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De Groene Marathon
gooit hoge ogen bij het
Stadsinitiatief
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Architecten werken sinds begin 2012
samen aan Seven Seasons, een project
om meer natuur in de Provenierswijk
en Agniesebuurt te verwezenlijken.
Gedurende deze samenwerking ontstond onder de teamleden het idee dat
Rotterdam als geheel ook wel wat groener
zou mogen. Van het één kwam het ander
en het duurde niet lang of het team had
een projectplan bij het Stadsinitiatief ingediend: De Groene Marathon.

G De Groene Marathon verbindt groene gebieden en
groene initiatieven in Rotterdam tot een doorgaande

dat bewoners van de stad in contact
worden gebracht met natuur om de hoek.
Zowel voor het welzijn en plezier van de
mensen, als voor het creëren van begrip
voor natuur en milieu.
Groene verbindingen
Het idee voor de Groene Marathon is
niet zomaar uit de lucht komen vallen.
Al op 14 december 2010 presenteerde
Niels de Zwarte tijdens de Groene
Conferentie in Arminius zijn verhaal
‘Groene verbindingen in de stad’,
waarin hij inging op het gebrek aan
doorlopende natuur in Rotterdam. De
onderzoeken van Bureau Stadsnatuur
tonen stukje bij beetje aan dat planten
en dieren in Rotterdam moeite hebben
zich te verspreiden en elkaar te bereiken.
Later schreef Niels twee opiniestukken
waarin hij de bestuurders van gemeente
Rotterdam opriep beleid op te stellen
met betrekking tot ecologie om tot een
samenhangende groenstructuur voor
de stad te komen (De Zwarte 2010a;
2010b).

Tegelijkertijd beleefde het televisieprogramma ´Fauna & Gemeenschap´
een wederopstanding toen Kees Moeliker
en Frederique Spigt voor TV Rijnmond
een deel van de Groene Marathon
onderzochten op levende natuur.
Eervol derde
Dat de Rotterdammer het belang van
meer natuur in de stad onderschrijft
werd duidelijk toen op 1 juni 2013 de
uitslag van het Stadsinitiatief bekend
werd gemaakt. De Groene Marathon
werd eervol derde met een vijfde van de
bijna 40.000 uitgebracht stemmen. Een
groenere en leefbaardere omgeving voor
mens en dier is een belang dat zichtbaar
leeft onder de bevolking, maar tot op
heden nog te weinig weerklank vindt
onder bestuurders en politici. Hopelijk
komt daar nu verandering in. De Groene
Marathon is nog niet uitgelopen. 
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route met een lengte van 42.2 kilometer.
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De Groene Marathon is een plan voor
de aaneenschakeling van Rotterdamse
natuur. Er is een natuurroute van 42
kilometer door de stad ontworpen.
Daardoor zouden planten en dieren zich
vrijer door de stad kunnen bewegen
waardoor ze elkaar beter kunnen
vinden. Dat heeft tot gevolg dat de
populaties van die soorten robuuster
worden en dat nieuwe soorten de stad
kunnen bevolken. De Groene Marathon
is dus goed voor de biodiversiteit van
de stad. Daarnaast richt de Groene
Marathon zich zeer nadrukkelijk op de
Rotterdammer. Stedelijk groen kent een
belangrijke recreatieve functie waaraan
het een groot deel van zijn bestaansrecht
ontleent. Bovendien is het belangrijk

Campagne
Op 10 april 2013 werd in Lantaren
Venster bekend gemaakt dat Groene
Marathon één van de zeven finalisten
van het Stadsinitiatief was. Direct daarna
barstte de campagne los om zoveel
mogelijk stemmen van Rotterdammers
te werven. Er werden posters en flyers
verspreid door de stad, presentaties
gegeven, reclamefilmpjes gemaakt en
gedebatteerd. Op het hoogtepunt van de
campagne organiseerde het team van
de Groene Marathon een kanotocht met
twintig kano´s over het meest natuurarme
deel van de Rotte naar het centrum
van Rotterdam, om aandacht te vragen
voor het gebrek aan leven aldaar en de
maatregelen die de Groene Marathon
daarvoor heeft.

G Het Groene Marathon team: [v.l.n.r.] de (landschaps)
architecten Jacques Vink, Ward Mouwen, Marieke de
Keijzer en Piet Vollaard, en stadsecoloog André de
Baerdemaeker. (Groene Marathon)
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