Samenvatting projectplan Greencourt Rotterdam
Stichting elemenTree is in 2005 opgericht en stelt zich ten doel om zoveel mogelijk kinderen in
stedelijk gebied kansen op natuurbeleving te bieden, de mogelijkheid te bieden naar buiten te gaan
en hun natuurbewustzijn te vergoten. De hoofdactiviteiten van stichting elemenTree bestaan uit het
ontwikkelen en uitvoeren van educatieve activiteiten, de aanleg van Greencourts (natuurlijke speelontmoetingsplekken) en grootschalige plantprojecten. Stichting elemenTree heeft de afgelopen jaren
ruime kennis en ervaring opgedaan onder andere in Rotterdam. Met haar activiteiten en
programma’s heeft de stichting al duizenden kinderen bereikt.
Vergroening van de leefomgeving is een actueel onderwerp. De vraag naar natuurlijke speelpleinen is
groot. Een groene omgeving leidt tot verbetering van gezondheid en welzijn en de leefbaarheid in de
stad. Ook biedt een groene omgeving oplossingen voor klimaatproblematiek en zorgt voor
verbetering van de luchtkwaliteit. De Tweede Kamer heeft in maart 2012 een motie aangenomen
waarin de noodzaak voor groene speelpleinen is bekrachtigd. De minister van VWS dient de
aankomende tijd convenanten te sluiten met gemeenten om groene speelpleinen te kunnen
realiseren. Het college van B&W van Rotterdam heeft de ambitie om de komende jaren het groene
karakter van Rotterdam te versterken.
Met het project ‘Greencourt Rotterdam’ worden er meerdere veilige, natuurlijke, (semi)openbare
speelpleinen in Rotterdam gerealiseerd. Op deze pleinen kan door iedereen naar hartenlust
gespeeld, ontmoet, geleerd en gerecreëerd worden. Vernieuwend is, dat er een oplossing wordt
geboden voor ondergrondse waterberging onder een Greencourt in de vorm van waterkelders.
Waterberging wordt mede door klimaatsverandering steeds urgenter. De oplossing voor
waterberging is een uniek verdienmodel, door geld te ”verdienen” met waterbergen kan een
belangrijk deel van de Rotterdamse vergroeningsopgave worden gefinancierd. Het project kan dit
jaar op minstens twee concrete locaties van start gaan met ondergrondse waterberging. Daarnaast
zijn er al enkele tientallen locaties waar daarna van start kan worden gegaan. Op de locaties waar
geen waterbergingsopgave is kunnen ook Greencourts gerealiseerd worden zonder waterkelders.
Om Greencourt Rotterdam te kunnen realiseren werkt stichting elemenTree samen met veel
verschillende organisaties. Het plan Greencourt Rotterdam wordt al door vele partijen en
belanghebbenden ondersteund. Dit zijn onder andere gemeenten, woningbouwcorporaties,
provincies, Landschappen, Nationale Boomfeestdag, Scouting Nederland, Natuurvereniging IVN,
scholen, wijkverenigingen en organisaties met een gemeenschappelijk doel. Een voorbeeld is de
samenwerking met hogescholen waaronder pabo’s om lesprogramma’s buiten te geven, waaronder
‘groen taal en rekenen’.

Met het realiseren van Greencourt Rotterdam wordt een duurzame bijdrage geleverd aan de
bewustwording van het belang van een groene omgeving, verbetering van de gezondheid en welzijn,
verbetering van de luchtkwaliteit. Ook wordt met dit initiatief de klimaatproblematiek (hitte) en
wateroverlast verminderd. Bovenal wordt met Greencourt Rotterdam de sociale cohesie bevorderd
en de mogelijkheid geboden om te ontmoeten, spelen en leren en in een natuurlijke omgeving.
Rotterdammers worden mede eigenaar van het project doordat zij vanaf het begin betrokken
worden bij de planvorming, uitvoering, beheer en programmering.
Met dit plan is een combinatie gemaakt tussen idealisme en ondernemerschap, waarbij de gemeente
Rotterdam met een relatief kleine startinvestering een groot effect kan bereiken. Alle
Rotterdammers kunnen een bijdrage leveren door middel van crowdfunding en andere
sponsoracties. Met dit plan kan Rotterdam een voorbeeld zijn voor andere steden. Rotterdam
maakt ruimte voor water, ontmoeten en natuurlijk spelen!

