampas.nl/blog/groen-de-stad
https://www.rotterdampas.nl/acties/7504-de-stad-uit-mee-met-de-boer
https://www.rotterdampas.nl/acties/7504-de-stad-uit-mee-met-de-boer
https://www.rotterdampas.nl/acties/7504-de-stad-uit-mee-met-de-boer
https://www.rotterdampas.nl/acties/7504-de-stad-uit-mee-met-de-boer
https://www.degroeneagenda.nl/index.php/event/we-cows-lente-op-de-bio-boerderij-2/
https://www.degroeneagenda.nl/index.php/event/we-cows-lente-op-de-bio-boerderij-2/
https://www.degroeneagenda.nl/index.php/event/we-cows-lente-op-de-bio-boerderij-2/
https://www.degroeneagenda.nl/index.php/event/we-cows-lente-op-de-bio-boerderij-2/
https://issuu.com/jong010/docs/jong010-apr2019
https://issuu.com/jong010/docs/jong010-apr2019
https://pgpaper.pubble.nl/open/3386ef1d/23a-1091733-kassa-voor-casa-lumina-bij-rhoon#p29
https://pgpaper.pubble.nl/open/3386ef1d/23a-1091733-kassa-voor-casa-lumina-bij-rhoon#p29
https://pgpaper.pubble.nl/open/3386ef1d/23a-1091733-kassa-voor-casa-lumina-bij-rhoon#p29
https://pgpaper.pubble.nl/open/3386ef1d/23a-1091733-kassa-voor-casa-lumina-bij-rhoon#p29
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2-05-19 

Natuurfeest 

Pantserklos in 

Feijenoord Hof van Delfland 

https://www.hofvandelfla

nd.nl/natuurfeest-

pantserklos-feijenoord 

3-05-19 

Natuurfeest 

Pantserklos Like je wijk 

https://www.likejewijk.nl

/hillesluis/natuurfeest-

pantserklos/ 

6-05-19 Stadse wildernis Hof van Delfland 

https://www.rotterdamp

as.nl/acties/5915-de-

stad-uit-stadse-wildernis 

6-05-19 Geblaat en wol Like je wijk 

https://www.rotterdamp

as.nl/acties/5181-de-

stad-uit-geblaat-en-wol 

17-05-19 Slootjesdag Stadskrant 

https://www.sdam.nl/zie

n-

doen/uitagenda/info/sloo

tjesdag 

19-05-19 

Vogels moeten 

'plaagrups'bestrijde

n AD RD 

https://www.ad.nl/rotter

dam/kinderen-timmeren-

vogelhuisjes-voor-

koolmezen-vogels-

moeten-plaagrups-

bestrijden~a866d4ee/?ref

errer=https://www.googl

e.com/ 

19-05-19 

Kinderen timmeren 

vogelhuisjes voor 

koolmezen; vogels 

moeten 

'plaagrups'bestrijde

n AD RD 

https://www.facebook.co

m/ADRotterdamsDagblad

/posts/rotterdam-zet-

twee-nieuwe-wapens-in-

om-de-

eikenprocessierups-te-

bestrijden-

schol/1058470841014577

/ 

23-05-19 Lekkere trek AD RD 

https://www.rotterdamp

as.nl/acties/7777-de-

stad-uit-lekkere-trek 

1-06-19 Filmen in de natuur Jong 010   

https://www.hofvandelfland.nl/natuurfeest-pantserklos-feijenoord
https://www.hofvandelfland.nl/natuurfeest-pantserklos-feijenoord
https://www.hofvandelfland.nl/natuurfeest-pantserklos-feijenoord
https://www.likejewijk.nl/hillesluis/natuurfeest-pantserklos/
https://www.likejewijk.nl/hillesluis/natuurfeest-pantserklos/
https://www.likejewijk.nl/hillesluis/natuurfeest-pantserklos/
https://www.rotterdampas.nl/acties/5915-de-stad-uit-stadse-wildernis
https://www.rotterdampas.nl/acties/5915-de-stad-uit-stadse-wildernis
https://www.rotterdampas.nl/acties/5915-de-stad-uit-stadse-wildernis
https://www.rotterdampas.nl/acties/5181-de-stad-uit-geblaat-en-wol
https://www.rotterdampas.nl/acties/5181-de-stad-uit-geblaat-en-wol
https://www.rotterdampas.nl/acties/5181-de-stad-uit-geblaat-en-wol
https://www.sdam.nl/zien-doen/uitagenda/info/slootjesdag
https://www.sdam.nl/zien-doen/uitagenda/info/slootjesdag
https://www.sdam.nl/zien-doen/uitagenda/info/slootjesdag
https://www.sdam.nl/zien-doen/uitagenda/info/slootjesdag
https://www.ad.nl/rotterdam/kinderen-timmeren-vogelhuisjes-voor-koolmezen-vogels-moeten-plaagrups-bestrijden~a866d4ee/?referrer=https://www.google.com/
https://www.ad.nl/rotterdam/kinderen-timmeren-vogelhuisjes-voor-koolmezen-vogels-moeten-plaagrups-bestrijden~a866d4ee/?referrer=https://www.google.com/
https://www.ad.nl/rotterdam/kinderen-timmeren-vogelhuisjes-voor-koolmezen-vogels-moeten-plaagrups-bestrijden~a866d4ee/?referrer=https://www.google.com/
https://www.ad.nl/rotterdam/kinderen-timmeren-vogelhuisjes-voor-koolmezen-vogels-moeten-plaagrups-bestrijden~a866d4ee/?referrer=https://www.google.com/
https://www.ad.nl/rotterdam/kinderen-timmeren-vogelhuisjes-voor-koolmezen-vogels-moeten-plaagrups-bestrijden~a866d4ee/?referrer=https://www.google.com/
https://www.ad.nl/rotterdam/kinderen-timmeren-vogelhuisjes-voor-koolmezen-vogels-moeten-plaagrups-bestrijden~a866d4ee/?referrer=https://www.google.com/
https://www.ad.nl/rotterdam/kinderen-timmeren-vogelhuisjes-voor-koolmezen-vogels-moeten-plaagrups-bestrijden~a866d4ee/?referrer=https://www.google.com/
https://www.ad.nl/rotterdam/kinderen-timmeren-vogelhuisjes-voor-koolmezen-vogels-moeten-plaagrups-bestrijden~a866d4ee/?referrer=https://www.google.com/
https://www.facebook.com/ADRotterdamsDagblad/posts/rotterdam-zet-twee-nieuwe-wapens-in-om-de-eikenprocessierups-te-bestrijden-schol/1058470841014577/
https://www.facebook.com/ADRotterdamsDagblad/posts/rotterdam-zet-twee-nieuwe-wapens-in-om-de-eikenprocessierups-te-bestrijden-schol/1058470841014577/
https://www.facebook.com/ADRotterdamsDagblad/posts/rotterdam-zet-twee-nieuwe-wapens-in-om-de-eikenprocessierups-te-bestrijden-schol/1058470841014577/
https://www.facebook.com/ADRotterdamsDagblad/posts/rotterdam-zet-twee-nieuwe-wapens-in-om-de-eikenprocessierups-te-bestrijden-schol/1058470841014577/
https://www.facebook.com/ADRotterdamsDagblad/posts/rotterdam-zet-twee-nieuwe-wapens-in-om-de-eikenprocessierups-te-bestrijden-schol/1058470841014577/
https://www.facebook.com/ADRotterdamsDagblad/posts/rotterdam-zet-twee-nieuwe-wapens-in-om-de-eikenprocessierups-te-bestrijden-schol/1058470841014577/
https://www.facebook.com/ADRotterdamsDagblad/posts/rotterdam-zet-twee-nieuwe-wapens-in-om-de-eikenprocessierups-te-bestrijden-schol/1058470841014577/
https://www.facebook.com/ADRotterdamsDagblad/posts/rotterdam-zet-twee-nieuwe-wapens-in-om-de-eikenprocessierups-te-bestrijden-schol/1058470841014577/
https://www.facebook.com/ADRotterdamsDagblad/posts/rotterdam-zet-twee-nieuwe-wapens-in-om-de-eikenprocessierups-te-bestrijden-schol/1058470841014577/
https://www.rotterdampas.nl/acties/7777-de-stad-uit-lekkere-trek
https://www.rotterdampas.nl/acties/7777-de-stad-uit-lekkere-trek
https://www.rotterdampas.nl/acties/7777-de-stad-uit-lekkere-trek
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1-06-19 Slootjesdag AD RD 

https://www.bergpolder-

liskwartier.nl/2019/06/21

/slootjesdag-en-de-stad-

uit-excursie-op-

speelpolder-het-wijland-

23-juni-2019/ 

1-06-19 Slootjesdag Groene Agenda 

https://www.degroeneag

enda.nl/index.php/event/

slootjesdag-op-

speelpolder-wijland/ 

1-06-19 Slootjesdag Meer voor Mamas 

https://meervoormamas.

nl/op-avontuur-aan-de-

waterkant-tijdens-de-

slootjesdagen/ 

5-06-19 

Brienenoord 

struintocht RTV Rijnmond   

6-06-19 Slootjesdag 2019 Nieuws Maassluis 

https://www.maassluis.n

u/regio/23-juni-

slootjesdag/ 

10-06-19 Slootjesdag Staatsbosbeheer Twitter 

https://twitter.com/bosw

achterlieke/status/10050

84735931076610 

12-06-19 

Op Avontuur in de 

natuur Jong 010 

https://issuu.com/jong01

0/docs/jong010-apr2019 

13-06-19 

Presentatie 

Avontuurlijke 

Speelnatuur 

Pantserklos G Feldkamp 

https://issuu.com/melo1

753/docs/20190612_bije

enkomst_pantserklos 

19-06-19 

Aanpak 

eikenprocessierups Stadskrant Rotterdam 

https://pgpaper.pubble.nl

/open/5ccb5f7a?related?

fbadl=368652-

2092052#p17 

23-06-19 

Hakken over de 

sloot Stadskrant Rotterdam 

https://www.rotterdamp

as.nl/acties/7802-de-

stad-uit-hakken-over-de-

sloot 

https://www.bergpolder-liskwartier.nl/2019/06/21/slootjesdag-en-de-stad-uit-excursie-op-speelpolder-het-wijland-23-juni-2019/
https://www.bergpolder-liskwartier.nl/2019/06/21/slootjesdag-en-de-stad-uit-excursie-op-speelpolder-het-wijland-23-juni-2019/
https://www.bergpolder-liskwartier.nl/2019/06/21/slootjesdag-en-de-stad-uit-excursie-op-speelpolder-het-wijland-23-juni-2019/
https://www.bergpolder-liskwartier.nl/2019/06/21/slootjesdag-en-de-stad-uit-excursie-op-speelpolder-het-wijland-23-juni-2019/
https://www.bergpolder-liskwartier.nl/2019/06/21/slootjesdag-en-de-stad-uit-excursie-op-speelpolder-het-wijland-23-juni-2019/
https://www.bergpolder-liskwartier.nl/2019/06/21/slootjesdag-en-de-stad-uit-excursie-op-speelpolder-het-wijland-23-juni-2019/
https://www.degroeneagenda.nl/index.php/event/slootjesdag-op-speelpolder-wijland/
https://www.degroeneagenda.nl/index.php/event/slootjesdag-op-speelpolder-wijland/
https://www.degroeneagenda.nl/index.php/event/slootjesdag-op-speelpolder-wijland/
https://www.degroeneagenda.nl/index.php/event/slootjesdag-op-speelpolder-wijland/
https://meervoormamas.nl/op-avontuur-aan-de-waterkant-tijdens-de-slootjesdagen/
https://meervoormamas.nl/op-avontuur-aan-de-waterkant-tijdens-de-slootjesdagen/
https://meervoormamas.nl/op-avontuur-aan-de-waterkant-tijdens-de-slootjesdagen/
https://meervoormamas.nl/op-avontuur-aan-de-waterkant-tijdens-de-slootjesdagen/
https://www.maassluis.nu/regio/23-juni-slootjesdag/
https://www.maassluis.nu/regio/23-juni-slootjesdag/
https://www.maassluis.nu/regio/23-juni-slootjesdag/
https://twitter.com/boswachterlieke/status/1005084735931076610
https://twitter.com/boswachterlieke/status/1005084735931076610
https://twitter.com/boswachterlieke/status/1005084735931076610
https://issuu.com/jong010/docs/jong010-apr2019
https://issuu.com/jong010/docs/jong010-apr2019
https://issuu.com/melo1753/docs/20190612_bijeenkomst_pantserklos
https://issuu.com/melo1753/docs/20190612_bijeenkomst_pantserklos
https://issuu.com/melo1753/docs/20190612_bijeenkomst_pantserklos
https://pgpaper.pubble.nl/open/5ccb5f7a?related?fbadl=368652-2092052#p17
https://pgpaper.pubble.nl/open/5ccb5f7a?related?fbadl=368652-2092052#p17
https://pgpaper.pubble.nl/open/5ccb5f7a?related?fbadl=368652-2092052#p17
https://pgpaper.pubble.nl/open/5ccb5f7a?related?fbadl=368652-2092052#p17
https://www.rotterdampas.nl/acties/7802-de-stad-uit-hakken-over-de-sloot
https://www.rotterdampas.nl/acties/7802-de-stad-uit-hakken-over-de-sloot
https://www.rotterdampas.nl/acties/7802-de-stad-uit-hakken-over-de-sloot
https://www.rotterdampas.nl/acties/7802-de-stad-uit-hakken-over-de-sloot
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19-07-19 

Na koolmezen nu 

ook vleermuizen 

ingezet tegen 

jeukrupsen Jong 010 

https://www.ad.nl/rotter

dam/na-koolmezen-nu-

ook-vleermuizen-ingezet-

in-strijd-tegen-

jeukrupsen~a4b51b68/ 

22-07-19 

Rotterdam krijgt 

speelnatuur Omroep Wetering 

https://www.youtube.co

m/watch?v=-

ADTHyAa248&feature=yo

utu.be 

1-10-19 WFFR you tube De stad Uit 

https://www.youtube.co

m/watch?v=__33fEJzUS0

&list=PLDw7WlNyQ_ylrnq

ywh-

vVd9Si3rEbHg7_&index=7

&t=37s  

  

  

https://www.ad.nl/rotterdam/na-koolmezen-nu-ook-vleermuizen-ingezet-in-strijd-tegen-jeukrupsen~a4b51b68/
https://www.ad.nl/rotterdam/na-koolmezen-nu-ook-vleermuizen-ingezet-in-strijd-tegen-jeukrupsen~a4b51b68/
https://www.ad.nl/rotterdam/na-koolmezen-nu-ook-vleermuizen-ingezet-in-strijd-tegen-jeukrupsen~a4b51b68/
https://www.ad.nl/rotterdam/na-koolmezen-nu-ook-vleermuizen-ingezet-in-strijd-tegen-jeukrupsen~a4b51b68/
https://www.ad.nl/rotterdam/na-koolmezen-nu-ook-vleermuizen-ingezet-in-strijd-tegen-jeukrupsen~a4b51b68/
https://www.youtube.com/watch?v=-ADTHyAa248&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-ADTHyAa248&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-ADTHyAa248&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-ADTHyAa248&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=__33fEJzUS0&list=PLDw7WlNyQ_ylrnqywh-vVd9Si3rEbHg7_&index=7&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=__33fEJzUS0&list=PLDw7WlNyQ_ylrnqywh-vVd9Si3rEbHg7_&index=7&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=__33fEJzUS0&list=PLDw7WlNyQ_ylrnqywh-vVd9Si3rEbHg7_&index=7&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=__33fEJzUS0&list=PLDw7WlNyQ_ylrnqywh-vVd9Si3rEbHg7_&index=7&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=__33fEJzUS0&list=PLDw7WlNyQ_ylrnqywh-vVd9Si3rEbHg7_&index=7&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=__33fEJzUS0&list=PLDw7WlNyQ_ylrnqywh-vVd9Si3rEbHg7_&index=7&t=37s
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Bijlage 2: Verantwoording NME subsidie De Gezonde 

Kapsalon 

Natuurlijk eten – eten uit de natuur  

 

Stichting Lekker Groen 
28 april 2020 
dossiernummer 18.09.00402 
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Inhoud 

Summary Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Programma in tijd 18 

1 januari 2019 - 31 december 2019 Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Bereik Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Doelgroep 10 

Resultaten Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Kwantitatief Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Kwalitatief Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Participatie organisaties in de wijken 12 

Activiteiten Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Zorgboerderij de Buytenhof - 255 kinderen bereikt (doel was 200) Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd. 

Boerderij Kikkershoek - 214 kinderen bereikt (doel was 200) 7 

Hoeve Ackerdijk - 263 kinderen bereikt ( doel was 200) Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Boerderijen Vockestaert- 150 kinderen bereikt (doel was 200) Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd. 

Melkveebedrijf Gravesteyn -193  kinderen bereikt (doel was 100) Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd. 

Caroline Zeevat / Eten uit de natuur - 200 kinderen bereikt (doel was 200)Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd. 

Cultuurschool Natuurfilms maken - 150 kinderen bereikt (doel was 150 ) Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd. 

Wildlife Film Festival Rotterdam - 100 kinderen bereikt (doel was 100) Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd. 

Slootjes- en paddenstoelendag - 392 kinderen bereikt (doel was 200) Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd. 

Logistiek 7 

Vrijwilligers Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Uitvoering door De Stad Uit Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Kantoor en voorzieningen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Monitoring Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Communicatie 8 

https://docs.google.com/document/d/1ulAZZC8H5QgSQ7p0_vPUVCMGxtsHzgE6/edit#heading=h.1hmsyys
https://docs.google.com/document/d/1ulAZZC8H5QgSQ7p0_vPUVCMGxtsHzgE6/edit#heading=h.1hmsyys
https://docs.google.com/document/d/1ulAZZC8H5QgSQ7p0_vPUVCMGxtsHzgE6/edit#heading=h.1y3gbienk5aq
https://docs.google.com/document/d/1ulAZZC8H5QgSQ7p0_vPUVCMGxtsHzgE6/edit#heading=h.1y3gbienk5aq
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Financiën Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Stichting Lekker Groen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
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Summary 

Gemeente Rotterdam  verleende De Stad Uit van Stichting Lekker Groen een subsidie ter hoogte van 
25.484,0 voor de uitvoering van het project De Gezonde Kapsalon. 
De geleverde activiteiten/prestaties dragen bij aan de doelstellingen van de gemeente 
Rotterdam. Op het gebied van Natuur- en Milieueducatie hebben we bijgedragen aan het stimuleren, 
versterken en verankeren van activiteiten ter bevordering van een duurzame en gezonde 
levensstijl voor Rotterdammers. 
We organiseerden excursies voor kinderen met school en met hun ouders naar bio-boerderijen rondom 
de stad. Hier deden ze in kleine groepen activiteiten die passen bij de locatie en het seizoen. Leren, 
ervaren, proeven en zelf doen stonden centraal.   
 

Programma in tijd 

1 januari 2019 - 31 december 2019 

Bereik 

Met dit plan bereiken we 1000 deelnemers.  
De Gezonde Kapsalon - voedselonderwijs van De Stad Uit was gericht op voedsel educatie en 
natuurbeleving. Met de gezonde kapsalon betrok De Stad Uit kinderen bij het Rotterdamse platteland 
met zijn agrariërs, akkerbouw en koeienweides 
De volgende prestaties zijn afgesproken: 
- Minimaal 750 kinderen gaan met school of met hun ouders in de vrije tijd meedoen aan 
voedsel lessen op de boerderij. 
- Minimaal 150 leerlingen maken natuurdocumentaires over eetbare natuur met de 
Cultuurschool 
- Minimaal 100 kinderen bezoeken het Wildlife Film Festival Rotterdam 
 

resultaten  met school vrije tijd totaal bereik  

voedsel lessen  650 624 1274 

natuurdocumentaires  150  150 

bezoek WFFR 100  100 

 

Doelgroep 

De doelgroep waren kinderen die in stenige wijken opgroeien. Hier wonen relatief veel gezinnen met 
een laag inkomen die het zelf niet voor elkaar krijgen om een gezonde leefstijl te hebben.  
Kinderen in de leeftijd van 10 - 13 zijn door het aanbod bewust gemaakt van de bijzondere 
natuurwaarden net buiten de bebouwde kom. Het was vaak de eerste keer dat ze op deze manier in de 
natuur zijn geweest.  Met De Gezonde Kapsalon bereikten we kinderen in de bovenste groepen van de 
basisschool. Het programma sloot aan op de educatieve opbouw die Natuurstad kent, als kinderen de 
kinderboerderij min of meer zijn ontgroeid ontdekt ze met Gezonde Kapsalon de echte boeren en de 
weidse natuur buiten de stad.  
We kozen daarbij de ‘witte vlekken’ waar Natuurstad geen of weinig aanbod heeft.  
 

https://lekkergroen010.wordpress.com/
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Resultaten  

Kwantitatief  

De tabel laat het bereik per prestatie zien, we hebben ook het bereik volwassenen opgevoerd, deze 

tellen niet mee in de verantwoording.  

Locatie 

Doel 

stelling  

kinderen 

met school 

kinderen 

vrije tijd volwassenen totaal  

4.1 Buytenhof van Rhoon 200 100 155 81 255 

4.2 Boerderij Kikkershoek 200 100 114 69 214 

4.3 Hoeve Ackerdijk 200 100 163 62 263 

4.4 Boerderijen Vockestaert 200 150  24 150 

4.5 Gravesteyn 100                 100 93 36 193 

4.6 Caroline Zeevat 200 200   200 

4.7 Cultuurschool 150 150  6 150 
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4.8 WFFR 100 100  17 100 

4.9 Speelpolder Wijland  200 200 192 99 392 

 

Totalen 1550 1100 624 358 1724 

 
Kwalitatief  

Bewustzijn van natuur is cruciaal bij de ontwikkeling van een gezonde leefstijl. Kinderen die een beetje 

natuur het hardst nodig hebben zijn bereikt; ze ontdekten waar de aantrekkelijke plattelands locaties 

zijn. In de stad is natuur ver te zoeken, maar weten waar je het wel kunt vinden en wat de waarde ervan 

is, kan in de stenige wijken door deze aanpak onder de aandacht worden gebracht. Kinderen ontdekten 

hoe ze invulling kunnen geven aan een duurzame en gezonde leefstijl. Ze speelden buiten zonder tablets 

en mobieltjes en beleefden onvergetelijke natuur avonturen  

Het educatief programma was erop gericht diverse talenten te ontwikkelen waarbij ervaringsgericht 
leren het uitgangspunt was. 
 
Participatie organisaties in de wijken 

Voor activiteiten in de vrije tijd benaderden we kinderen en hun ouders via wijkorganisaties. Dit waren 
WMO Radar Overschie, WMO Radar West, WMO Radar Centrum, IMC weekendschool, Dock Kralingen 
Crooswijk en Talentzskool. 
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Activiteiten  

Zorgboerderij de Buytenhof - 255 kinderen bereikt (doel was 200) 

Stichting de Buytenhof is een zorgboerderij met boomgaard, kleine dieren en boerenland dichtbij 
Pendrecht in de polder. Op de boerderij is een appelboomgaard, pluktuin en moestuin. 
Op het programma stond valappels rapen, appelsap persen, appelmoes bereiden, een speurtocht over 
het land, vogelhuisjes timmeren en een sloote expeditie.  
 
Boerderij Kikkershoek - 214 kinderen bereikt (doel was 200) 

Op Boerderij Kikkershoek in de Hoekse Waard worden lessen aan schoolklassen gegeven, er wordt een 
oogstdag gehouden. Op de boerderij vind je een appel-  en perenboomgaard, aardappelen, walnoten en 
hazelnoten. 
Op het programma stond appels plukken, aardappels rooien, zelf mayonaise leren maken, groenten 
raspen, gezonde kapsalon fabrieken, brood op stok bakken en appelmoes maken. 
 
Hoeve Ackerdijk - 263 kinderen bereikt ( doel was 200) 

Op Hoeve Ackerdijk net achter de Ackerdijkse plassen was een programma over melk en weidevogels. 
Het is een biologisch melkveebedrijf.  
Op het programma stond een rondleiding op het erf, een smaakproeverij, stormbaan van hooibalen, 
vogelnest knutselen, slootjesonderzoek en een weide vogeltocht op de trekker. 
 
Boerderijen Vockestaert- 150 kinderen bereikt (doel was 200) 

De agrarische natuurvereniging Vockestaert levert in het Midden-Delfland een aanbod op vier 
boerderijen. Op het programma stonden smaaklessen rondom melk, schapen lederen hoeden, 
herdersstaf maken,  weidevogels spotten en een boerderij rondleiding. 
De boeren van Vockestaert willen in 3 jaar tijd 600 kinderen bereiken in 2018 -2020, 2 excursies zijn 
door Vockestaert afgezegd vanwege het weer, daardoor was de boerderij slecht bereikbaar per bus.  
 
Melkveebedrijf Gravesteyn -193  kinderen bereikt (doel was 100) 

Een boerderij, de vierde generatie melkveehouders die 45 melkkoeien en 25 stuks jongvee houdt. Deze 
boerderij ervaart het als een uitdaging om in contact te staan met de maatschappij door diverse 
groepen te ontvangen en ze een educatief programma aan te bieden.  
Het aanbod bestond uit een boerderij proeflokaal melk marmeren, weidevogels spotten, zelf boter 
maken, boerderij expeditie en vogelkasten timmeren.  
 
Caroline Zeevat / Eten uit de natuur - 200 kinderen bereikt (doel was 200) 

Caroline Zeevat is stadslandbouwer en schrijver van plantenboeken zoals het Grote Onkruidkookboek  
Ze verzorgde eet- en pluk wandelingen waarbij kinderen en hun ouders leerden wat voor bloemen, 
kruiden er in de directe omgeving groeiden en welke hiervan eetbaar zijn.  
 
Cultuurschool Natuurfilms maken - 150 kinderen bereikt (doel was 150 )  

De docenten van de Cultuurschool begeleiden voorbereidende lessen in de klas en begeleiden de 
groepen in het veld. Kinderen maakten een script en verdeelden de taken in regie, een filmploeg en 
acteurs. Na de excursies werden de films gemonteerd. Deze staan op het Youtube kanaal van De Stad 
Uit. 

https://www.youtube.com/watch?v=3Nt4y1yeRR8&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=3Nt4y1yeRR8&t=46s
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Wildlife Film Festival Rotterdam - 100 kinderen bereikt (doel was 100) 

Op 31 oktober 2019 werden tijdens het WFFR de documentaires van kinderen getoond. Het prestigieuze 
Wildlife Film Festival Rotterdam wordt elk jaar bezocht door vele duizenden natuur filmliefhebbers.  
Het festival bood de natuurdocumentaires van de kinderen een podium, de schoolklassen bezochten het 
festival. In de jury zaten Anouk Otto (IVN), Rini Biemans (Creatief beheer/Punttuin ), Werner Zander 
(gemeente Rotterdam Reyeroord +) en Henk van Oeffel (Natuurstad). De documentaires zijn beoordeeld 
op originaliteit, verhaallijn, presentatie, cameravoering en plezier. 
 
Slootjes- en paddenstoelendag - 392 kinderen bereikt (doel was 200) 

Net aan de polders ligt Speelpolder Wijland midden tussen weilanden en polder, waar van alles groeit 
en bloeit. Op de speelpolder vonden de Slootjesdagen op 20 en 23 juni 2019 en het paddenstoelen 
avontuur op 25 en 29 oktober 2019 plaats. Tijdens slootjesdagen lag het accent op eetbare bloemen en 
kruiden. Tijdens het paddenstoelen avontuur werden kinderen meegenomen op avontuurlijke foerageer 
tocht. Ze ontdekten welke paddenstoelen er groeien, de eetbare paddenstoelen werden klaargemaakt. 
Helaas is de paddenstoelenexpert Hans Kimmel onlangs overleden. In de RTV Rijnmond reportage  van 
de paddenstoelenexcursie is hij nog in actie te zien. 
 
 

 
 

 

Logistiek 

https://twitter.com/ErikLemmers/status/1187761427664265217
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We hebben het vervoer georganiseerd per touringcar naar de locaties toe. Hiervoor zijn 20 bussen 
ingezet. 

Vrijwilligers 

Bij De Stad Uit zijn vrijwilligers betrokken. Hun aantal is van 12 naar 18 gegroeid. We hebben bij alle 
activiteiten gebruik gemaakt van onze eigen vrijwilligers aangevuld met de vrijwilligers die betrokken 
zijn bij de partnerorganisaties. Daarmee is het daadwerkelijk aantal betrokken vrijwilligers boven de  
afgesproken inzet geweest. Vrijwilligers beschikken over een VOG. Vrijwilligers konden deelnemen aan 
verdiepende cursussen; Wildernis EHBO en IVN Natuurcursus. 

Uitvoering door De Stad Uit  
Marijke Lammers organiseert de uitvoering met partners en scholen. MelO Feldkamp is als  projectleider 
verantwoordelijk voor concept, organisatie, uitvoering en borging.   
 
Kantoor en voorzieningen 

Stichting Lekker Groen cofinanciert gebruik van kantoorruimte, verzekeringen, energie, internet etc. 
 
Monitoring  

We monitoren het aantal deelnemers door de schoolkinderen per hoofd te tellen en de aangemelde 
kinderen in de vrije tijd.  
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Communicatie  

Het communicatieplan bestond uit drukwerk, online informatie en media aanpak.  
 

datum titel medium link 

feb.-19 

Winterspelen op 

de Buytenhof 

De Schakel- 

BAR 

Uitgeverij 

https://www.youtube.com/watch?v=yI-

y71ib75g&list=PLDw7WlNyQ_ylrnqywh-

vVd9Si3rEbHg7_&index=3&t=0s 

feb.-19 

wmo radar oude 

westen op de 

Buytenhof 

Oude 

Westen tv 

https://www.youtube.com/watch?v=K4gqh5eh3i8&list=PL

Dw7WlNyQ_ylrnqywh-vVd9Si3rEbHg7_&index=3 

1 feb.-19 

Winterspelen op 

de Buytenhof 

Evenement

en 

Rotterdam.

nl  

14 feb.-19 Lekker groen 

Evenement

en 

Rotterdam.

nl 

https://www.youtube.com/watch?v=Iqg5VI0WBZ0&feature

=youtu.be 

23 februari 

2019 De Stad uit In de buurt 

https://indebuurt.nl/rotterdam/gids/de-stad-uit-stichting-

lekker-groen/ 

1 maart 

2019 

Kabouter gaat 

los In de buurt 

https://www.rotterdampas.nl/acties/6782-de-stad-uit-

kabouter-gaat-los 

24 maart 

2019 Hoeve Ackerdijk 

Rotterdam

pas  

14 april 

2019 

Mee met de 

Boer 

Rotterdam

pas 

https://www.rotterdampas.nl/acties/7504-de-stad-uit-

mee-met-de-boer 

15 april 

2019 We love Cows 

De Groene 

Agenda 

https://www.degroeneagenda.nl/index.php/event/we-

cows-lente-op-de-bio-boerderij-2/ 

apr.-19 

Op avontuur in 

de natuur Jong010 https://issuu.com/jong010/docs/jong010-apr2019 

6 mei 2019 Geblaat en wol Jong010 

https://www.rotterdampas.nl/acties/5181-de-stad-uit-

geblaat-en-wol 

17 mei 

2019 Slootjesdag 

Rotterdam

pas 

https://www.sdam.nl/zien-

doen/uitagenda/info/slootjesdag 

23 mei Lekkere trek 

Rotterdam

pas 

https://www.rotterdampas.nl/acties/7777-de-stad-uit-

lekkere-trek 

jun.-19 

Filmen in de 

natuur Jong 010  

jun.-19 Slootjesdag 

Rotterdam

pas 

https://www.bergpolder-

liskwartier.nl/2019/06/21/slootjesdag-en-de-stad-uit-

excursie-op-speelpolder-het-wijland-23-juni-2019/ 

jun.-19 Slootjesdag 

Groene 

Agenda 

https://www.degroeneagenda.nl/index.php/event/slootjes

dag-op-speelpolder-wijland/ 

jun.-19 Slootjesdag Meer voor https://meervoormamas.nl/op-avontuur-aan-de-

https://www.youtube.com/watch?v=yI-y71ib75g&list=PLDw7WlNyQ_ylrnqywh-vVd9Si3rEbHg7_&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=yI-y71ib75g&list=PLDw7WlNyQ_ylrnqywh-vVd9Si3rEbHg7_&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=yI-y71ib75g&list=PLDw7WlNyQ_ylrnqywh-vVd9Si3rEbHg7_&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=K4gqh5eh3i8&list=PLDw7WlNyQ_ylrnqywh-vVd9Si3rEbHg7_&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=K4gqh5eh3i8&list=PLDw7WlNyQ_ylrnqywh-vVd9Si3rEbHg7_&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Iqg5VI0WBZ0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Iqg5VI0WBZ0&feature=youtu.be
https://indebuurt.nl/rotterdam/gids/de-stad-uit-stichting-lekker-groen/
https://indebuurt.nl/rotterdam/gids/de-stad-uit-stichting-lekker-groen/
https://www.rotterdampas.nl/acties/6782-de-stad-uit-kabouter-gaat-los
https://www.rotterdampas.nl/acties/6782-de-stad-uit-kabouter-gaat-los
https://www.rotterdampas.nl/acties/7504-de-stad-uit-mee-met-de-boer
https://www.rotterdampas.nl/acties/7504-de-stad-uit-mee-met-de-boer
https://www.degroeneagenda.nl/index.php/event/we-cows-lente-op-de-bio-boerderij-2/
https://www.degroeneagenda.nl/index.php/event/we-cows-lente-op-de-bio-boerderij-2/
https://issuu.com/jong010/docs/jong010-apr2019
https://www.rotterdampas.nl/acties/5181-de-stad-uit-geblaat-en-wol
https://www.rotterdampas.nl/acties/5181-de-stad-uit-geblaat-en-wol
https://www.sdam.nl/zien-doen/uitagenda/info/slootjesdag
https://www.sdam.nl/zien-doen/uitagenda/info/slootjesdag
https://www.rotterdampas.nl/acties/7777-de-stad-uit-lekkere-trek
https://www.rotterdampas.nl/acties/7777-de-stad-uit-lekkere-trek
https://www.bergpolder-liskwartier.nl/2019/06/21/slootjesdag-en-de-stad-uit-excursie-op-speelpolder-het-wijland-23-juni-2019/
https://www.bergpolder-liskwartier.nl/2019/06/21/slootjesdag-en-de-stad-uit-excursie-op-speelpolder-het-wijland-23-juni-2019/
https://www.bergpolder-liskwartier.nl/2019/06/21/slootjesdag-en-de-stad-uit-excursie-op-speelpolder-het-wijland-23-juni-2019/
https://www.degroeneagenda.nl/index.php/event/slootjesdag-op-speelpolder-wijland/
https://www.degroeneagenda.nl/index.php/event/slootjesdag-op-speelpolder-wijland/
https://meervoormamas.nl/op-avontuur-aan-de-waterkant-tijdens-de-slootjesdagen/
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Mamas waterkant-tijdens-de-slootjesdagen/ 

6 juni 2019 Slootjesdag 2019 

Nieuws 

Maassluis https://www.maassluis.nu/regio/23-juni-slootjesdag/ 

10 juni 

2019 Slootjesdag 

Staatsbosb

eheer 

Twitter 

https://twitter.com/boswachterlieke/status/100508473593

1076610 

12 juni 

2019 

Op Avontuur in 

de natuur Jong 010 https://issuu.com/jong010/docs/jong010-apr2019 

23 juni 

2019 

Hakken over de 

sloot Jong 010 

https://www.rotterdampas.nl/acties/7802-de-stad-uit-

hakken-over-de-sloot 

okt.-19 

Wild Life 

Filmfestival 

you tube 

De stad Uit 

https://www.youtube.com/watch?v=__33fEJzUS0&list=PLD

w7WlNyQ_ylrnqywh-vVd9Si3rEbHg7_&index=7&t=37s  

okt.-19 

Boerderijdag 

Kikkershoek 

Wijkkrant 

Bergpolder

-Liskwartier 

https://www.bergpolder-

liskwartier.nl/2018/10/16/rotterdamse-kinderen-en-hun-

ouders-kunnen-de-boer-op-in-de-herfstvakantie/ 

okt.-19 

Boerderijdag 

Kikkershoek 

Groen doet 

Goed 

https://twitter.com/groendoetgoed/status/105064962129

3281280 

1 maart 

2019 

lente op de 

bioboerderij 

Rotterdam

pas  

 
 

 
  

https://meervoormamas.nl/op-avontuur-aan-de-waterkant-tijdens-de-slootjesdagen/
https://www.maassluis.nu/regio/23-juni-slootjesdag/
https://twitter.com/boswachterlieke/status/1005084735931076610
https://twitter.com/boswachterlieke/status/1005084735931076610
https://issuu.com/jong010/docs/jong010-apr2019
https://www.rotterdampas.nl/acties/7802-de-stad-uit-hakken-over-de-sloot
https://www.rotterdampas.nl/acties/7802-de-stad-uit-hakken-over-de-sloot
https://www.youtube.com/watch?v=__33fEJzUS0&list=PLDw7WlNyQ_ylrnqywh-vVd9Si3rEbHg7_&index=7&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=__33fEJzUS0&list=PLDw7WlNyQ_ylrnqywh-vVd9Si3rEbHg7_&index=7&t=37s
https://www.bergpolder-liskwartier.nl/2018/10/16/rotterdamse-kinderen-en-hun-ouders-kunnen-de-boer-op-in-de-herfstvakantie/
https://www.bergpolder-liskwartier.nl/2018/10/16/rotterdamse-kinderen-en-hun-ouders-kunnen-de-boer-op-in-de-herfstvakantie/
https://www.bergpolder-liskwartier.nl/2018/10/16/rotterdamse-kinderen-en-hun-ouders-kunnen-de-boer-op-in-de-herfstvakantie/
https://twitter.com/groendoetgoed/status/1050649621293281280
https://twitter.com/groendoetgoed/status/1050649621293281280
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Financiën 

De financiering vond plaats op basis van cofinanciering. De belangrijkste bijdrage was een subsidie van 
provincie Zuid-Holland en cofinanciering in tijd en middelen van diverse partners waardoor we met 
gesloten beurs konden werken.  
De financiële verantwoording werd begeleid door accountantsbureau Kubus Dordrecht.   

Stichting Lekker Groen  

Stichting Lekker Groen zorgt voor innovatieve concepten gebaseerd op participatie en groenbeleving. 
We zijn goed op de hoogte van de positieve gezondheidseffecten van natuur en hebben al verschillende 
onderzoeken uitgevoerd. De stichting werkt in cocreatie met overheid, natuurorganisaties en 
ondernemers. 
 
De stichting is opgericht op 11 mei 2011 en heeft de CBF erkenning als Goed Doel. 
Het bestuur zet zich belangeloos in voor de stichting en heeft als taak toezicht te houden. De  
bestuursleden: Nienke Bouwhuis, voorzitter 
Petra Meulenberg, secretaris 
Mathilde Wansdronk, penningmeester 
 
Het team van De Stad Uit: MelO Feldkamp, Projectleiding 
Marijke Lammers, Accountmanagement 
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Bijlage 3: Verantwoording  Rups avengers / 

armoedebestrijding Gemeente Rotterdam   

 

Armoedebestrijding door bevordering van 

natuurbeleving in je eigen wijk. 

 

Stichting Lekker Groen 

Maart 2019 
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2. Doelen en behaalde resultaten 3 

In een notendop 3 

Resultaten 3 

De doelstelling was dat 500 deelnemers aan het programma zouden deelnemen, dat zijn er 527 

geworden.  In totaal waren er  20 contactmomenten. 4 
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1. Inleiding 

 

We hebben het project Rups Avengers uitgevoerd van 18 oktober 2018 tot 31 december 2018 

Dit project zet natuur in voor armoedebestrijding.  

Juist mensen die klem zitten door armoede, hebben een beetje natuur het hardst nodig. Door 

natuurbelevingen te organiseren help je mensen zichzelf te helpen. Stress neemt af, de bloeddruk 

normaliseert, creativiteit en het vermogen van zelfredzaamheid vergroot doordat er lange 

termijnplanning gemaakt kan worden.  

Dit project dringt door in de haarvaten van de samenleving en betrekt de degenen die een beetje natuur 

hard nodig hebben. Rups avengers geeft de nudge door de doelgroep te betrekken bij een aansprekend 

avontuurlijk project, en ze daarmee bewust te maken en te informeren over de invloed die een beetje 

natuur  kan hebben.  

De doelgroep zijn jonge gezinnen in wijken waar de opleiding relatief laag en de werkloosheid  relatief 

hoog is. Dit project vindt in de eigen wijk plaats in combinatie met een bezoek aan natuurgebieden net 

buiten de bebouwde kom 

2. Doelen en behaalde resultaten 

In een notendop 

We hebben een project ontwikkeld met de focus op natuur heel dichtbij huis gecombineerd met 

excursies naar echte natuur net buiten de stad. Het project bestond uit de volgende onderdelen: 

● Betrekken doelgroepen 

● Natuurbelevingen voor de doelgroep in de eigen buurt en  buiten de stad 

● Effectmeting 

● Hands-on info over stressreductie in de natuur 

 

Resultaten 

● De doelgroep heeft ervaren dat natuurbeleving effecten van armoede gerelateerde spanning en 

stress weg kan nemen. 

● De doelgroep heeft geleerd hoe natuurbeleving effecten van armoede gerelateerde spanning en 

stress weg kan nemen.  

● De doelgroep heeft verbinding gemaakt met de buitenruimte in hun wijk. 

● De doelgroep heeft actief geparticipeerd en een bijdrage aan de ecologische gezondheid van de 

stad geleverd.  

● De doelgroep heeft mogelijkheden tot avontuur en spel in de eigen buurt en daarbuiten ontdekt 

● Er zijn monitoring- en onderzoeksgegevens beschikbaar. 

 

De doelstelling was dat 500 deelnemers aan het programma zouden deelnemen, dat zijn er 527 

geworden. In totaal waren er  20 contactmomenten.  
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Overzicht partijen en deelnemers  

        Crooswijk en Rubroek 

Speeltuinvereniging Schuttersveld – bereik 15 personen 

Samen Ondernemend Leren netwerk – bereik 25 personen 

Dock Kralingen Crooswijk – bereik 60 personen 

BSO Mundo Talmaschool en Isaac Hubert – 2 x 20 personen 

Weekendschool on Tour – 16 personen 

Wijkgebouw de Bron, diaconaal werk – 3 personen 

        Feijenoord  

CJV Feijenoord  - 40 personen  

Huis Oleander 2x  - 2 x 40 personen 

IMC Weekendschool – 40 personen 

        Oude Noorden en Rottebocht 

Kinderparadijs Meidoorn – 28 + 50 personen 

                  Overschie 

Prachthuis Huis van de Wijk, WMO Radar  en Stichting United 010  

2 x 50 personen  

        Schiebroek Zuid 

Stephanusschool schakelklas ouder kind activiteiten Syrische asielzoekers 

- 40 personen 

 

        Delfshaven (Middelland, Spangen, Bospolder) 

 

Huis van de Wijk Oude Westen De Gaffel en Huis van de Wijk Centrum 

- 60 personen  
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4. Rups avengers: het programma 

We hebben het programma uitgevoerd zoals afgesproken in het plan van aanpak  

- Uitleg over  effecten van natuur op gezondheid, geluk en stressreductie 

- Uitleg over onderzoek  en hoe de deelname in zijn werk gaat 

- De meeste activiteiten waren  voor ouders en kinderen samen.  boomklimmen is alleen voor 

kinderen en Forest Bathing alleen voor ouders.  

In de stad werkten we samen met Boomtoppers, de boomverzorgers van Gemeente Rotterdam, 

educatieve medewerkers van Natuursprong en Natuurwijs en een Forest bathing guide. De activiteiten 

zijn uitgevoerd  4 locaties, op de Mathenessersingel, de Crooswijkse Bocht, rondom de Vaandrigstraat 

en op het Paradijsplein.  

Resultaten:  de deelnemers nemen hun omgeving waar en  hebben contact met de overige deelnemers 

hierover. Ze ontdekken onverwachte samenhangen, de  relatie tussen planten, dieren en de mens. De 

deelnemers bewegen buiten en ervaren het seizoen en het weer.  Dat trekt deelnemers uit een soms 

heel kleine leefwereld en verbreedt op een milde manier de horizon.  

In een grote oude boom klimmen is avontuurlijk en soms spannend, je ervaart als kind en als ouder hoe 

groot deze levende wezens met wie we de stadsdelen kunnen zijn. Besef van structuur van een boom, 

kleur, hoogte geur en textuur werkten stress reducerend.  

Ouders en hun kinderen bouwden vogelhuisjes voor koolmezen. Deze zijn intussen door de 

boomverzorgers opgehangen op de volgende locaties 

Langepad nabij het strandbad 

 Daltonlaan in Noord 

 Kralingse Zoom parkeerplaats 

 Max Euwelaan 

 Jac. Dutilhweg 

 Oranjelaan, Park Rozenburg 

 Schuttersveld 

 Vroesenpad 

 Warande 

 Roel van Langerak park festivalterrein 

 Gordelweg rondom volkstuin 

 CHIO-terrein klimbomen 
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 Enckevoirtlaan 

 Bergselaan 

 Gordelweg langs het kanaal richting CBR 

Resultaat: Kinderen en hun ouders bouwden samen aan iets  wat een bijdrage aan de natuur en de stad 

levert.  

Ouders gingen in kleine groepen mee op een forest bathing toer door hun wijk, ze leren hoe ze in de 

stadsnatuur kunnen ontspannen en nieuwe kracht op kunnen doen.  

Resultaten: Er zijn nu Forest Bathing sessie voor vrijwilligersorganisaties in de maak in Feijenoord en in  

Delfshaven. Daarnaast hebben ook kinderdagverblijven dit opgepakt na aanleiding van dit programma.  

Buiten de stad 

Buiten de stad werken we samen met natuurorganisaties in het Midden-Delfland, het Bergse Bos, en 

een fruitboom boerderij.  Boswachters, natuurgidsen en activiteiten begeleiders zorgden voor een 

programma waarin kinderen en hun ouders samen natuuravonturen konden beleven.  

● Dierensporen volgen en schepnetten 

● Pijl en boog maken, natuur vlogs, boom beklimmen, avonturentochten, brood op stok,  koek & 

zopie en vogelhuisjes timmeren.   

● Boswachter van Staatsbosbeheer en schippers brachten de deelnemers met de boot van het 

Noordplein naar het Bergse Bos over de Rotte. 

 

Resultaten: Ouders ontdekken locaties waar ze op kunnen laden en hun evenwicht kunnen hervinden. 

Mensen in armoedesituaties namen kennis van de effecten die natuur heeft.   
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5. Effectmeting  

 

Het uitgangspunt van dit programma zijn recente onderzoeken over de impact die armoede heeft op het 

nemen van juiste beslissingen. Het onderzoek is uitgevoerd door de socioloog van In Transition.  Het  is 

een nieuw concept dat niet eerder is uitgevoerd, derhalve is  de onderzoeker  behoudend met het doen 

van uitspraken. De resultaten  vindt u in de bijlage.  

6. Communicatie en media 

Er zijn radio en tv uitzendingen verschenen over Rups Avengers bij Pop Up Tv en Radio Stanvaste.  

In de huis aan huisbladen en het Algemeen Dagblad is over het programma bericht 

De doelgroep is  geïnformeerd door flyers en posters. Er is een info brochure gemaakt over  de 

gezondheidseffecten van  natuur en intermediairs bij welzijn- en wijkorganisaties hebben ontdekt dat dit 

natuuraanbod  voor hun doelgroep interessant is.   

Het internationale netwerk Children and Nature is geïnformeerd over dit project en de resultaten, we 

zijn toegelaten als  gastredacteur. We hebben een artikel aangeleverd en er is sprake van dat het rond 

de conferentie in juni 2019 geplaatst wordt. Er is een artikel aangeleverd voor Walk 21  en er is 

gepubliceerd in de nieuwsbrief Groene Speler en de IVN nieuwsbrief.  

7. Financiering 

Voor de financiële verantwoording is een aparte accountantscontrole gedaan op verzoek van Gemeente 

Rotterdam.  
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Bijlage 4. Bestuursverslag 2018/2019 Stichting Lekker Groen  
 

 

 

Datum In bestuur gepresenteerd | 9/4/2020 

 

Betreft 

 

Bestuursverslag Stichting Lekker Groen 
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Bestuursverslag 2018/2019 

Met dit bestuursverslag legt het bestuur verantwoording af over de gang van zaken en het door de 

organisatie gevoerde beleid. 

Stichting Lekker Groen zet zich in voor meer groen en groenbeleving in en rondom Rotterdam. Sinds 

2015 richt de stichting zich op kinderen in stenige wijken met het programma De Stad Uit. 

De stichting is een erkend goed doel, we zijn ANBI CBF gecertificeerd. Via deze link komt u bij ons CBF 

paspoort.  

 

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. 24 vrijwilligers begeleiden activiteiten, zorgen voor de communicatie 

en de financiering en organiseren en besturen.  

SLG heeft geen personeelsleden in dienst. Er zijn twee krachten op freelance basis die de projecten 

initiëren en organiseren. De uitvoering van de activiteiten, evenementen en concepten wordt gedaan 

door de projectleider die op freelance basis werkt, een accountmanager, ingehuurde freelance 

professionals en vrijwilligers. De twee betaalde medewerkers  werken als zelfstandige  en via payrolling. 

In totaal betreft dit 0,8 fte. De stichting wordt gefinancierd door subsidies en fondsen.  

 

De maatschappelijke betekenis van stichting Lekker Groen is beperkt af te lezen uit het financieel 

jaarverslag daarvoor verwijzen we naar de evaluaties van het programma De Stad Uit die jaarlijks 

worden opgesteld. Hieruit blijkt dat er sinds 2015 meer dan 17.000 kinderen aan het programma deel 

hebben genomen. Dit zijn kinderen waarvan een groot deel nog nooit in de natuur rondom de stad is 

geweest. Zij wonen in oude stadswijken met weinig openbaar groen. 

Statutaire doelstelling, missie en visie  

Statuten: Stichting Lekker Groen (SLG) heeft ten doel het organiseren van groene activiteiten, 

evenementen en concepten, die de perceptie van het openbaar groen positief beïnvloeden in de 

provincie Zuid-Holland. Maar ook het verrichten van alle verdere handelingen die, met vorenstaande 

in de ruimste zin van het woord, verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Doelstelling 

Sinds 2015 heeft De Stad Uit bijna 17.000  kinderen bereikt. We zorgen ervoor dat minimaal 3000 

kinderen per jaar kunnen deelnemen. De stichting initieert innovatieve projecten die erop gericht zijn 

stedelingen met het Rotterdams platteland te verbinden. De Stad Uit van stichting Lekker Groen bereikt 

de doelgroep via scholen en via wijk- en buurtorganisaties.  De stichting nodigt iedereen uit om deel te 

nemen, maar voor de kwetsbare doelgroepen in de oude stenige wijken doen we extra ons best. 

https://www.cbf.nl/organisatie/lekker-groen
https://www.cbf.nl/organisatie/lekker-groen
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Missie 

Kinderen uit stenige stadswijken in contact brengen met natuur en platteland rondom Rotterdam  

Visie 

Natuurervaring geeft kinderen de tools om een gezonde leefstijl te ontwikkelen.  De focus ligt op 

kennismaking met agrariërs en platteland. 

 

Governance 

Governance code: onze sector natuur participatie heeft geen eigen governance code. We volgen de 

code uit de cultuursector.  

Klachten: de stichting beschikt over een klachtenprocedure. 

Vertrouwenspersoon: er wordt een vertrouwenspersoon ten behoeve van medewerkers en vrijwilligers 

benoemd.  

Communicatie met belanghebbenden 

De stichting beheert 2 websites ten behoeve van de communicatie met de belanghebbenden.  

De site Stichting Lekker Groen is de business-to-business website van de stichting.  

De site De Stad Uit is de business-to-consumer website voor kinderen, ouders en docenten. 

Samenwerking en partners  

We werken samen met de overheid, terreinbeheerders, natuur- en milieuorganisaties en 

boeren.  Samenwerking met tientallen stedelijke en regionale partners zorgt voor duurzame resultaten 

en elan. De Stad Uit is een onderdeel van  Groen doet goed. Groen doet goed is een project van IVN, 

provincie Zuid-Holland en 14 steden in Zuid-Holland. 

 

https://www.cultuur-ondernemen.nl/product/publicatie-governance-code-cultuur-2019
https://lekkergroen010.wordpress.com/contact/klachtenprocedure-stichting-lekker-groen/
https://lekkergroen010.wordpress.com/
https://lekkergroen010.wordpress.com/
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Partners 2018/2019 

Vrijwilligers  

Er zijn 24 vrijwilligers betrokken bij de uitvoering. Vrijwilligers hebben een verklaring omtrent gedrag, ze 

onderschrijven de gedragscode van stichting Lekker Groen. Ze beschikken over een vrijwilligerscontract 

en zijn verzekerd.  

Monitoring 

We monitoren de bezoekersaantallen, daarvoor nemen we het de gemiddelde grootte van 

schoolklassen als indicatie voor het aantal deelnemende kinderen.  

We tellen het aantal deelnemers via wijkorganisaties. 

We tellen het aantal aanmeldingen van de Rotterdampas en de website. 

Projecten 

De bereikte en niet bereikte resultaten in het boekjaar staan in de inhoudelijke verantwoordingen van 

de projecten van De Stad Uit. Voor 2018/2019 is de stichting akkoord gegaan met het uitvoeren van de 

projecten  
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Avontuurlijk Spelen - speelnatuur geïnspireerd door de natuur 

Natuurlijk Eten, Eten uit de Natuur - voedsel educatie  

De Boom in  - ecologie 

Financieel beleid 

De jaarstukken worden opgesteld door Kubus accountants Dordrecht. Per programma zijn er 

evaluatieverslagen die inzicht geven hoe de uitvoering gerelateerd aan de besteding plaats heeft 

gevonden.  

Meer dan 90% van de inkomsten wordt besteed aan de uitvoering.  

Ons boekjaar volgt het schoolseizoen van 1 september t/m 31 augustus.  

Provincie Zuid-Holland is de belangrijkste financier van stichting Lekker Groen. 

Gemeente Rotterdam subsidieert het boerderij en plattelandsprogramma.  

Cofinanciers zijn diverse plattelandpartners en boeren, ze dragen bij in geld, middelen en 

voorzieningen.  

De stichting heeft een begroting voor stichtingskosten (zie begroting). De middelen om de 

stichtingskosten te financieren worden verkregen door 5% van de inkomsten te reserveren.  

De projectleiders zijn verantwoordelijk voor deelbegrotingen rondom events en schoolexcursies.   

Bestuur Lekker Groen  

 

 

Nienke Bouwhuis, voorzitter sinds 2011 

Nienke Bouwhuis is eigenaar van Bureau Bouwhuis en mede oprichter van Krachtgroen.  

 

 

 

https://www.kubusdordrecht.nl/
http://www.krachtgroen.nl/
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Petra Meulenberg, secretaris sinds 2014 

Petra Meulenberg is projectleider van straat events in Rotterdam.. 

 

 

Mathilde Wansdronk, penningmeester sinds 2015 

Mathilde Wansdronk is directeur van Ekodomus,  gespecialiseerd in duurzame en vernieuwende 

oplossingen voor bouwprojecten.  

Bestuursbesluiten 

In het uitvoeringsjaar 2018/2019 heeft het bestuur besluiten genomen. Er zijn 4 vergaderingen per jaar. 

Continuïteit van projectleiding en accountmanagement te waarborgen.  

Het bestuur is er akkoord mee gegaan om de accountmanager Marijke Lammers via een payroll 

constructie  uit te betalen. 

De stichting heeft de activiteitenprogramma’s en de middelen besteedt zoals af is gesproken.  

De stichting heeft geen vrij besteedbaar vermogen.  

Er hebben geen statutaire wijzigingen plaatsgevonden. 

De stichting beschikt niet over waardevolle bezittingen of beleggingen.  

https://www.linkedin.com/in/petra-meulenberg-65061146/
https://www.linkedin.com/in/mathildewansdronk/
http://ekodomus.nl/
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Toekomstvisie - verwachte gang van zaken 

We willen graag minder afhankelijk zijn van jaar subsidies en zijn op zoek naar manieren om meerjarige 

subsidie te  vergaren, dat zou een aanzienlijke besparing in personeelskosten betekenen omdat niet elk 

jaar tussen de 160 en 300 uur voor concept, planvorming  en verslaglegging aan gevers ingezet hoeft te 

worden.  

 

De belangrijkste toekomstplannen voor de korte en middellange termijn zijn de volgende: 

Uitbreiding bestuur: het bestuur wordt naar verwachting uitgebreid. 

De stichting is voornemens om de toekomstige projecten te financieren door de aanvraag van fondsen 

en subsidies.  

Verkennen nieuwe financiers en leggen contacten met locale- en themafondsen. 

We onderzoeken mogelijkheden voor crowdfunding.  
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Uitgaven en inkomsten  

   
thema uitgaven inkomsten 

   
Kubus accountants 2299 

 
Goede Doelen nederland 250 

 
CBF erkenning bijdrage 750 

 
Boekhoudprogramma 140 

 
Bankkosten Triodos 120 

 
Bestuurdersaansprakelijkheid Aon 199,75 

 
Event Verzekering Centraal Beheer 72,6 

 
Financiële administratie 400 uur 0 

 
website lekker groen / mijndomein 101 

 
Huur kantoorruimte 3600 

 
Regionale belasting groep 0 

 
Evides 0 

 
KPN 0 

 
Vervanging middelen 400 

 
Energie Direct 0 

 
Bestuur bijeenkomsten 500 

 
Bijeenkomst partners 750 

 
Presentatie (bloemen, afscheidscadeau's etc 75 

 
Deelname bijeenkomsten en bijscholing 1000 

 
Vakliteratuur 400 

 
Uitvoeringskosten 234771 

 
Uitvoering PZH Avontuurlijk Spelen 

 

49036 
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Uitvoering PZH De Boom In 

 

49484 

Uitvoering PZH Natuurlijk Eten 

 

49507 

Uitvoering Gemeente Rotterdam Pantserklos 

 

6032 

Uitvoering Gemeente Rotterdam Crooswijkse Bocht 

 

4428 

Uitvoering Gemeente Rotterdam Reyeroord+ 

 

2016 

Uitvoering Gemeente Rotterdam NME De Gezonde Kapsalon 

 

11317 

Uitvoering Fonds Dik groen 

 

700 

Uitvoering Recreatieschap Rottemeren en Staatsbosbeheer 

 

2882 

Uitvoering fonds Fundatie Santheuvel Sobbe 

 

4000 

Uitvoering Armoedebestrijding Rups Avengers 

 

66026 

totaal 245.428,35 245.428 

 

www.destaduit.nl en www.stichtinglekkergroen.nl 

 

http://www.destaduit.nl/
http://www.stichting/

