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1. Inleiding

In onze heerlijke oase groeien kruiden en 
eetbare bloemen uit alle windstreken. 
Samen met stadsgenoten steken we de 
handen uit de mouwen en maken we 
boeiende stadstuinen waar jonge 
stadsgenoten de magie van planten 
ontdekken. Waar stadsbewoners 
inspiratie ophalen voor hun eigen eetbare 
oase en tegelijkertijd genieten van rust 
en levendigheid middenin de stad. En 
waar organisaties groeizame teamdagen 
organiseren. 

Groen zorgt voor een levendige stad 
en een gezonde planeet. Groen buffert 
regenwater en filtert de lucht die we 
inademen. Het werkt verkoelend in de 
zomer en biedt beschutting in de winter. 

Groen werkt positief voor onze 
gezondheid, het stimuleert creativiteit en 
samenwerking, vergroot ons geluksgevoel 
én zorgt ook voor superverse en 
smaakvolle oogst. Daarom maken wij 
Groen voor de stad. 

Vaste grond in het stoerste stadsdeel 
Rotterdamse Munt startte eind 2013 als 
experimenteel bewonersinitiatief op een 
tijdelijke lokatie. Eind 2018 zijn we verhuisd 
naar onze vaste lokatie waar onze lange 
termijn is gestart. 

Vaste grond na de verhuizing betekent 
dat we nu serieus kunnen investeren in 
comfortabele faciliteiten, in klantrelaties, 

in product- en dienstenontwikkeling, 
in educatieve programma’s en 
samenwerkingsverbanden. Stap voor 
stap groeien we, bereiken we meer 
mensen; zowel bedrijven, bezoekers en 
leerlingen (onze klanten), als vrijwilligers 
en trajectdeelnemers (onze medewerkers).

Rotterdamse Munt ligt middenin het 
stoerste stadsdeel van Nederland met de 
hoogste ‘dichtheid’ kinderen en jongeren 
in een superdiverse1 samenleving. Één op 
de drie kinderen groeit op in armoede. 
Zuid is het stadsdeel met de hoogste 
dichtheid van werkzoekenden en 
bewoners met een kwetsbare positie op 
de arbeidsmarkt. 

De stad, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties  en verschillende overheden 
werken samen aan het Nationaal 
Programma Rotterdam Zuid met het 
doel om de leefomstandigheden en de 
kansen voor bewoners te verbeteren en 
bestaande patronen te doorbreken. 

Juist in dit stadsdeel is onze heerlijke oase 
van waarde.

1 Superdiversiteit betekent diversiteit binnen de 
diversiteit. De meerderheid bestaat uit minderheden. 
Er is dus geen meerderheidsgroep.  Ter illustratie: 
in de Peperklip - het woongebouw tegenover 
Rotterdamse Munt - wonen 550 gezinnen met 125 
verschillende nationaliteiten. 

Niet alleen voor de buurt
Maar we zijn er niet alleen voor de buurt. 
Stadsgenoten uit heel Rotterdam en 
van daarbuiten, jong en oud, komen bij 
ons op een praktische, zintuiglijke en 
laagdrempelige manier in aanraking met 
natuur en leren bij ons over natuurlijke 
groei, echte smaak en gezond eten. 

Inmiddels zijn we onderweg naar de 
impact-gedreven onderneming die we 
graag willen zijn, zelfstandig en middenin 
de samenleving. 

We kunnen dit doen dankzij de support 
van en de samenwerking met velen: onze 
founding partners, financiers, partners in 
de stad en de buurt en samen met alle 
vrijwillige medewerkers die met hart en 
ziel hun bijdrage leveren. Daar zijn we 
super trots op!

In dit beleidsplan leggen we onze focus 
voor de komende periode vast. Met veel 
plezier en overtuiging werken we graag 
- samen met u - aan vaste grond voor 
groentalent.2

2 *R’Munt draagt op verschillende niveaus bij aan 
NPRZ. Samen met alle betrokkenen creëren we 
een educatieve en recreatieve plek in de wijk die 
bijdraagt aan sociale cohesie en veiligheidsgevoel. 
Met de stadstuinen dragen we bij aan een positief 
imago waardoor ook bezoekers uit de regio en 
toeristen het stadsdeel meer bezoeken en een 
bijdrage leveren aan de wijkeconomie. Wij zijn een 
plek voor talentontwikkeling voor zowel jonge als 
volwassen stadsgenoten.  
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Op onze (nieuwe) stek aan de       
Rosestraat maken we een 
reeks van vier verschillende 
stadstuinen die verschillen in 
natuurlijke groei laten zien. 

We hebben de Pionierstuin 
waar vooral eenjarige groenten en 
bloemen met hun explosieve groei 
en uitbundige bloei zorgen voor veel 
verschillende oogst en een dynamische sfeer. De pioniers zorgen voor  
humus en een groeizame basis. 

De Kruidentuin bestaat uit vaste planten uit verschillende windstreken. Er 
is in alle seizoenen oogst. We hebben veel eetbare bloemen en kruiden uit 
de zone rond de Middellandse zee, uit Aziatische streken en uit de tropen. 
In de kruidentuin zijn verschillende microklimaten waarin de planten goed 
gedijen. 

De wandeling 
leidt vervolgens door de Struweeltuin, een 
tuin die romantiek en rust zal uitstralen met 
magnolia’s die het voorjaar aankondigen. Met 
ruimte voor hangmatten tussen de bomen. En 
met noten en kleine fruitbomen die een mooie 
overgang gaan vormen naar uiteindelijk de 
Bostuin. 

Het bos is de climax fase in een natuurlijke 
ontwikkeling. Wij maken de stabiliteit en 
rust in deze habitat beleefbaar in ons eigen 
kleine voedselbos met paddenstoelen en 
bessenstruiken aan de randen. 

De stadstuinen van Rotterdamse Munt dragen 
niet alleen lokaal bij aan een gezondere 
leefomgeving. Ze bieden ook een groeizame 
omgeving voor groentalent. 

De stadstuinen van 
Rotterdamse Munt
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Bovendien worden onze stadstuinen ook 
steeds meer een bron van inspiratie en 
informatie. De natuur biedt legio voorbeelden 
voor ontwikkelingsprocessen die wij nodig 
hebben in onze samenleving. Het zijn 
veranderingen die nodig zijn om steden te laten 
groeien naar levendige, gezonde en inclusieve 
woon- en werkplekken voor iedereen!

Vanuit deze mooie plek, middenin de stad kunnen 
mensen, bedrijven, organisaties, teams, managers 
en ondernemers uit allerlei sectoren inspiratie, 
inzicht en kennis opdoen en vaardigheden 
ontwikkelen. We willen dat onze stadstuinen 
een inspiratie-, ontdek- en leerplek wordt voor 
biomimicry. 

Biomimicry is een 
nieuwe wetenschap die 
voorbeelden uit de natuur 
bestudeert en imiteert 
of als inspiratie gebruikt 
om problemen in het 
mensdomein op de te 
lossen, bijvoorbeeld een 
zonnecel geïnspireerd op 
een blad. 

Biomimicry draait om het 
nastreven van de genialiteit 
van de natuur op het 
gebied van ontwerpen van 
producten, processen en 
systemen. organismen en 
(eco) systemen op aarde. 
(biomimicrynl.org)
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2. Missie en impactdoelen

Missie
Wij maken groen voor de stad, samen met 
stadsgenoten. We inspireren, laten talent 
groeien en we vergroten het plezier om te 
werken aan een levendige, groene stad 
en een gezonde planeet.

Visie
Als stad in de delta van Europa kent 
Rotterdam Zuid indrukwekkende sociaal-
economische en ruimtelijke uitdagingen 
in haar transformatie naar een 
veerkrachtige stad waarin iedereen kan 
meedoen en bijdragen. 

In onze visie kan werkelijke, langdurende 
verbetering en verandering op een 
sympathieke manier tot stand komen 
wanneer er meer of beter wordt 
samengewerkt om onze stad te 
vergroenen. Stadsgenoten kunnen kansen 
creëren voor andere stadsgenoten. In 
de wijkeconomie komt deze verbinding 
tot stand wanneer wijkbewoners lokaal 
consumeren en daardoor voor andere  
wijkgenoten werkgelegenheid creëren. 

Meer groen zorgt voor een gezonder 
leefklimaat in de stad. Groen zorgt 
namelijk voor een goede balans van 
zuurstof en kooldioxide, voor schone 
lucht, schoon water, lokaal voedsel en de 
verwerking van afval tot grondstof.

In een groene, levendige omgeving 

voelen stedelingen zich gezonder en 
gelukkiger. Groen bevorderd sociale 
cohesie. Groen bevorderd samenwerking 
en creativiteit. Groen zorgt ervoor 
dat de stad aantrekkelijk is en blijft 
voor stadbewoners met verschillende 
achtergronden. Groen draagt zo indirect 
bij aan een meer inclusieve stad. 

[ Bekijk online vimeo Biodiversiteit - Wat is 
het jou waard? ]

[Van groen worden we gezonder, 2017, 
Jan Hassink, Wageningen University and 
Research, zie bijlage]

Strategie
Steden worden groener wanneer 
stadsgenoten niet alleen meer plezier 
beleven aan groen, maar ook meer inzicht 
in natuurlijke groeiprocessen en meer 
groene vaardigheden ontwikkelen om zelf 
te kunnen bijdragen aan deze groene, 
levendige stad. 

In onze stadstuinen creëren we 
gelegenheid waarin alle beschikbare 
talent wordt benut. Er wordt 
samengewerkt aan een gedeeld 
resultaat, gedeelde idealen. 
Stadsgenoten kunnen kansen creëren 
voor en bijdragen aan het welzijn van 
andere stadsgenoten. 

Werk en school is het belangrijkste middel 
voor ontwikkeling van talent. En talent 
is nodig om Rotterdam groen, gezond, 
levendig en inclusief te maken. Met onze 
aanpak worden problemen kansen. 
Stadsontwikkeling gaat hand in hand met 
talentontwikkeling. 

Impactdoelen 
Wij maken groen voor de stad samen 
met stadsgenoten. We werken op 
verschillende niveaus met verschillende 
doelgroepen. 

1. Inspiratie; 
Doel: Stadsgenoten inspireren en 
motiveren tot groen gedrag.  

Wij werken aan het betrekken van een 
brede groep stadsgenoten bij groene 
stadsontwikkeling, in verschillende 
rollen. Niet alleen als vrijwilliger, maar 
vooral ook als genieter, bezoeker, 
klant, partner en financier van onze 
tuinen. In onze stadstuinen is iedereen 
welkom! We nodigen bezoekers uit 
om natuur te ontdekken en beleven. 
De eetbare stadsnatuur en alles wat 
daarmee samenhangt staat centraal als 
onderwerp waarvoor aandacht, passie 
en vakkundigheid wordt gedeeld: de tuin 
en lokaal geproduceerd voedsel, verwerkt 
tot lekkere & gezonde producten en 
gerechten.
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2. Educatie; 
Doel: Meer inzicht leidt tot gezondere 
keuzes voor onze planeet en voor ons zelf, 
op de korte en de lange termijn. 

Via ervaringsgerichte lessenreeksen 
ontdekken kinderen en jongeren de 
kracht van natuur en natuurlijk eten. 
Zij leren samenwerken met natuurlijke 
groeiprocessen. Zij ontwikkelen smaak 
en leren gezond eten herkennen. Zij 
vergroten kun kennis en vaardigheden in 
onze oase, midden tussen de stadswijken 
van Zuid, het stadsdeel met de hoogste 
kinderdichtheid van Nederland. 

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen 
die in hun basisschooltijd in aanraking zijn 
gekomen met natuurlijke groeiprocessen 
via tuinieren en vers geoogst eten, dat 
zij in hun volwassen leven vaker kiezen 
voor gezonde en duurzame opties. Het 
is juist de ervaring die zorgt voor meer 
inzicht in hoe ons ecosysteem werkt en 
hoe verschillende levensvormen elkaar 
beïnvloeden. De zintuigelijke ervaring 
zorgt ervoor dat de theorie beklijfd. 

[bron: Effecten van Natuur- en 
Milieueducatie op kennis, houding en 
gedrag van mensen, van Meike Bulten & 
Petra Jansen (2007)]

In Rotterdam Zuid groeien relatief veel 
kinderen op in armoede, met een grotere 
afstand tot groen en gezond eten. 

Armoede wordt vaak van generatie op 
generatie doorgegeven. Geen of weinig 
opleiding, gezondheidsproblemen en 
geen werk liggen hieraan ten grondslag. 
We kunnen een bescheiden bijdrage 
leveren aan het doorbreken van patronen. 

Wij bereiken deze kinderen en kunnen 
hen laten ervaren hoe gezond eten groeit, 
hoe het smaakt en wat groen met je doet. 
De onderliggende ervaring gaat over de 
vruchten die je kan oogsten wanneer je 
goed voor jezelf zorgt en goed voor de 
planeet. 

De kinderen ontdekken de tuinen via de 
schoollessen. Buiten schooltijd komen 
kinderen met hun ouders of met andere 
vriendjes en vriendinnetjes om te laten 
zien wat ze hebben gezaaid, geplant of 
om anderen ook te laten proeven wat 
ze in de les hebben geproefd. Op deze 
manier zijn de stadstuinen zo direct in hun 
leefomgeving, zes dagen per week een 
groot uithangbord voor groen en gezond 
leven!

3. Groentalent, (re-)integratie en 
stadsnatuurontwikkeling
Doel: Groentalent ontdekken en 
ontwikkelen. Passende werkgelegenheid 
bieden voor stadsgenoten met een 
kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. 

De stad wordt groener als er meer mensen 

beschikbaar zijn met de benodigde 
vaardigheden. Onze stadstuinen zijn een 
leer- en werkplaats voor mensen die willen 
bijdragen, meewerken, leren en groeien in 
de groene sector en daarbuiten. 

De tuinen zijn niet alleen een ideale plek 
om vak-vaardigheden te ontwikkelen. De 
groene omgeving biedt ook ruimte om 
werknemersvaardigheden en persoonlijke 
vaardigheden te trainen. 

Vrijwilligers leren in de praktijk en van 
elkaar. Samen met onze partners bieden 
wij in onze onderneming trajecten 
met begeleiding en coaching op de 
persoonlijke leerdoelen. 

Uiteindelijk kunnen we vrijwilligers 
perspectief bieden op een betaalde baan 
in pluktuinen die door ons elders in de 
stad worden ontwikkeld. 
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3. Pijlers, resultaten en inspanningen 

Drie doelgroepen
Onze stadstuinen worden gedragen op 
drie pijlers, waarmee we ons op drie 
verschillende doelgroepen richten die in 
verschillende rollen zijn betrokken. In het 
samenspel tussen deze drie doelgroepen 
ontstaat de integrale werkwijze waarin 
groene stadsontwikkeling (het fysieke 
groen) wordt verbonden aan de 
ontwikkeling van groentalent. 

We werken aan een gezonde balans van 
commerciële opdrachten, onbetaalde 
maatschappelijke diensten en activiteiten 
die we met ondersteuning van fondsen 
kunnen uitvoeren. Alle activiteiten dragen 
bij aan onze missie om meer ‘groen voor 
de stad’ te maken en daarbij kansen 
te creëren voor talentontwikkeling, 
voor zowel de jonge als volwassen 
buurtbewoners.  

Het doelen-inspanningen-
netwerk
Hiernaast zijn de doelen, de gewenste  
resultaten en de inspanningen of  
activiteiten weergegeven. Het schema is 
gebaseerd op het doelen-inspanningen-
netwerk-model uit de wereld van 
programmamanagers. Het overzicht 
geeft inzicht in de samenhang van de 
verschillende inspanningen of activiteiten 
die integraal bijdragen aan de realisatie 

van de doelen. Activiteiten organiseren 
we als projecten. Inspanningen of 
activiteiten dragen integraal bij aan 
de realisatie van meerdere doelen. Een 
aantal voorbeelden hiervan zijn hieronder 
uitgewerkt. 

Kruidenthee als inpiratiebron
Met onze lokale kruidenthee hebben we 
een concreet product om te laten zien 
hoe stadsgenoten meehelpen de stad 
te vergroenen en tegelijk een groeizame 
werkplek creëren door thee te drinken. 
Daar waar de kruiden groeien leveren 
deze planten ook zuurstof, een gezondere 
leefomgeving. Bloeiende kruiden leveren 
voer voor bijen en insecten. Het telen van 
de kruiden, het oogsten en verwerken 
levert een groeizame werkplek voor 
stadsgenoten met een kwetsbare positie 
op de huidige arbeidsmarkt. 

De lessenreeks ‘smaak groeit’
Voor ons lesprogramma komen leerlingen 
uit de schoolbanken. In onze groene oase 
kunnen zij de stadsnatuur levensecht 
beleven en ervaren, inclusief de invloeden 
van de seizoenen. Alle zintuigen worden 
geprikkeld. Voor de uitvoering van 
dit lesprogramma is er daadwerkelijk 
een tuin nodig. De uitvoering van de 
praktische onderzoeken en opdrachten 
worden voorbereid door ons tuinteam en 

tuinteamleden assisteren bij de lessen. 
Tijdens de lessen worden delen van 
de pionierstuin ingezaaid en beplant. 
Zo werken de kinderen mee aan de 
vergroening van de stad.

Teamdagen in het groen
We verhuren onze kas voor vergaderingen 
en teamdagen. Hierdoor heeft ons 
gastenteam mooie cateringopdrachten 
en verwerken zij de oogst uit de tuinen tot 
verse lunchgerechten en borrelhapjes. De 
afzet van lokale oogst groeit waardoor de 
stad groener blijft. Werkgelegeheid groeit 
wat kansen biedt voor talentontwikkeling. 
Tegelijkertijd leren organisaties de natuur 
te gebruiken als mentor, maatstaf of 
inspirator (biominicry). 

Pluktuinen bij bedrijven 
Sinds 2017 verzorgen we een pluktuin 
bij IMd Raadgevende Ingenieurs. 
Deze ervaring willen we bij meerdere 
organisaties inzetten. Meer pluktuinen 
zorgen voor meer ‘groen voor de stad’, 
een stimulerende werkomgeving en 
werkgelegenheid voor groentalenten. De 
opbrengst van deze commerciële dienst 
wordt vervolgens geïnvesteerd in de 
stadsnatuur en talentontwikkeling. 
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Missie: Wij maken Groen voor de Stad samen met stadsgenoten.

Drie pijlers
Inspiratie

Educatie

Groentalent
Meer 

stadgenoten worden 
zich bewust van hun eigen 

invloed en werken in 
verschillende rollen mee aan 

meer groen 
voor de stad. 

Jaarlijks 25% 
meer lokale 
productie en 
afzet leidt direct 
tot meer 
betrokken 
stadsgenoten 
en meer 
groeizame 
werkplekken. 

1.000 kinderen 
van de 
basisscholen in 
de buurt nemen 
deel aan de 
lessenreeks.
Tot 2022 
bereiken we 
jaarlijks 25% 
meer kinderen. 

Jaarlijks 
bereiken we 350 
kinderen uit de 
buurt, in hun 
vrije tijd en hun 
(groot)ouders; zij 
doen mee in de 
jonge 
groentalenten 
club.

Jaarlijks 25% 
meer bezoekers
die inspiratie 
ophalen om hun 
eigen groen 
keuze-
mogelijkheden 
te verruimen. 

Jaarlijks werken 
10 stadsgenoten 
-mensen met 
een kwetsbare 
positie op de 
arbeidsmarkt -
mee die een 
stap zetten 
richting werk. 

Jaarlijks twee 
nieuwe 
pluktuinen bij 
organisaties in 
de stad: Meer 
m2 groen, meer 
werkgelegen-
heid en 
perspectief. 

6.500 m2 
eetbare 
stadsnatuur-
ontwikkeling.

Meer 
jonge stadsgenoten

leren groen en 
natuurlijke groeiprocessen 

waarderen en gebruiken voor 
hun en onze gezonde 

toekomst.

Meer 
stadsgenoten ontwikkelen 
groentalent en benutten

 (re-) integratie 
kansen.
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verkoop door 
het tuinteam: 
Kruidenthee van 
Rotterdamse 
bodem. 
Eetbare 
potplanten. 
Verse oogst; 
knip- en pluk-
kaarten.

Inspiratie-
evenementen 
en workshops 
over natuur, 
biominicry, 
telen, tuinieren, 
echte smaak en 
gezond eten.

Vergaderingen 
en Teamdagen
> met catering 
uit de tuinen.
> met workshop

Wanneer 
de kas vrij is. 
Vanaf 2021 in 
nieuw paviljoen.  
 

Vrienden voor 
Stadsnatuur
en Groentalent.
Oprichting van 
een pla�orm 
voor 
ambasadeures 
en donateurs.

Een groeizame 
werkkring 
waarin jaarlijks 
minimaal 25 
coordinerende 
en uitvoerende 
vrijwilligers 
actief zijn. 

Ontwikkelen en 
verzorgen van 
onze eigen 
inspiratie- en 
educatietuinen 
aan de 
Rosestraat.

Uitvoering van 
de doorgaande 
leerlijn voor 
groepen 1 t/m 6 
van de 
basisschool:  
 Lessenreeks 
‘smaak groeit’ 

Jaarlijks 
18 tot 32 
natuur- en 
smaak-
belevings
activiteiten 
en 4 tot 6 
groene
vakantie
festivals. 

Pop-up terras 
in de zomer: 
het 
gastenteam 
serveert
vegetarisch en 
vers eten en 
drinken.

Ontwerp, 
aanleg en 
verzorging 
van eetbaar 
stedelijk groen 
en pluktuinen 
bij organisaties 
in de stad. 



4. Financiën en organisatie

We hebben een lange termijn 
uitgestippeld waarin we met een aantal 
producten en diensten, naast meer 
‘groen voor de stad’, ook financiële 
opbrengsten realiseren. Dit is nodig om 
voor de lange termijn ook steeds – met 
bijdragen van fondsen en overheden – 
maatschappelijke diensten te kunnen 
blijven bieden in dit stoerste stadsdeel 
van Nederland. 

In opdracht worden 
de volgende diensten 
uitgevoerd: 
1. Educatieve diensten zoals de 
lesprogramma’s in opdracht van scholen 
en Gemeente Rotterdam 

2. Sociaal-maatschappelijke diensten 
zoals arbeidsmatige dagbesteding en 
leer-werktrajecten of werkfittrajecten 
in opdracht van UWV of gemeente 
Rotterdam

3. Groene diensten zoals het ontwerpen, 
ontwikkelen, aanleggen en verzorgen van 
stedelijk groen en pluktuinen in opdracht 
van bedrijven en stedelijke organisaties 

4. Diensten voor de zakelijke markt zoals 
de organisatie van bedrijfsevents en 
teamdagen

Stichting Rotterdamse Munt 
initieert projecten waarvoor 
zij fondsen en sponsoren 
betrekt:   
1. Stadsnatuur-ontwikkeling kan worden 
gerealiseerd met bijdragen van fondsen 
en met bijdragen uit crowdfunding. 

Deze crowdfunding vindt gedeeltelijk 
plaats in de vorm van verkoop van de 
producten die worden gemaakt van de 
oogst uit deze fysieke, groene ruimten 
zoals kruidenthee en potplanten.   

2. Educatieve en culturele activiteiten en 
projecten kunnen worden uitgevoerd met 
bijdragen uit fondsen en subsidies. 

Met beperkte middelen weet Rotterdamse 
Munt een aanzienlijke output te 
genereren. Het bestuur beoordeelt en 
controleert de financiële stukken en keurt 
deze goed. Na goedkeuring wordt het 
jaarverslag gepubliceerd op de website.

Financiële doelstelling
Onze doelstelling is om in de eerste 
beleidsperiode een financiële 
buffer (vermogen) op te bouwen van 
minimaal een half jaar inkomsten als 
weerstandvermogen. Op deze manier 
werken we aan een gezonde financiële 
exploitatie. 

Het is onze ambitie om Rotterdamse Munt 
door te ontwikkelen tot een zelfstandige, 
impact gedreven onderneming met een 
hybride verdienmodel waarbij minimaal 
50% van de inkomsten worden behaald uit 
de markt.   

Waarom is deze zelfstandigheid zo 
belangrijk voor ons? 
Stichting Rotterdamse Munt draagt de 
zorg voor ruim 6.500 m2 stadsnatuur die 
315 dagen per jaar publiek toegankelijk 
is; daarbij zijn steeds 30 tot 40 vrijwilligers 
betrokken.  

Om deze eetbare stadsnatuur, middenin 
de stad, op een gezonde manier op een 
kwalitatief goed niveau toegankelijk te 
houden is jaarlijks een beheerbudget 
nodig van minimaal € 46.000. Deze 
beheerkosten moeten worden 
doorberekend in de kostprijs van onze 
projecten, diensten en producten. 

Als onderneming met een trouwe 
klantenkring kunnen we verder groeien 
en meer impact maken. Tegelijk 
levert financiële onafhankelijkheid 
meer flexibiliteit om in te spelen op 
veranderingen in de samenleving en 
kan er meer financiële zekerheid worden 
bereikt. Deze zekerheid is nodig gebleken 
aangezien we continuitweit moeten 
kunnen bieden voor de groep kwetsbare 
stadsgenoten waarmee wij werken. 



Kernteam
Stichting Rotterdamse Munt werkt als een 
projectorganisatie met een flexibele schil 
van zelfstandig werkend professionals, 
een compact kernteam en een bestuur.  

In 2020 bestaat het kernteam uit de 
meewerkend voorman/vrouw voor de tuin 
en een aantal coördinerende vrijwilligers 
onder leiding van Ingrid Ackermans, de 
directeur/ initiator.   

De verantwoordelijkheid voor de 
ontwikkeling en uitvoering is gedelegeerd 
aan onze directeur/ initiator die als 
sociaal ondernemer eindverantwoordelijk 
is voor: 

1. Uitvoering van de activiteiten en 
opdrachten (resultaatafspraken);

2. Ontwikkeling naar een zelfstandige, 
impact gedreven onderneming;

3. Ontwikkeling en het ecologisch beheer 
van onze stadstuinen; 

4. Financieel beheer.

Stichting en bestuur
Rotterdamse Munt heeft gekozen om 
al haar activiteiten te organiseren 
binnen Stichting Rotterdamse Munt. Het 
onbezoldigde bestuur van de stichting 
ondersteunt de directie met kennis, 
strategisch inzicht, door te sturen op 

resultaatafspraken en door toezicht te 
houden op de uitvoering en de financiën.  

De korte CV’s van de directie en het 
bestuur van de stichting zijn opgenomen 
in de bijlagen. 

Het bestuur neemt besluiten met 
een meerderheid van stemmen. Dit 
is vastgelegd in de statuten van de 
stichting, eveneens opgenomen in de 
bijlagen.
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Bijlage Organisatie

Directie
Ingrid Ackermans (1972), is de initiator 
en in de rol van impact-gedreven 
ondernemer eindverantwoordelijk. 

Ingrid is landschapsontwerper en 
stedenbouwkundige (Murb). Zij heeft 
ruim 20 jaar ervaring als ontwerper 
bij verschillende ontwerpbureaus, 
gemeenten en haar eigen Bureau 
Botersloot, waar ze vooral heeft gewerkt 
aan binnenstedelijke transformatie-
opgaven en landschapsontwikkeling. 
Zo heeft zij ruim vijf jaar gewerkt in en 
aan Rotterdam Zuid in dienst van het 
cluster stadsontwikkeling van Gemeente 
Rotterdam. 

In 2013 heeft zij de stap gemaakt om 
zich – naast het maken van plannen - 
ook te richten op uitvoering en integrale 
ontwikkeling. Ingrid raakte geïnspireerd 
door Jane Jacobs, de New Yorkse 
stadssociologe die al in de jaren ‘60 pleitte 
voor meer inclusieve stadsontwikkeling. 
Wanneer we stadsgenoten een rol geven 
in de ontwikkeling naar een gezonde, 
circulaire stad dan creëren we meer 
kansen voor talentontwikkeling. Zo 
creëren we in samenwerking perspectief 
voor alle stadsgenoten; en worden 

buurten mooier, vriendelijker, groener en 
levendiger; iedereen blij! 

Ingrid heeft gewerkt met verschillende 
groepen. Ze heeft een gezonde dosis 
doorzettingsvermogen en een grote 
passie voor stedelijke ecologie, goed 
eten en talentontwikkeling. Ingrid is 
een echte duizendpoot. Ze heeft een 
goed netwerk, ziet kansen, ontwikkelt 
producten en diensten en creëert nieuwe 
samenwerkingsverbanden. 

Vanaf 2019 richt zij zich op de ontwikkeling 
van de impact-gedreven onderneming, 
de doorontwikkeling van de tuinen met 
een paviljoen, op directietaken en op 
de verdere professionalisering van onze 
onderneming. In 2018 heeft zij de Leergang 
Sociaal Ondernemen bij Nyenrode 
Business Universiteit gevolgd en succesvol 
afgerond. 

Bestuur
Voorzitter Ingrid Sloots (1981), 
is bedrijfskundige en werkzaam 
bij Greenwheels. Ze heeft ruim 14 
jaar ervaring als ondernemer en 
marketingmanager bij o.a. Unilever, 
Google en Philips. Ze woont in Rotterdam 

en heeft een grote liefde voor een fijn 
stadsleven. Ze gelooft dat veel groen 
hierbij een belangrijk verschil kan maken. 
Ingrid: “Ik zet mijn werkervaring en 
enthousiasme graag in om bij te dragen 
aan Rotterdamse Munt om het ‘denken 
vanuit de klant’ centraal te stellen. Onze 
rol als bestuur is geslaagd wanneer we 
van Rotterdamse Munt een gezonde 
onderneming hebben kunnen maken.”

Penningmeester Nelis Albers (1956), 
is voormalig Financieel Directeur 
Communicatiebranche. “In 2011 heb ik 
mijn actieve, werkzame leven achter 
mij gelaten. Ik was op dat moment 
al jarenlang werkzaam voor IPG (The 
Interpublic Group of Companies - 
onderdeel van Standard & Poor aan de 
beurs van New York) als CFO (Financieel 
Directeur) voor een aantal dynamisch/
creatieve ondernemingen in Amsterdam. 
Sindsdien besteed ik enige tijd en energie 
vrijwillig aan culturele instellingen en 
sociaal maatschappelijke initiatieven in 
Rotterdam en omgeving - een stad waarin 
ik altijd woonachtig ben geweest. Ik stel 
daarbij tot hoger doel om op deze wijze 
iets terug te geven aan de samenleving 
waarbij ik hoop dat mijn expertise een 



toegevoegde waarde zal hebben.  Mijn 
persoonlijke drijfveren tot ondersteuning 
zijn vooral de beoogde hoge kwaliteit 
van de ideeën en/of het product van de 
betreffende instellingen zodat ik daar 
uiteindelijk ook nog trots op kan zijn. En 
dat is zeker het geval bij Rotterdamse 
Munt!”

Bestuurslid Nina Brugman (1976), is al 
ruim 15 jaar werkzaam op het gebied van 
marketing & communicatie. Sinds 2018 
werkt ze voor Swink, een buitengewoon 
internetbureau dat klanten helpt 
online beter te presteren. Dat doen ze 
met specialisten die autisme hebben. 
Daarnaast is ze zelfstandig ondernemer 
met een Rechtstreex wijkpunt waarmee 
ze lokale producten verkoopt en een 
sociaal contactpunt is voor haar 
klanten op leeftijd. Nina: “Het mooie 
aan Rotterdamse Munt is dat het voor 
mijn gevoel aan alle kanten klopt: het 
past bij de ruigheid van de stad, er is 
duurzaam eten mee gemoeid en het is 
van waarde voor mensen die anders aan 
de zijkant van de maatschappij blijven 
staan. Ik draag graag bij met mijn kennis 
van businessplannen, positionerings- 
en communicatievraagstukken en 
doelgroepen, met mijn netwerk van 
bedrijven die commercieel actief zijn met 
medewerkers uit de participatiewet.’



Bijlage Meerjarenbegroting

Stichting Rotterdamse Munt
Meerjarenbegroting 2019-2022

werkelijk begroting
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Inkomsten
Pijler Groentalent en Stadsnatuurontwikkeling

Omzet 44.891 341.228 116.259 86.200 99.900 121.500 
Af: Directe Kosten -36.823 -306.372 -90.655 -64.720 -83.648 -104.718 
Subtotaal 8.068 34.857 25.605 21.480 16.253 16.783 

Pijler Educatie
Omzet 30.083 32.824 43.573 48.825 58.125 69.750 
Af: Directe Kosten -19.647 -24.964 -25.338 -27.625 -33.531 -39.438 
Subtotaal 10.436 7.860 18.235 21.200 24.594 30.313 

Pijler Inspiratie
Omzet 59.432 42.054 60.375 51.000 32.500 40.625 
Af: Directe Kosten -43.545 -37.040 -52.709 -46.405 -26.425 -33.031 
Subtotaal 15.887 5.013 7.666 4.595 6.075 7.594 

Afdracht Paviljoen B.V. 0 14.079 32.372 

Totaal inkomsten 34.391 47.730 51.505 47.275 61.000 87.061 

Kosten
Personeel 14.752 23.360 21.174 21.000 29.500 43.000 
Huisvesting 4.503 6.766 7.500 8.500 8.500 8.500 
Afschrijvingen 106 182 500 750 1.000 1.250 
Exploitatiekosten 5.078 6.735 6.500 6.500 6.500 6.500 
Verkoop & Marketing 4.928 363 1.500 1.500 1.500 1.500 
Kantoorkosten 1.771 3.250 2.500 2.500 2.500 2.500 
Administratiekosten 2.226 5.050 3.000 3.500 3.500 3.500 
Algemene kosten 2.335 7.137 5.000 2.500 2.500 2.500 
Totaal Kosten 35.698 52.843 47.674 46.750 55.500 69.250 

Exploitatie resultaat -1.307 -5.113 3.832 525 5.500 17.811 

Totaal omzet 134.406 416.106 220.207 186.025 204.604 264.247 
Totaal Directe Kosten 100.015 368.376 168.702 138.750 143.604 177.186 
Totaal inkomsten 34.391 47.730 51.505 47.275 61.000 87.061 
Totaal kosten Stichting 35.698 52.843 47.674 46.750 55.500 69.250 
Exploitatieresultaat -1.307 -5.113 3.832 525 5.500 17.811 

Summary
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Bijlage: Artikel Van groen worden we gezonder

Metropolitan Solutions blog
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Van groen worden we gezonder

Door: Jan Hassink · 17 oktober 2016
Categorie: Groen in de stad

Groen in de stad verbetert het milieu, zorgt voor meer biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging,
dempt geluidshinder en verkoelt in een warme periode. Kortom, groen is essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame
omgeving. Daarnaast heeft het een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt het bij aan de leefbaarheid van een
wijk.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat groen in de woonomgeving goed is voor de gezondheid. Wageningen University &
Research (WUR) doet daar al ruime tijd onderzoek naar. Vooral het rustgevende en herstellende vermogen van contact met
groen lijkt van belang. Dat maakt groen een belangrijk middel om het welzijn van de mens te verbeteren.

Groen en ouderen

Een consortium van twaalf partners doet, onder leiding van WUR, onderzoek naar de
effecten van een kwalitatief hoogwaardige, groene leefomgeving op kwetsbare ouderen. Meer specifiek: ouderen die kunnen
lijden aan dementie, depressie of eenzaamheid Ook wordt gekeken naar het effect op hun mantelzorgers. Ze kijken ook naar
de besparingen die dat de maatschappij kan opleveren, in het kader van de vergrijzing en de bezuinigingen in de zorg.

“Wij onderzoeken het effect van een groene interventie, de aanleg van belevingsgericht groen en het gebruik
ervan”,

zegt projectleider Jana Verboom. “Dat doen we door in verschillende fases in kaart te brengen wat de kwaliteit van leven is
van de kwetsbare omwonende ouderen, hoe de belasting is van hun mantelzorgers en hoe hun aanspraak op professionele
zorg en voorzieningen is. We verwachten de eerste resultaten in 2017.”

LinkedIn

Van groen worden we gezonder - Metropolitan Solutions https://weblog.wur.nl/metropolitan-solutions/van-groen-worden-we-gezonder/

1 van 7 11-9-2019 19:41

Door: Jan Hassink · 17 oktober 2016
weblog.wur.nl/metropolitan-solutions/
van-groen-worden-we-gezonder/

Groen in de stad verbetert het milieu, 
zorgt voor meer biodiversiteit, vermindert 
luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, 
dempt geluidshinder en verkoelt in 
een warme periode. Kortom, groen is 
essentieel voor een klimaatbestendige 
en duurzame omgeving. Daarnaast heeft 
het een positief effect op de gezondheid 
van mensen en draagt het bij aan de 
leefbaarheid van een wijk.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat 
groen in de woonomgeving goed is voor 
de gezondheid. Wageningen University 
& Research (WUR) doet daar al ruime tijd 
onderzoek naar. Vooral het rustgevende 
en herstellende vermogen van contact 
met groen lijkt van belang. Dat maakt 
groen een belangrijk middel om het 
welzijn van de mens te verbeteren.

Groen en ouderen
Een consortium van twaalf partners 
doet, onder leiding van WUR, onderzoek 
naar de effecten van een kwalitatief 
hoogwaardige, groene leefomgeving 
op kwetsbare ouderen. Meer specifiek: 

ouderen die kunnen lijden aan dementie, 
depressie of eenzaamheid Ook wordt 
gekeken naar het effect op hun 
mantelzorgers. Ze kijken ook naar de 
besparingen die dat de maatschappij kan 
opleveren, in het kader van de vergrijzing 
en de bezuinigingen in de zorg.

“Wij onderzoeken het effect van een 
groene interventie, de aanleg van 
belevingsgericht groen en het gebruik 
ervan”,

zegt projectleider Jana Verboom. “Dat 
doen we door in verschillende fases in 
kaart te brengen wat de kwaliteit van 
leven is van de kwetsbare omwonende 
ouderen, hoe de belasting is van hun 
mantelzorgers en hoe hun aanspraak op 
professionele zorg en voorzieningen is. We 
verwachten de eerste resultaten in 2017.”

Groen en re-integratie
In een ander onderzoeksproject van WUR 
staat groene re-integratie centraal.

Gemeenten zijn sinds 2015 
verantwoordelijk voor de re-integratie 
van mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. Daar onder vallen mensen 
met psychische problemen en jongeren 
zonder startkwalificatie. Vaak worstelen 
gemeenten met deze opgave en zijn 
ze op zoek naar interventies waarmee 

deze inwoners geholpen kunnen worden. 
Groene re-integratie interventies zijn 
veelbelovend. Groen biedt concreet 
en zinvol werk dat aan te passen is 
aan ieders mogelijkheden. De groene 
omgeving is relatief prikkelarm, mensen 
komen buiten en ervaren verbondenheid 
met de natuur en met andere inwoners 
die betrokken zijn bij groene re-
integratiepraktijken.

Voorbeelden van groene re-integratie 
praktijken zijn stadslandbouwbedrijven, 
wijktuinen, zorgboerderijen en tuinderijen, 
maar ook het reguliere groenonderhoud 
door gemeenten en hoveniers. 
Onderzoekers kijken in het project 
naar het beter inzichtelijk maken van 
de werkzame principes van groene re-
integratie en het verder inbedden in het 
beleid.

Groen en kenniswerkers
Nu er steeds meer mensen in de stad 
wonen, en dat aantal blijft groeien, is 
de leefbaarheid van die steden steeds 
belangrijker. Groen speelt ook hierin 
een belangrijke rol. Stedelijk groen 
bevordert sociale samenhang, integratie 
en burgerparticipatie. Daarnaast zijn 
er steeds meer aanwijzingen dat groen 
rondom de stad van toenemend belang 
is voor het aantrekken en vasthouden van 
hoogopgeleide, creatieve kenniswerkers. 
In de competitie tussen metropolitane 
regio’s wordt de uitdaging steeds meer 



om deze groep aan je regio te binden: dat 
zorgt voor economische groei.

Landschap lijkt in toenemende mate van 
belang als vestigingsfactor. Zo worden de 
landschappen langs de as Amsterdam-
Utrecht (Noordvleugel) vaak beter 
gewaardeerd dan landschappen tussen 
Rotterdam en Den Haag (Zuidvleugel). 
Tegelijkertijd ziet WUR een ‘braindrain’ 
optreden van de Zuidvleugel richting 
de Noordvleugel. Dit is het fenomeen 
waarbij hoog opgeleide personen na 
hun opleiding uit de regio vertrekken 
om elders een baan te zoeken. Mede 
op basis van (internationaal) onderzoek 
hebben onderzoekers het vermoeden dat 
landschap daar een factor in is.

Groen en kinderen
Uit onderzoek blijkt dat een groenere 
woonomgeving gepaard gaat met een 
lagere kans op ADHD bij kinderen. Die 
conclusie valt indirect te trekken uit het 
feit dat kinderen die in een groenere 
omgeving wonen, minder vaak een ADHD-
middel gebruiken, zoals Ritalin. Opvallend 
is dat deze samenhang het sterkst is in 
minder welgestelde buurten. In meer 
welgestelde buurten ligt het gebruik van 
ADHD-middelen sowieso lager, ongeacht 
hoe groen de buurt is. Sjerp de Vries, 
onderzoeker bij WUR:

    “En juist in buurten waar het groen wel 
eens het meest effectief zou kunnen zijn, 
is er momenteel het minst van.”

Er zijn meer voorbeelden van de invloed 
die een groene omgeving heeft op het 
welzijn van kinderen. Er zijn namelijk 
positieve effecten gevonden van groene 
schoolpleinen op het sociale klimaat. 
Een groene herinrichting betekende 
doorgaans niet alleen meer ‘gebruiks’ 
groen op het plein, maar ook meer 
variatie in speelmogelijkheden. Als 
een plein door de groene herinrichting 
aantrekkelijker werd gevonden door de 
kinderen, waren ze aardiger voor elkaar 
en werd er minder ruzie gemaakt. Op 
termijn gingen de succesvolle groene 
herinrichtingen ook gepaard met een 
verbetering van het welzijn van leerlingen.

Dit is onder andere interessant in het 
licht van de huidige maatschappelijke 
belangstelling voor het (tegengaan 
van) pesten. In vervolgonderzoek wordt 
ook gekeken naar het vergroten van de 
lichamelijke activiteit op de pleinen.

Kijk voor meer voorbeelden van voordelen 
van groen in de dossiers Effect van natuur 
op gezondheid en Groen in de stad.

Metropolitan Solutions
In 2050 zal 70% van de mensheid in steden 
wonen. Daardoor worden vraagstukken 
rond duurzaamheid en kwaliteit van leven 
voor die steden steeds dringender. In 
sept-okt 2016 verschenen er 8 artikelen 
van Wageningen University & Research 
op nrc.nl over verschillende oplossingen 
voor deze uitdagingen. We werken daarbij 

o.a. aan hitte-eilanden, wateroverlast, 
voedselvoorziening, luchtkwaliteit, 
stadslandbouw, leefbaarheid maar ook 
beleidsplannen en de inrichting van 
steden. Kijk voor meer informatie over 
Wagenings onderzoek hiernaar op de 
themapagina Metropolitan Solutions.

Dit artikel is geschreven door 
verschillende wetenschappers van 
Wageningen University & Research, onder 
eindredactie van NRC.

Related posts:

    De circulaire stad van de toekomst

    Stad van de toekomst en de toekomst 
van de stad
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Effecten van 
Natuur- en Milieueducatie op kennis, 

houding en gedrag van mensen

Meike Bulten & Petra Jansen

De meeste kinderen in Nederland maken

in hun basisschoolperiode kennis met

Natuur- en Milieueducatie (NME): met

schepnetjes naar de sloot, afval ruimen in

de buurt of op natuurwerkweek gaan.

Gedachte hierachter is dat deze activitei-

ten, naast een hoge belevingswaarde, 

een meerwaarde hebben op het gebied

van verbetering van natuur- en milieu-

vriendelijk gedrag.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat jon-
geren steeds verder af komen te staan van
natuur en milieu (de Wit, 2005). Nu al komt
meer dan de helft van hen zelden of nooit in
een (beschermd) natuurgebied. Ruim twee-
derde komt maar een paar keer per jaar of
zelfs nog minder in het bos (Verboom,
2004). Anderzijds wordt het belang van een
goede relatie (betrokkenheid, bezorgdheid)
tussen jongeren en hun omgeving steeds
meer onderkend door onder andere de 
landelijke overheid. Al jarenlang zetten 
organisaties voor NME zich in om deze 
relatie te verbeteren. Een groot probleem bij
de NME-organisaties is de vraag van hoger-
hand (landelijke en regionale overheid) om
bewijsmateriaal in verband met het nut van
NME. Passend in de huidige samenleving
moeten deze organisaties duidelijke doelen
stellen om de resultaten van het werk te
kunnen aantonen. De behoefte aan gege-
vens over het effect van NME is daardoor
groot (Sollart, 2004).

NME in Nederland
Natuureducatie is zo oud als natuurbescher-
ming zelf. In de jaren zestig en zeventig
hielden verschillende organisaties zich bezig
met natuureducatie. De nadruk lag op het
overdragen van kennis en het bevorderen
van een gevoelsmatige band met de natuur.
In diezelfde periode ontstond ook milieu-
educatie. Deze educatie richtte zich op het
‘grijze’ milieu, terwijl de natuureducatie zich
op de ‘groene’ natuur richtte. In de jaren
tachtig groeiden beide educatieve stromingen
samen tot wat we nu Natuur- en Milieu-
educatie noemen. 

Foto 1. Leerlingen van een basisschool doen plantonderzoek.
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NME en beleid
In het midden van de jaren tachtig kwam
beleidsmatige aandacht voor Natuur- en
Milieueducatie, om het draagvlak voor
natuur en milieu (beleid) te vergroten. In
1988 wordt de eerste NME Nota geformu-
leerd door de ministeries van LNV &
VROM, met als hoofddoelstelling ‘Het ver-
sterken en zorgen voor natuur en milieu in
de samenleving, en zodoende het behoud
en het verbeteren van de kwaliteit van
natuur en milieu door het bevorderen van
bewustwording, waardering, kennis, inzich-
ten en vaardigheden op het terrein van
natuur en milieu.’ 
In 1991 werd besloten om het ingezette
beleid voort te zetten. De ministeries van
BuZa, OCW, LNV, VROM en VenW voerden
een NME-Onderwijsproject in voor vier jaar.
Doel was om NME structureel op te nemen
in het basis- en voortgezet onderwijs en in
het agrarisch - en beroepsonderwijs (Sol-
lart, 2004). Om vanuit het NME-werkveld
input te verkrijgen hebben de Ministeries
van LNV en VROM in 2005 het werkveld
van de NME via de Vereniging Educatie
Nederland (VEN) gevraagd naar hun
inzichten op het duurzaam verankeren van
NME in de samenleving. De VEN heeft
naar aanleiding hiervan eind 2005 meerde-
re rondetafelgesprekken gevoerd met het
NME-werkveld. De resultaten van deze dis-
cussies zijn gepubliceerd in ‘VENster op
NME’ (VEN, 2006). Hierin staat beschre-
ven dat de Rijksnota-NME de beslissende
zet dient te geven voor een definitieve ver-

gen gestart met een onderzoek naar de
duurzaamheid van NME. Doel hiervan is
het onderzoeken van de langetermijn-
effecten van Natuur- en Milieueffecten in
het basisonderwijs in Nederland. 

Interviews en kwantitatieve verwerking 
In twee kwalitatieve vooronderzoeken is
nagegaan welke NME-aspecten en welke
andere factoren mogelijk langetermijn-
effecten kunnen uitoefenen op kennis, hou-
ding en gedrag ten aanzien van natuur en
milieu (Smit et al., 2006). In het kwantita-
tieve onderzoek zijn leerlingen benaderd
van diverse basisscholen uit heel Neder-
land. Deze scholen zijn ad random geselec-
teerd, waarbij Montessorischolen en Jena-
planscholen buiten beschouwing zijn gela-
ten, vanwege hun structureel andere opzet
en andere schoolsysteem dan de overige
basisscholen in Nederland.
In het onderzoek zijn drie groepen leerlin-
gen geïnterviewd, die respectievelijk één,
zeven en vijftien jaar geleden de basis-
school hebben verlaten. De leerlingen zijn
bevraagd over hun kennis, houding en
gedrag ten aanzien van natuur en over hun
perceptie van NME op hun school. Daar-
naast is hen ook gevraagd naar andere 
variabelen die invloed kunnen hebben op
die kennis, houding en gedrag tegenover
natuur en milieu zoals herkomst, oplei-
dingsniveau en invloed van de ouders. In
totaal hebben 725 leerlingen van 22 basis-
scholen deelgenomen aan de enquête. 
De hoeveelheid NME-activiteiten op scho-
len is op twee manieren bepaald. Enerzijds
door een enquête die is gehouden met een
docent of directeur van de betrokken basis-
school, anderzijds via vragen in de enquête
van de leerlingen. Hierbij is bijvoorbeeld
gevraagd of er op school gewerkt werd met
leskisten, veldwerk, excursies of dat de
school een schooltuin had of gebruik maak-
te van materialen van NME-centra. Vanwe-
ge de goede samenhang tussen beide infor-
matiebronnen zijn de gegevens gecombi-
neerd tot één variabele.

Kader 1. Analyse van de
gegevens

De gegevens uit dit onder-
zoek zijn geanalyseerd met
behulp van een regressieana-
lyse en een multilevelanalyse.
Beide analyses zijn technie-
ken voor het analyseren van
gegevens waarbij sprake is
van een specifieke samen-
hang tussen variabelen. Dit
houdt in dat één of meerdere
beschrijvende variabelen (in
dit onderzoek kennis en
gedrag & houding) afhangt
van één of meerdere instelba-

re variabelen (hoeveelheid
NME op school). Hierbij
moet gecontroleerd worden
voor bepaalde storingsmoge-
lijkheden, de controlevariabe-
len.
Een regressieanalyse, beho-
rende bij de ‘klassieke’
methodes van statistisch
gegevensverwerking, gaat uit
van een gegevensset van
onafhankelijke cases. Een
multilevelanalyse is zodanig
van aard dat ook afhankelijke
gegevens geanalyseerd kun-
nen worden.
In het onderzoek is er sprake

van een clustersteekproef,
namelijk een steekproef van
leerlingen binnen een steek-
proef van scholen. Hierdoor
kan niet geheel worden vol-
daan aan de eis van onafhan-
kelijke waarnemingen. Echter,
onder de gegeven omstan-
digheden van dit onderzoek
mag een regressieanalyse
worden uitgevoerd. Door
tevens ook de multilevelana-
lyse te gebruiken, waarbij de
significantie – grotendeels –
overeind blijft, wordt de
betrouwbaarheid van de
resultaten groter.

Foto 2. Leerlingen van
een basisschool doen

vogelonderzoek.

ankering van NME. De VEN geeft daar-
naast een vijftiental adviezen. De Rijksnota-
NME die dit jaar uitkomt, zal een duidelijke
structuur geven aan de aanpak.

Hoe duurzaam is Natuur- en Milieu-
educatie? 
Tot nu toe werd onderzoek naar NME voor-
al uitgevoerd in het buitenland en gericht
op kortetermijneffecten van enkele specifie-
ke activiteiten (Zelezny, 1999; Rickinson et
al., 2004). Een enkel onderzoek is gericht
op effecten op langere termijn (Peacock,
2006) waarbij onderzocht werd wat de
effecten van buitenactiviteiten waren op
leerlingen na vijf tot vijftien jaar. De steek-
proefgrootte hierbij was echter slechts 59
leerlingen. De resultaten in alle onderzoe-
ken zijn ondersteunend bij de gedachte dat
NME-activiteiten een positief effect hebben
op kennis en gedrag. Echter door de kleine
onderzoeksaantallen of door het geringe
aantal onderzochte activiteiten, zijn deze
onderzoeken niet geheel wetenschappelijk
verantwoord. Er ontbrak een onderzoek dat
zich richtte op langetermijneffecten, heel de
NME-sector met alle activiteiten aanpakte
én grootschalig was opgezet.
In 2004 is Veldwerk Nederland samen met
de Universiteiten van Utrecht en Wagenin-
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In de interviews met de oud-leerlingen is
met behulp van verschillende vraagstellin-
gen onderzocht wat hun kennis, houding
en gedrag is ten aanzien van natuur en
milieu. De antwoorden zijn gestandaardi-
seerd, waarna scores zijn berekend voor de
drie variabelen kennis, houding en gedrag
met betrekking tot natuur en milieu. 
Tijdens de analyse bleek het niet mogelijk
te zijn om de variabelen houding en gedrag
apart te analyseren. De samenhang tussen
deze variabelen was daarvoor te groot. In
de analyse is daarom gebruik gemaakt van
de samengevoegde variabele ‘houding &
gedrag’ en een variabele voor kennis. 
Gebaseerd op eerder onderzoek (Bögeholz,
2006; Pohl & Schrenk, 2005) is te verwach-
ten dat er, naast NME op school, andere
factoren van invloed zijn op de beschrijven-
de variabelen kennis, houding en gedrag
ten aanzien van natuur en milieu, de zg.
controlevariabelen. Dit zijn variabelen die,
naast de hoeveelheid NME die op school
werd gegeven, ook invloed hebben (gehad)
op het huidige kennisniveau, gedrag en
houding van de leerling. Deze controle-
variabelen zijn onder andere herkomst
van de leerling en de ouders, oplei-
dingsniveau van de leerling en de
ouders en of de ouders ook met hun
kinderen buiten hebben gespeeld,
mee uit wandelen hebben genomen
en/of gekampeerd hebben. Bij de
analyse van de gegevens is voor deze
controlevariabelen gecorrigeerd. 

Analyse 
De invloed van de hoeveelheid NME op
school op de overgebleven kennis van
natuur en milieu is geanalyseerd met
behulp van een regressieanalyse en een
multilevelanalyse (kader 1). 
Uit zowel de regressieanalyse als de multi-
levelanalyse blijkt dat leerlingen die vroeger
op de basisschool aan een grotere hoeveel-
heid NME-activiteiten hebben deelgeno-
men, op latere leeftijd een betere houding
en beter gedrag tonen ten aanzien van

Voor beide variabelen (kennis en houding &
gedrag) geldt dat het geslacht van de oud-
leerling verschil maakt. Het blijkt dat vrou-
wen meer effect ondervinden van de hoe-
veelheid NME-activiteiten die ze krijgen op
de basisschool dan mannen (tabel 1 & 2).
In een open vraag is de oud-leerlingen
gevraagd wat zij zich het beste herinneren
van het natuur- en milieu onderwijs op de
basisschool (fig. 1). Vrijwel alle herinnerin-
gen zijn positief, slechts een paar zijn nega-
tief zoals de associatie met zware boeken.
Het diagram laat ziet dat ruim 50% van de
herinneringen een activiteit betreft aan-
gaande buitenactiviteiten (natuurwerkweek,
excursies buiten, veldwerk, schooltuin of
natuurevenementen).

Verschil in kennis, houding en gedrag 
Het doel van dit onderzoek was na te gaan
in hoeverre NME effectief is. De analyse
toonde aan dat NME op basisscholen een
significant positief effect heeft op latere
houding en gedrag ten opzichte van natuur
en milieu, en – in mindere mate – op ken-

nis over deze onderwerpen. 
Ook is gebleken dat ouders een grote
invloed hebben op houding en gedrag,
zelfs een nog iets groter effect dan
NME op school. In verband met ken-
nis blijkt het opleidingsniveau van de
leerling uiteindelijk het belang van de
hoeveelheid NME op de basisschool
te overstijgen. 

Men kan dus stellen dat de invloed van
NME op de basisschool vooral naar

houding en gedrag een diepgaande
invloed heeft.

Huidige kinderen zijn de ouders van de
toekomst 
Als de overheid kennis over en houding en
gedrag ten aanzien van natuur en milieu wil
stimuleren, kan dat met NME op school.
Dit onderzoek geeft extra bevestiging van
het belang van NME op basisscholen. Niet
alleen onderzoek toont aan dat NME posi-
tieve resultaten oplevert, ook blijkt uit bur-

Tabel 2. Regressieanalyse van het verband tussen ‘houding en
gedrag’ als afhankelijk variabele en de hoeveelheid NME op school
en geselecteerde controlevariabelen als onafhankelijke variabelen.
significantieniveau (S): 
*: p < 0,05; ** : p < 0,01; *** : p < 0,001; ns : niet significant

Tabel 1. Regressieanalyse van het verband tussen ‘kennis’ als
afhankelijk variabele en de hoeveelheid NME op school en
geselecteerde controlevariabelen als onafhankelijke variabelen. 
significantieniveau (S): 
*: p < 0,05; **: p < 0,01; ***: p < 0,001; ns: niet significant

Kennis S
Hoeveelheid NME op de basisschool (alle jaargroepen samen) * 

Hoeveelheid NME op de basisschool (jaargroep 1; 13 – 14 jarigen) *** 
Hoeveelheid NME op de basisschool (jaargroep 2; 19 – 20 jarigen) **

Invloed ouders ns 
Geslacht ** 

Opleidingsniveau van leerling *** 

Houding en gedrag S
Hoeveelheid NME op de basisschool (alle jaargroepen samen) ** 

Hoeveelheid NME op de basisschool (jaargroep 1; 13 – 14 jarigen) ns
Hoeveelheid NME op de basisschool (jaargroep 2; 19 – 20 jarigen) ***

Invloed ouders ***
Geslacht ** 

Opleidingsniveau van leerling ns 

Overige
32%

Projecten
en 

leskisten
3%

Natuurwerkweken
20%

Excursies
buiten
19%

Natuur-
evenementen

buiten 
2%

Milieu-
zorg, zoals
zwerfvuil
ruimen

11%

Schooltuin
en 

aankleding
van school 

4%

Buiten 
onderzoek 

doen/
veldwerk

9%

Fig. 1. Cirkeldiagram in percentages van de
types van herinneringen van de oud-leerlingen
aan Natuur- en Milieueducatie op de basis-
school. Onder ‘overige’ vallen activiteiten en
onderwerpen zoals excursies binnen (musea),
schoolTV, enthousiasme van de leerkracht, de
lesmethode of geen specifieke herinnering.

natuur dan leerlingen die weinig NME op
school hebben gehad. Wanneer de drie
onderzochte jaargroepen apart geanaly-
seerd worden, is dit effect minder sterk. Dit
is vooral zichtbaar bij de jongste jaargroep
van 13-14 jarigen (tabel 1). De variabele
houding & gedrag laat zien dat de invloed
van de ouders significant en positief is
(tabel 2). De ouders hebben zelfs een iets
groter effect op gedrag en houding dan
NME op de basisschool.
De regressieanalyse laat zien dat de kennis
over natuur en milieu eveneens groter is bij
leerlingen die veel NME hebben gehad op
de basisschool in vergelijking met leerlingen
die minder NME hebben gehad. In de multi-
levelanalyse is dit verband nog wel aanwe-
zig, maar niet meer significant. Het oplei-
dingsniveau is ook van invloed op de kennis
van de leerling. Hoe hoger het niveau, hoe
meer kennis een oud-leerling heeft.
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gerraadpleging (2006) in opdracht van het
ministerie van VROM dat ruim 80% van
de Nederlanders het belangrijk vindt om te
leren over natuur en milieu. 
Hoewel middels dit onderzoek geen uit-
spraak is te doen over de verschillen in
effectiviteit van verschillende natuur- en
milieueducatieve activiteiten, wijzen herin-
neringen van oud-leerlingen en resultaten
van eerdere onderzoeken erop dat vooral
buitenactiviteiten van groot belang zijn. Dit
wordt ondersteund door ander onderzoek
met basisschoolleerlingen (nog niet gepu-
bliceerd), uitgevoerd door de Universiteit
van Utrecht in samenwerking met De Klei-
ne Aarde (Telegraaf, 19 april 2007). 
De landelijke, provinciale en regionale
overheid zou dit soort buitenactiviteiten,
waarbij de leerling een unieke ervaring
opdoet, moeten stimuleren (Mabelis,
1999). Dit kan op verschillende manieren.
• Zorgen voor een betere scholing van
(aankomende) leerkrachten op gebied van
Natuur- en Milieueducatie en buitenwerk;
• Stimuleren van (het gebruik van) de aan-
wezige NME-infrastructuur om Natuur- en
Milieueducatie op scholen te ondersteunen;
• Stimuleren van scholen in het creëren
van een uitdagende groene schoolomge-
ving;
• Stimuleren van meer buitenactiviteiten
op het gebied van NME.
Hierin hebben de verschillende overheden
een geheel eigen rol en positie. De landelij-
ke overheid (Ministeries van LNV, VROM
en OCW) subsidieert landelijke projecten
en activiteiten via diverse regelingen voor
het creëren van een groter draagvlak bij de
Nederlandse burger op het gebied van
natuur, milieu en haar eigen beleid. De
provincies geven hier met hun eigen rege-
lingen ook invulling aan. Daarnaast finan-
cieren zij in elke provincie een IVN Consu-
lentschap die bepaalde taken op het
gebied van NME uitvoeren. Veel gemeen-
tes ondersteunen een eigen NME-centrum
van waaruit scholen materiaal en begelei-
ding kunnen inhuren voor het uitvoeren
van NME-activiteiten. 
Naast de organisaties die vanuit de over-
heid worden ondersteund, zijn er in
Nederland ook tal van zelfstandige stich-
tingen en verenigingen die zich bezig hou-
den met het ontwikkelen en uitvoeren van
NME-activiteiten voor het onderwijs. Voor-
beelden hiervan zijn Veldwerk Nederland,
de SOM (SOM Onderwijs & Milieuprojec-
ten), Stichting Educatief Platteland of
natuurmusea.

Kijkend naar de toekomst, zijn de huidige
kinderen de toekomstige ouders. Wanneer
alle kinderen nú, door het uitvoeren van
die NME-activiteiten op school, een posi-
tievere houding krijgen, zullen zij dat allen
op latere leeftijd weer aan hun kinderen
overbrengen. Een dergelijke kruisbestui-
ving heeft een gigantische spin-off. Op dat
moment wordt er écht gewerkt aan de
groene gedachte tot in de verre toekomst.
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Summary
Long-term effects of environmental education
on knowledge, attitude and behaviour towards
nature and environment
Numerous activities are carried out for the pur-
pose of environmental education of children in
The Netherlands. On the base of educators’
experiences as well as scientific research it is
highly plausible that environmental education
can make contributions on knowledge, positive
attitude and more friendly behaviour towards
nature and environment. 
To investigate long term impacts of environmen-
tal education on a quantitative statistical base,
Veldwerk Nederland, in cooperation with the uni-
versities of Utrecht and Wageningen, has carried
out this research. The central research question
is: Do pupils of primary schools, which participate
in relatively many environmental education acti-
vities, have a significantly different knowledge,
attitude or behaviour towards nature and envi-
ronment on a long term, compared to pupils
who did not or less participated in environmen-
tal education activities?
In 5 areas distributed over The Netherlands 25
primary schools were sampled. Pupils who had
left these schools 1 year, 7 years and 15 years ago
were interviewed about their knowledge, attitude
and behaviour towards nature and environment. 
The results of the research give evidence that
pupils who participated in more environmental
education in primary school, have significantly
more knowledge about nature and environment,
and a significantly more positive attitude and
behaviour towards them over a period of several
years. 
The advice from the research group towards the
Dutch government is to train teachers in these
activities, to stimulate primary schools in envi-
ronmental education and create sustainable 
funding and possibilities for carrying out these
activities.
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Dit artikel is een samenvatting met de belang-
rijkste resultaten van het onderzoeksrapport
‘Hoe duurzaam is NME – Een explorerend
kwantitatief onderzoek naar langetermijn-
effecten van Natuur- en Milieueducatie op
basisscholen’ (Smit et al., 2006). 
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