Komende periode moet Rotterdams areaal
groen op daken verdubbelen
Rotterdam en Nijmegen, meer gemeen dan ligging aan de rivier en
matige voetbalresultaten
In de serie estafette-interviews dit keer Jan van der Meer, wethouder groen en duurzaamheid van de gemeente Nijmegen op bezoek bij
Alexandra van Huffelen, die dezelfde functie bekleedt in Rotterdam. Wat blijkt: beide steden, maar ook de wethouders, hebben meer
gemeen dan hun ligging aan de rivier en matige voetbalresultaten.
Auteur: Hein van Iersel
Een afspraak maken met één wethouder is niet
makkelijk, met twee bijkans onmogelijk. Tot op
het laatste moment is er druk contact met de
woordvoerders over de plaats en duur van de
afspraak. Ook op de afgesproken dag is het nog
kantje boord. Van der Meer heeft ’s avonds een
pittige raadsvergadering over het lokale duurzaamheidsinitiatief ‘t Groene Hert waarop hij zich
moet voorbereiden. Van Huffelen heeft diezelfde
avond een uitnodiging voor een optreden bij
BBC Newsnight. Het onderwerp is wateroverlast
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rondom London. Engeland heeft zich waarschijnlijk slechter voorbereid op de gevolgen van
klimaatverandering dan Nederland. Beide steden,
Rotterdam en Nijmegen, hebben wat betreft het
beperken van wateroverlast de nodige zaken ontwikkeld. Van Huffelen neemt ons onder andere
mee naar het waterplein op het Benthemplein.
Al het regenwater van de omliggende flats wordt
niet afgevoerd naar het riool, maar kan tijdelijk
op en onder het plein worden opgeslagen. Bij
elkaar ongeveer 1,7 miljoen liter water. Als het

niet regent, is daar allemaal niets van te zien en
kan het plein gewoon gebruikt worden om te
spelen. Er zijn onder andere plekken ingericht om
te basketballen en te skaten.
Adaptatie
Rotterdam heeft in 2013 een eigen klimaatstrategie gepresenteerd en wil de kennis die
het daarmee opdoet ook actief naar buiten uitdragen en zelfs als exportproduct presenteren.
Van Huffelen: ‘Bij alle nieuwe ontwikkelingen in

frustratie is dat, hoewel Nijmegen ook de nodige
acties onderneemt om de stad klimaatadaptief te
maken, het allemaal wat minder voor het voetlicht komt.
Rotterdam claimt naast een positieve pr op dit
gebied ook een direct economisch voordeel als
gevolg van de klimaatstrategie. Op dit moment
zouden al 3600 arbeidsplaatsen in de regio direct
hieraan verbonden zijn. Kennisinstituten als de
Hogeschool Rotterdam en de Erasmus Universiteit
zijn water- en klimaatonderzoek gestart. Ze zien
de stad steeds meer als studieobject en kunnen
dit verzilveren door elders in de wereld projecten
aan te nemen.

'Op dit moment zouden al
3600 arbeidsplaatsen in de
regio direct verbonden zijn
aan klimaatstrategie'
Dakgroen
Rotterdam is ook landelijk koploper als het
gaat om groen op daken en gevels. Volgens
Van Huffelen wordt dit vooral gedreven door
de gemeentelijke subsidie hierop. Van Huffelen
meldt dat alleen al in haar huidige periode als
wethouder het areaal daktuin is gestegen van
40.000 naar 160.000 vierkante meter. En Van
Huffelen durft de ambitie wel aan om in de
komende vier jaar dit oppervlak nog eens een
keer te verdubbelen. Ook dit moet dan bijdragen
aan het langer vasthouden van water in de stad.
Alexandra van Huffelen en Jan van der Meer

Rotterdam moeten we in ons achterhoofd houden: “Hoe houden we onze voeten droog?” Al
vijf jaar lang zijn we aan het pionieren met innovatieve projecten.’ Het waterplein is maar een
van de vele projecten die Rotterdam heeft uitgevoerd. In buitendijkse gebieden, zoals Heijplaat
en Noord-Feijenoord, wordt gezocht naar slimme
combinaties van het bouwen van dijken voor de
ruimtelijke inrichting, drijvend bouwen, en het
zo inrichten van de openbare ruimte dat in geval
van wateroverlast de schade beperkt blijft door

evacuatieroutes en de waterbestendige inrichting
van woningen. De aanpak van Rotterdam trekt
internationaal de nodige aandacht, maar plaatst
ook wethouder Van Huffelen zelf in het spotlight.
De uitnodiging van BBC Newsnight is hiervan een
voorbeeld. Ook staat Van Huffelen al verschillende jaren in de Duurzame 100, de lijst van de
honderd meest invloedrijke Nederlanders op het
gebied van duurzaamheid. Een positie waarover
Van der Meer tussen de regels door meldt dat
hij daar best een beetje jaloers op is. Zijn grote

Dakakker
Een tweede onderwerp dat Van Huffelen ons wil
laten zien, betreft stadslandbouw. Dit is een van
de dingen waar wethouder Van der Meer met
name in geïnteresseerd is. Het Rotterdamse paradepaardje op dit gebied is de Dakakker, een project dat zich met ongeveer 1000 vierkante meter
de grootste dakmoestuin van Nederland noemt.
De historie van de Dakakker is redelijk herkenbaar. De gemeente stond voor de keuze om een
verouderde kantoorkolos, het Schieblock, tegen
de grond te gooien en iets nieuws te bouwen
of het gebouw aan te wijzen als een creatieve
hotspot, waar jonge creatieve bedrijven tegen
gunstige tarieven kantoorruimte kunnen huren.
De keuze voor herbestemmen bleek de juiste en
het kantoorgebouw was van meet af aan een
zeer populaire plek voor startende en doorstartende bedrijven. Overigens heeft Rotterdam dat
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effectieve strategie en vaak veel directer en sneller dan een website of foldertje.

'Rotterdam heeft in 2013 een
eigen klimaatstrategie
gepresenteerd en wil de
kennis die het daarmee
opdoet ook actief naar buiten
uitdragen'
De Dakakker is weliswaar een van de paradepaardjes van Rotterdam op het gebied van stadslandbouw, maar ook hier gaan de Rotterdamse
ambities verder. Van recente datum is de oprichting van de Food Council Rotterdam. Dit is een
onafhankelijk adviesorgaan, bestaande uit verschillende partijen uit de voedselketen: van boer
tot consument en de overheid. De Food Council
Rotterdam adviseert het Rotterdamse college
gevraagd en ongevraagd over voedselvraagstukken. Daarnaast heeft de Food Council Rotterdam
zich ten doel gesteld om voedselinitiatieven voor
Rotterdammers te stimuleren, een duurzame
regionale voedseleconomie aan te jagen en
nieuwe verdienmodellen voor voedselketens te
bevorderen. Een eigen ontwikkelingsbudget heeft
de Food Council niet. Het enige wat Rotterdam
ervoor vrijmaakt is ambtelijke tijd.

niet alleen gedaan. Het Schieblock is eigendom
van vastgoedbeheerder LSI. Wat Rotterdam
gedaan heeft, is het proces faciliteren en zorgen
dat de juiste vergunningen worden afgegeven.
Food Council
De Dakakker bovenop het Schieblock wordt
bijgehouden en beheerd door het Rotterdam

Milieucentrum. Naast de productie van groente,
die wordt verkocht aan een aantal plaatselijk restaurants, is een belangrijk doel ook voorlichting
aan de Rotterdamse schooljeugd. Een andere
activiteit van dit Milieucentrum is het opleiden
van milieuvoorlichters, die Rotterdammers kunnen voorlichten op het gebied van bijvoorbeeld
isolatie. Volgens Van Huffelen is dat een zeer
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