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De Rotterdamse Dag 
van de Biodiversiteit 

Museum

Niels de Zwarte [hoofd Bureau Stadsnatuur; dezwarte@bureaustadsnatuur.nl] 

Laura Schön [Het Nieuwe Instituut; L.Schon@hetnieuweinstituut.nl]

De Verenigde Naties hebben 22 mei 
uitgeroepen tot de ‘internationale 

dag van de biodiversiteit’. Het doel van 
deze dag is mensen bewust maken van 
het belang van de verscheidenheid van 
het leven op onze planeet. In 2016 
viel deze dag samen met het landelijke 
natuurfestival Fête de la Nature, waarvoor 
op honderden plekken in Nederland 
evenementen georganiseerd werden om 
de natuur ‘te beleven en te vieren’. Dit 
was voor Het Natuurhistorisch en Het 
Nieuwe Instituut een mooie aanleiding 
weer eens samen te werken en de natuur 
van het Museumpark extra in het zonnetje 
te zetten: de Rotterdamse Dag van de 
Biodiversiteit.

Stadsnatuur vanuit 
Het Natuurhistorisch
De dag begon om 10:00 met een 
vogelwandeling door stadsecoloog 
Wouter Moerland. Hij voerde een 
vijftiental enthousiaste Rotterdammers 
mee naar Het Park. Daar werden 
allerlei parkvogels ontdekt, waaronder 
staartmezen, boomkruipers en gaaien, 
met als hoogtepunt de reigerkolonie. 
Later op de dag gaf stadsbotanicus 
Remko Andeweg twee excursies in de 
rijke stadsnatuur van Rotterdam, met een 
focus op de vele bijzondere (muur)planten 
die Rotterdam rijk is. In de middag gaf 
Niels de Zwarte een lezing over de 
biodiversiteit in Rotterdam, waarbij 
de aanwezigen zich verbaasden over 
de veelheid van soorten die de stad 
herbergt en kennis opdeden over het 
stedelijk ecosysteem.

De Nieuwe Tuin 
Naast Het Nieuwe Instituut bevindt 
zich de Nieuwe Tuin, gelegen aan 
de Jongkindstraat. Deze tuin is in het 
voorjaar van 2015 aangelegd door 
kunstenaar/ontwerper Frank Bruggeman 
en ecologisch hovenier Hans Engelbrecht. 
Deze tijdelijke tuin is een pleidooi voor 
een stedelijk groenbeheer op ecologische 
basis met ruimte voor verwildering. Deze 
tuin was de uitvalsbasis voor Het Nieuwe 
Instituut tijdens de Rotterdamse Dag van 
de Biodiversiteit.
Hans Engelbrecht gaf doorlopend een 
rondleiding door De Nieuwe Tuin en 
liet de grote rijkdom aan plantensoorten 
zien. Studenten van het Wellantcollege, 
van de studierichting ‘Stedelijk groen 
en Natuurbeheer’ lieten zien hoe een 
haag kan worden samengesteld die 
aantrekkelijk is voor dieren en hoe je de 
biodiversiteit in de tuin stimuleert. Vanuit 
het beleid van de musea is het belangrijk 
dat jong talent een plek krijgt om dit te 
ontwikkelen; op deze manier werd er een 
interessante samenwerking opgezet en 
kennis uitgewisseld.

Wandelroute
In het Museumpark, tussen de beide 
musea, was voor deze gelegenheid 
een wandelroute met leuke weetjes 
ontwikkeld. Via tientallen bordjes 
werden bezoekers gewezen op lokale 
wetenswaardigheden over biodiversiteit. 
De boomblauwtjes die rondom de 
getopte bomen met klimop leven vallen 
je pas op wanneer je erop gewezen 
wordt. De kleine mantelmeeuw die 
dagelijks schijngevechten hield met zijn 
spiegelbeeld in de metalen wand in het 
Museumpark, gaf daar deze dag weer 
meerdere schitterende demonstraties van. 
Vanaf het eerste moment dat de bordjes 
hingen stonden groepjes mensen ze te 
lezen. Men verbaasde zich onder meer 
over het verschil in insectenrijkdom tussen 
linde en plataan.  De suggestie werd 
gedaan of dit niet  kon blijven hangen als 
permanente toevoeging aan het park. Een 
overweging waard.

Zaadbommen
In Het Natuurhistorisch konden 
kinderen gedurende de dag speciale 

G De wandelroute Museumpark. (Niels de Zwarte)

G STEK de stadstuinwinkel in actie. (Laura Schön)
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‘zaadbommen’ maken om de stad op te 
fl euren met wilde bloemen. Dit fenomeen 
wordt ook wel guerrilla gardening 
genoemd. De zaden werden door 
Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam 
geleverd en tijdens de workshop in 
een mengsel van klei en aarde gerold. 
Onderweg naar huis gooien de 
deelnemertjes hun zaadbommen ergens 
in de berm. Opvallend genoeg trok deze 
activiteit evenveel volwassen als jonge 
guerrilla gardeners.

Planten tekenen
Eveneens in Het Natuurhistorisch 
leerde botanisch tekenaar Janneke 
van Laar jong en oud hoe je planten 
natuurgetrouw kunt natekenen. Een 
workshop die tot sluitingstijd drukbezet 
was en doorlopend bezoekers trok. 
In samenwerking met NME-centrum 
De Bokkesprong werd in de vijver 
van Het Nieuwe Instituut met behulp 
van schepnetjes en loep gezocht naar 
waterdiertjes. Omdat bij de inrichting 
van de Nieuwe Tuin diverse waterplanten 
zijn aangeplant, waren hier allerlei 
onderwaterdiertjes te ontdekken. 
Prachtig aanschouwelijk onderwijs dus: 
meer (onderwater)planten betekent ook 
meer waterdiertjes.

Inspiratie en sensatie
In de Nieuwe Tuin waren nog meer 
organisaties aanwezig ter inspiratie om 
biodiversiteit te bevorderen. STEK de 
stadstuinwinkel gaf advies over planten en 
producten die de leefomgeving van kleine 
dieren in de stad ondersteunen. STEK doet 
mee met het project ‘Flora voor Fauna’ 
en onderzoekt de specifi eke wensen die 
dieren stellen aan hun stedelijke habitat. 
Daarbij worden planten en producten 
verkocht die bijdragen aan biodiversiteit. 
PlantVierkant was aanwezig ter promotie 
van de speciale plantenbak voor op 
balkon of terras. De plantenbak wordt 
gemaakt van duurzaam materiaal en is 
als eenvoudig bouwpakketje in elkaar 
te zetten en overal toepasbaar.  Ook 
GewildGroei was van de partij. Dit is een 
organisatie waarmee Bureau Stadsnatuur 
al langer participeert. GewildGroei vraagt 
om meer aandacht voor spontane natuur. 
Zij ontwikkelden onder andere een variant 
op de klassieke stoeptegel, met daarin 
een gat waar planten doorheen kunnen 
groeien. Ruimte voor (ge)wildgroei. 
Daarbij wordt vaak op ludieke wijze een 
bordje geplaatst bij wilde planten in de 
buitenruimte, zodat mensen gewezen 
worden op deze spontane natuur.

Tegel eruit, groen erin
Gemeente Rotterdam heeft deze dag ter 
gelegenheid van het project ‘Tegel er uit, 
groen er in’ een aantal bakken tuinplanten 
gratis ter beschikking gesteld voor de 
bezoekers. Met het project stimuleert de 
gemeente burgers om verharding van de 
tuin tegen te gaan en tegels te verruilen met 
groen. Een zeer lovenswaardig streven. 
Tot slot was er ook voor de inwendige 
mens wat te beleven: De Bloesembar. Deze 
bar is een idee van Maidie van den Bos 
en duikt steeds op waar iets te vieren valt. 
De smaak van wilde bloemen, bladeren en 

zaden wordt verwerkt tot limonadesiroop. 
Met een hartig hapje erbij zorgt dat voor 
een lekkere picknick in het park. 

Terugblik en vooruitblik
Een bijzondere samenwerking tussen 
twee instituten in het Museumpark heeft 
geleid tot positieve aandacht voor de 
biodiversiteit van Rotterdam. Het was 
enorm inspirerend om zoveel verschillende 
organisaties bij elkaar te brengen. Zoveel 
uiteenlopende mensen te ontmoeten en ze 
iets te kunnen vertellen of te laten doen. 
We kijken met tevredenheid terug op 
deze mooie dag. Ondertussen wordt er 
al nagedacht over een Stadsnatuurfestival 
in 2017, waarbij nog meer activiteiten 
worden georganiseerd. Dan misschien juist 
wat meer verspreid door de stad en met 
nog meer organisaties. Want diversiteit, 
daar houden wij van. Wie doet mee? F

G De Nieuwe Tuin naast Het Nieuwe Instituut. (Niels de Zwarte)

G Workshop planten tekenen. (Niels de Zwarte)

G Wildgroei: melkdistel. (Niels de Zwarte)


