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Referentie
-nummer 

Eigen 
Nummer Hoofdvragen en opmerkingen per reactie Antwoord Actie 

8493-4255 B1-a Meer groen en minder parkeerplekken in straten. 

We streven naar meer groen.  Of we hier parkeerplekken voor zullen opheffen, is afhankelijk van 
de locatie. Hiervoor hebben we de Agenda Amsterdam Autoluw opgesteld met bijbehorende 
‘Inrichtingsprincipes voor een autoluwe stad’. Daarin is uitgewerkt hoe we de openbare ruimte 
herinrichten, wanneer we de stad autoluwer maken.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

8493-4255 B1-b Liever meerdere (kleinere) parken dan een stadsbos. 

De Groenvisie heeft de ambitie om zowel buurtparken, grotere parken als een stadsbos toe te 
voegen aan de stad. Dit volgt uit het principe dat er voldoende en divers groen moet zijn voor 
iedereen. Groen in de buurt heeft vaak een andere functie dan een park of een stadsbos.  

Niet 
overgenomen 

8493-4255 B1-c Kan het niet sneller dan in 30 jaar? 

We hebben gekozen voor 2050 als jaar voor het eindbeeld, omdat dat aansluit bij de 
Omgevingsvisie waar de Groenvisie input voor is. De Omgevingsvisie Amsterdam heeft ook 2050 
als jaar voor het langetermijnperspectief. Veel ambities zullen we eerder dan in 2050 kunnen 
realiseren. Aan veel ambities werken we al of we beginnen ermee als het eerste 
Uitvoeringsprogramma van start gaat. Overgenomen 

9760-3871 B2 Ik mis een analyse van hoe Amsterdammers groen beleven, waarderen en willen gebruiken.  

Voor het opstellen van de Groenvisie hebben we gebruik gemaakt van het Grote 
Groenonderzoek dat in 2018 is gehouden onder Amsterdammers en dat een beeld schetst van 
beleving, waardering en gebruik.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0767-0170 B3 
Groene verbindingen, goed initiatief, de Stadhouderskade en Nassaukade omvormen tot 
uitgestrekt park zou een goede optie zijn. 

Groene en groen-blauwe verbindingen zijn belangrijke elementen in de Groenvisie. De afweging 
over welke specifieke locatie we groener maken, is niet opgenomen in de Groenvisie, maar volgt 
als uitwerking in een Uitvoeringsprogramma. 

Meenemen bij 
uitvoering 

1708-9083 B4 Zeer goed plan, mag ook eerder dan 2050 beginnen. 

We hebben gekozen voor 2050 als jaar voor het eindbeeld, omdat dat aansluit bij de 
Omgevingsvisie waar de Groenvisie input voor is. De Omgevingsvisie Amsterdam heeft ook 2050 
als jaar voor het langetermijnperspectief. Veel ambities zullen we eerder dan in 2050 kunnen 
realiseren. Aan veel ambities werken we al of we beginnen ermee als het eerste 
Uitvoeringsprogramma van start gaat. Overgenomen 

0199-4888 B5 
Stop het gebruik van de term 'groen' dit is een kleur en zolang de gemeente kunstgras hieronder 
rekent is het groen beleid belachelijk. 

Het groen staat centraal in de Amsterdamse Groenvisie. Dit groen dient meerdere doelen, 
waaronder: biodiversiteit, natuur(educatie), recreatie en ontspanning, duurzaamheid en 
cultuurhistorie. De gebruiksfunctie van het groen vraagt soms om een andere ondergrond of 
verharding. Kunstgras is daar een voorbeeld van. Toepassing van kunstgras blijft gezien de 
bespelingsdruk bij sporten en de schaarse ruimte in de stad een weloverwogen keuze. 
Sportparken als geheel bieden daarentegen veel kansen voor uiteenlopende groenwaarden, 
zoals waterberging, gebruiksgroen, biodiversiteit, beschutting en voedsel. Het is één van de 
ambities van de Groenvisie om deze kansen optimaal te benutten. Daarmee vormen sportparken 
een onmisbare schakel in het groene netwerk van de stad. Bovendien lopen er veelbelovende 
onderzoeken naar het vergroten van de klimatologische waarde van kunstgras. Meer informatie 
omtrent kunstgas kunt u vinden in de Kunstgrasnota Concept.  

Niet 
overgenomen 

2407-3920 B6-a 
Deze naïeve en onvolledige visie is een goed begin maar er mogen nog wel wat hoofstukjes bij 
om te voorkonen dat Amsterdam een groot luidruchtig recreatieparadijs. 

In de Groenvisie zetten we in op divers groen voor mens en dier vanwege het belang voor de 
gezondheid, natuur, sociaal welzijn en klimaatadaptatie. De stad blijft groeien en het is dus 
belangrijk om de ruimte die er voor groen is zo goed mogelijk te gebruiken en uit te breiden. We 
hebben de ambitie om te zorgen voor balans tussen rust en drukte. Momenteel vinden 
onderzoeken plaats naar de invloed van evenementen op de biodiversiteit in parken. De 
resultaten van dit onderzoek nemen we mee in een Uitvoeringsprogramma. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2407-3920 B6-b Louter het openstellen van volkstuinparken ten behoeve van natuur veelste weinig. 

Het openstellen van volkstuinparken is vooral belangrijk om de hoeveelheid groene openbare 
ruimte te vergroten en meer mensen te kunnen laten genieten van deze parken met een 
bijzonder karakter. Daarnaast zet de Groenvisie in op een grote natuurwaarde van al het groen, 
dus ook van gevelgroen, groen op daken, groen op pleinen, in straten en in grotere 
groengebieden zoals parken of een bos.   

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/agenda-amsterdam-autoluw/
https://data.amsterdam.nl/publicaties/publicatie/grote-groenonderzoek-2018/5aac0822-3c01-49d4-8812-2f13b92520c5/
https://data.amsterdam.nl/publicaties/publicatie/grote-groenonderzoek-2018/5aac0822-3c01-49d4-8812-2f13b92520c5/
https://openresearch.amsterdam/nl/page/51575/kunstgrasnota.
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2407-3920 B6-c 
Groen is onze verbinding met de natuur en zowel groen als de verbinding ontbreekt in deze visie 
totaal. 

Een belangrijke reden om de stad groener te maken, is de natuur. In de Groenvisie geven we aan 
dat de intrinsieke waarde van biodiversiteit belangrijk is voor de mens. Veel mensen genieten 
van planten en dieren. De Groenvisie gaat juist ook over het verbinden van mensen en groene 
gebieden in en om de stad. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

2407-3920 B6-d Ik mis de inzet van ecologen en het ecologische aspect in deze visie totaal. 

Deze visie is mede dankzij de nauwe betrokkenheid van de ecologen tot stand gekomen. 
Ecologie, biodiversiteit en natuurinclusiviteit krijgen veel aandacht in de visie. We noemen ze bij 
de redenen, de principes en de groene elementen en ze komen terug in het 
Uitvoeringsprogramma.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2407-3920 B6-d 

Er staat niets in over natuurwaarden zoals: bescherming diersoorten; ecolinten; behoud van 
bestaande natuurgebieden in onze stad; scheggen; samenwerking met Staatsbosbeheer en 
natuurmonument, waternet of het hoogheemraadschap; water; ecologische basis voor nieuwe 
en oude wijken 

In de Groenvisie geven we het belang aan van natuur, ecologie en biodiversiteit. Dat zie je terug 
bij alle groene (en blauwe) elementen, ook bij de scheggen, bij water en zowel in de bestaande 
als de nieuwe stad. De ambitie is om meer biodiversiteit (en dus natuurwaarde) te creëren. De 
bescherming van soorten en gebieden regelen we niet in een visie. Daar zijn andere 
instrumenten voor, waar we in het Uitvoeringsprogramma zeker naar kijken. De samenwerking 
met andere partijen is juist als belangrijk genoemd in de visie. 

Meenemen bij 
uitvoering 

2407-3920 B6-e 
Zorgen over verlies koolmezen, pimpelmezen d.m.v. inzet aaltjes (deze eten rupsen, ook andere 
soortige dan de eikenprocessierups) ten behoeven van bestrijding eikenprocessierups. 

Op welke plekken in Amsterdam we de biologische bestrijdingsmiddelen (bacteriepreparaat en 
aaltjes) inzetten, is een afweging tussen het risico op overlast en de zorgplicht die we hebben om 
gezondheidsklachten voor mens en dier te voorkomen en het behouden van de biodiversiteit in 
de stad. De meeste rupsen eten echter van maar één soort plant, waarmee het bacteriepreparaat 
en de aaltjes de meest selectieve bestrijdingsmiddelen zijn met de minst schadelijke bijeffecten. 
Bovendien passen we geen biologische bestrijdingsmiddelen toe in ecologisch beheerde 
gebieden. De komende jaren gaan we door met het nemen van maatregelen om natuurlijke 
vijanden aan te trekken, maar drastisch stoppen met bestrijden zal voor een toename van 
gezondheidsklachten leiden.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2407-3920 B6-f Zorgen over verlies merel en bonte specht. 

In de Groenvisie heeft het behoud en de vergroting van de biodiversiteit (wilde planten en 
dieren) een hoge prioriteit. Naast de bestaande leefgebieden (parken, tuinen, begraafplaatsen), 
vergroten we, in de vorm van bijvoorbeeld natuurinclusief bouwen, het leefgebied van soorten 
als merel en grote bonte specht, zowel kwantitatief als kwalitatief.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2407-3920 B6-g Ik mis een visie op gebied van integratie van groen en voedsel. 

Voedsel, in de vorm van agrarische productie of tuinieren, is één van de vormen van gebruik van 
het groen die in de Groenvisie staat beschreven. In veel verschillende vormen als schooltuinen, 
volkstuinen, stadslandbouw, (collectieve) buurttuinen, voedselbossen en in de scheggen. 
Daarmee draagt het in het bijzonder bij aan de gezondheid en het sociale welzijn van de 
bewoners. Het kan niet overal, het is maatwerk en per locatie kijken we in overleg met bewoners, 
gebruikers en organisaties wat mogelijk is, ook als het tijdelijk is. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

2407-3920 B6-h Ik lees niets over natuureducatie voor de kinderen. 

Zowel bij de teksten over ‘sociaal welzijn’ als bij ‘natuur’ beschrijven we hoeveel jong en oud 
kunnen leren van en in de natuur. Natuureducatie krijgt zeker aandacht in het 
Uitvoeringsprogramma want het is een belangrijk element bij kennisdelen en communicatie over 
natuur en groen. Er is al aandacht voor natuureducatie, onder andere op de schooltuinen. Naast 
het tuinieren, besteden ze daar ook aandacht aan het bereiden van gezonde voeding. Ook is er 
aandacht voor duurzaamheid. Kinderen leren over kringlopen in de natuur, duurzame energie en 
het verband tussen mensen, planten en dieren. Daarnaast zal natuureducatie ook in de 
landschapsparken een rol gaan spelen.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2407-3920 B6-i 

Openstellen schooltuinen goed, maar ik lees niets over het zorgen dat kinderen bij schooltuinen 
kunnen komen (afstand & en het weigeren van bepaalde scholen zoals bijvoorbeeld bij de vink 
tuin). 

Alle Amsterdamse Primair onderwijsscholen kunnen deelnemen aan het schooltuinprogramma 
binnen de kaders van het onderwijsbeleid (VLOA) en rond de 90% doet dit ook. Wanneer de tuin 
waar zij ingeroosterd zijn  niet op loopafstand is, kunnen zij aanspraak maken op kosteloos 
vervoer door een bus. 

Niet 
overgenomen 

2407-3920 B6-j Ik mis het natuurspelen via bijvoorbeeld groene schoolpleinen. 
Het groener en openbaar toegankelijk maken van schoolpleinen, om steeds meer groene en 
uitdagende speelplekken in de stad te krijgen, is één van de aandachtspunten van de Groenvisie.  

Al opgenomen 
in Groenvisie 

2407-3920 B6-k 
Fijn dat geveltuinen in de visie zijn verwerkt, echter zie ik deze graag preciezer uitgewerkt met bv 
het recht op verticaal groen bij sociale woningen. 

De precieze uitwerking zal plaatsvinden in het Uitvoeringsprogramma. Zoals bij alle gebouwen 
geldt ook voor sociale woningen dat men verticaal groen (afhankelijk van de constructie die men 
kiest) kan toepassen onder voorwaarden van beschikbare ruimte (op trottoir), type gevel 
(gebruikte mortel bij oude panden) en afspraken over beheer en onderhoud. 

Meenemen bij 
uitvoering 
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2407-3920 B6-l Behoefte aan een "sociale" kaart van het groen in de stad waarop staat wie welke kennis heeft. 
In het Uitvoeringsprogramma komen, onder andere, acties gericht op kennis en communicatie. 
Deze suggestie zullen we daarbij betrekken. 

Meenemen bij 
uitvoering 

9026-9337 B7 
De uitvoeringsplannen om dit te realiseren dienen veel concreter kader te krijgen en de ambities 
moeten veel concreter en op kortere termijn. 

Deze Groenvisie geeft de hoofdlijnen aan waar we voor 30 jaar ambities aan koppelen. De visie 
op zich is niet concreet, omdat ze richtinggevend is voor een lange termijn. Iedere 4 à 5 jaar 
stellen we een Uitvoeringsprogramma op dat de concrete plannen voor de korte termijn 
beschrijft. Dat gebeurt steeds op basis prioritering op dat moment en beschikbare budgetten. 
Dat alles is erop gericht om op lange termijn alle ambities te kunnen verwezenlijken. Overgenomen 

0452-6759 B8 
Ik mis de integratie met het verkeersbeleid, verdeling van de ruimte voor voetgangers, fietsen en 
auto's 

In de Groenvisie hanteren wij het 'groen, tenzij' principe. Dit betekent dat straten en pleinen 
groener worden, behalve als het onmogelijk is om groen in te passen. Bijvoorbeeld omdat de 
ruimte nodig is voor andere functies, zoals voetgangersruimte, fietspaden, openbaar vervoer of 
ondergrondse infrastructuur. Deze afweging maken we per locatie op basis van het bestaande 
beleid, waaronder het Beleidskader Verkeersnetten (2018), waarin keuzes gemaakt zijn over 
ruimtetoedeling aan voetgangers, fietsers, openbaar vervoer of auto’s en de Agenda Amsterdam 
Autoluw (2020), waarmee we meer ruimte maken voor langzaam verkeer, verblijfsruimte en 
groen.  

Niet 
overgenomen 

8697-5893 B9 Dit is fantastisch voor Amsterdam en haar inwoners! Top!! Bedankt, voor kennisgeving aangenomen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0473-3600 B10 Subsidieer bewoners die groen willen aanplanten en beton willen weghalen. 

Voor bewoners met een groen initiatief in de openbare ruimte biedt de gemeente diverse 
vormen van ondersteuning in de vorm van subsidie of kennis. Kijk hiervoor onder het thema: Zelf 
aan de slag Gaat het om niet-openbare ruimte dan zijn er diverse andere mogelijkheden. Voor 
het volledige overzicht klik hier. Rainproof en het programma Klimaatadaptatie voeren 2020 een 
aantal pilots uit voor een tegelservice. Hiermee kunnen bewoners hun tuintegels uit hun tuin 
halen en aanbieden op de hoek van de straat.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

7514-7085 B11 

Meer aandacht voor het groen in beheer bij VVE's met adviezen hoe de VVE's hun terreinen 
groener en biodiverser kunnen maken, maar bv. ook de parkeerplaatsen waar mogelijk 
waterdoorlatend. 

We informeren via de website en via andere media. Daarnaast zetten we in op meer 
samenwerking en kennisdeling tussen de gemeente en bewoners. Door van elkaar te leren 
kunnen we samen Amsterdam biodiverser, klimaatadaptiever en aantrekkelijker maken. De 
informatie en kennisuitwisseling met bewoners is vooral gericht op wat ze zelf kunnen doen in de 
openbare ruimte of in hun private buitenruimte. Dat is gericht op klimaatadaptatie, biodiversiteit 
(en natuurinclusief) en op het beeld (aantrekkelijkheid). Zo kun je mogelijkheden voor het 
groener maken van kavels vinden in het handboek Natuurinclusief bouwen en ontwerpen. 
Mogelijkheden voor het groener maken van je buurt kun je hier vinden en op deze website. 
Daarnaast lopen op verschillende plekken in de stad pilots waar we waterdoorlatende verharding 
testen. Deze pilots monitoren we momenteel. Afhankelijk van de resultaten van deze pilots 
kunnen we bepalen of deze materialen op bredere schaal inzetbaar zouden zijn.  

Meenemen bij 
uitvoering 

3191-9309 B12 Inspraakreactie B12 gaat in zijn totaliteit over het volkstuinenbeleid.  

Uw inspraakreactie gaat in zijn totaliteit over het volkstuinenbeleid, daarom hebben wij deze 
doorgestuurd ter beantwoording naar het inspraaktraject van de Uitvoeringsstrategie 
Volkstuinenbeleid. U kunt de beantwoording van uw inspraakreactie dan ook lezen in de Nota 
van Beantwoording van de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid. Hier heeft u hetzelfde 
referentienummer: 3191-9309. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0990-0586 B13-a 
Het is zonde dat er zoveel bomen uit het straatbeeld verdwijnen, want ook dat creëert al veel 
rust. 

Gemiddeld kappen we jaarlijks 0,5-1% van het totaal aantal gemeentelijke bomen (300.000). Dit 
percentage komt overeen met andere steden. We kappen bomen vanwege veiligheid, zeer 
slechte groei, ziekten en herinrichtingen. Gekapte bomen herplanten we volgens de 
compensatie en herplant regeling. Dit jaar is een grootschalig, stadsbreed herplantprogramma in 
gang gezet. Daarbij herplanten we ook de bomen die de afgelopen jaren zijn gekapt. We 
herplanten honderden ‘verdwenen’ bomen. Nieuwe bomen krijgen optimale 
groeiplaatsomstandigheden, zodat het gezonde volwassen bomen kunnen worden die heel lang 
kunnen doorgroeien.   

Al opgenomen 
in Groenvisie 

0990-0586 B13-b 
Om het buitenspelen en het onthaasten van werk te stimuleren zal ik adviseren meer parken aan 
te leggen met veel bomen en mooie stukken gras. 

Het uitbreiden van het Amsterdams groen, onder andere door nieuwe parken aan te leggen voor 
recreatie met grasvelden, bomen  en planten met hoge natuurwaarde, is een van de speerpunten 
van de Groenvisie. 

Meenemen bij 
uitvoering 

https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/infrastructuur/verkeersnetten/
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/agenda-amsterdam-autoluw/
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/agenda-amsterdam-autoluw/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbeheer/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbeheer/
https://www.amsterdam.nl/subsidies/subsidies-onderwerp/subsidies-duurzaam/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/groen/flora-fauna/natuurinclusief/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/groen/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbeheer/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/groen/bomenverordening/
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3881-8362 B14 Inspraakreactie B14 gaat in zijn totaliteit over het volkstuinenbeleid.  

Uw inspraakreactie gaat in zijn totaliteit over het volkstuinenbeleid, daarom hebben wij deze 
doorgestuurd ter beantwoording naar het inspraaktraject van de Uitvoeringsstrategie 
Volkstuinenbeleid. U kunt de beantwoording van uw inspraakreactie dan ook lezen in de Nota 
van Beantwoording van de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid. Hier heeft u hetzelfde 
referentienummer: 3881-8362. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

8695-0953 B15-a Creëer grotere boomspiegels (meer blad in de kringloop). 

Een grote open boomspiegel is bevorderlijk voor het leefmilieu van een boom en ook voor zijn 
functie zoals de waterberging. Daardoor zetten we in de Groenvisie in op groene straten met 
genoeg ruimte voor boomspiegels die we willen combineren met bloembeplanting waar 
mogelijk. Maar ook trottoirtegels en klinkers rond bomen laten nog zeer veel water- en zuurstof 
door. Tussen de 80% en 90% ten opzichte van een open boomspiegel. Bladresten en 
uitwerpselen van dieren komen zo toch in de ondergrondse kringloop terecht. Op drukke locaties 
en belangrijke stedelijke structuren is er niet altijd ruimte voor grote en open boomspiegels. In 
een verharde omgeving met goed ingerichte groeiplaatsen kunnen de bomen zich ook 
uitstekend ontwikkelen. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

8695-0953 B15-b Creëer meer wintergroen in de stad (sparren of iets dergelijks) 

Veel wintergroene bomen, waaronder coniferen (sparren) kunnen in het algemeen bijzonder 
slecht tegen de stadse omstandigheden (strooizout, hoge grondwaterstand, parkeerdruk, 
graafwerkzaamheden, etc.). Vooral het wortelgestel is veel kwetsbaarder. In parken, 
groenstroken en grote groengebieden, waar de omstandigheden veel gunstiger zijn, planten we 
wel regelmatig groenblijvende struiken, bomen en coniferen. In een uitzonderlijk geval planten 
we dennen aan, zoals bij het Christiaan Huygensplein. Om het wortelgestel zoveel mogelijk te 
beschermen zijn deze in verhoogde bakken geplant. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

8695-0953 B15-c Maak een voorstudie voor een nieuw ontwerp van de Dapperbuurt over 26 jaar.  
Voor kennisgeving aangenomen. Concrete en locatiespecifieke plannen zullen we pas 
vormgeven in het Uitvoeringsprogramma. 

Meenemen bij 
uitvoering 

8695-0953 B15-d Verbeter de cultuur zodat ieder zijn eigen rommel opruimt. 

 
Dit is inderdaad iets dat om gedragsverandering vraagt. Daarom informeert de gemeente in 
parken bezoekers via billboards, banners, stickers op bakken, websites en social media. Met als 
doel de Amsterdammers en bezoekers bewust te maken van het juist aanbieden van eigen afval. 
De kernboodschap is: “Afval: in de bak. Afvalbak vol? Gooi het er niet naast, maar neem het mee 
naar huis”. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

1380-1071 B16 Groen in de buurt werkt positief op de sociale cohesie en op de gemoedstoestand. 
Dit klopt: groen in de stad levert een essentiële bijdrage aan de gezondheid en het sociale welzijn 
van Amsterdammers. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

3247-0506 B17-a 
Belangrijk dat er ten behoeve van dieren en planten groengebieden overblijven die niet 
toegankelijk zijn voor recreatie. 

In de parken en scheggen zijn gebieden die niet openbaar toegankelijk zijn. Zo zijn bijvoorbeeld 
de Schapenweide en Koeienweide in het Vondelpark, de ARK-zone in het Diemerpark en grote 
delen van de Brettenzone niet toegankelijk voor het publiek. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

3247-0506 B17-b  Bij beplanting moet er rekening worden gehouden met insecten en vlinders. 

In de Groenvisie zetten wij in op een zeer gevarieerd groenbestand met beplanting met 
verschillende ecosysteemdiensten, zodat onder andere insecten en vlinders, maar ook vogels en 
andere diersoorten, kunnen floreren. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

0043-4067 B18 Stop woningbouw en behoud Groene Longen, Amsterdam is vol genoeg. 

We kiezen op dit moment zoveel mogelijk voor binnenstedelijke verdichting in plaats van 
uitbreiding in het landelijk gebied voor de toekomstige inwonerstoename en de woningbouw die 
daarbij hoort. Dit betekent dat er geen woningbouw plaats vindt in de groene scheggen. Ook in 
de Hoofdgroenstructuur mag men in principe niet bouwen. De Groenvisie zet hier ook op in. 
Beslissingen over verdere verstedelijking nemen we in het kader van de Omgevingsvisie 2050. 

Niet 
overgenomen 

7052-5933 B19-a 
Het bewonersaantal moet gelimiteerd worden zodat er ook echt ruimte voor groen voor 
iedereen is. Geen groen opofferen voor woningbouw. Geen verdichtingsbouw.  

Amsterdam kiest voor verdichting in plaats van uitbreiding voor de toekomstige 
inwonerstoename en de woningbouw die daarbij hoort. Daarbij geldt dat bij het inplannen van 
de nieuwbouw, men in principe niet mag bouwen inde groene vlakken die onderdeel zijn van de 
Hoofdgroenstructuur (HGS). Daarnaast zet de Groenvisie in op voldoende groen voor iedereen. 
Dit kunnen we realiseren door nieuwe parken toe te voegen, meer openbare ruimte groener te 
maken en meer semi- of niet openbare ruimte voor iedereen toegankelijk te maken.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 
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7052-5933 B19-b 
Stop bomenkap, bomen zijn zoooo nodig en mooi. Zeker geen bomen kappen om eventuele 
schadeclaims te voorkomen.  

Gemiddeld kappen we jaarlijks 0,5-1% van het totaal aantal gemeentelijke bomen (300.000). Dit 
percentage komt overeen met andere steden. We kappen bomen vanwege veiligheid, zeer 
slechte groei, ziekten en herinrichtingen. We herplanten gekapte bomen volgens de 
compensatie en herplant regeling. Dit jaar is een grootschalig, stadsbreed herplantprogramma in 
gang gezet. Daarbij herplanten we ook de bomen die de afgelopen jaren zijn gekapt. We 
herplanten honderden ‘verdwenen’ bomen. Nieuwe bomen krijgen optimale 
groeiplaatsomstandigheden, zodat het gezonde volwassen bomen kunnen worden die heel lang 
kunnen doorgroeien. De gemeente kapt geen bomen om eventuele schadeclaims te voorkomen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

7052-5933 B19-c Maak groene gevels en groentuintjes op straat nog makkelijker te realiseren.  

Dat is inderdaad onze ambitie. Op dit moment gebeurt dit onder andere door informatie en 
kennis uit te wisselen via de website en andere media. We ondersteunen de Amsterdammers in 
wat ze zelf kunnen doen om de openbare ruimte of hun private buitenruimte groener te maken, 
bijvoorbeeld met subsidies. Zo kun je mogelijkheden voor het groener maken van kavels vinden 
in het handboek Natuurinclusief bouwen. Zie hiervoor deze website. Daarnaast biedt de 
gemeente, onder het thema: ‘Zelf aan de slag’, informatie en ondersteuning aan voor bewoners 
die actief willen bijdragen aan groen in hun buurt. Klik hier voor meer informatie. 

Meenemen bij 
uitvoering 

7052-5933 B19-d 
Bij alle groenplannen ook goed beheer regelen. Want plannen zijn er genoeg. De uitvoering loopt 
vaak stuk op onvoldoende beheer.  

Beheer is uitermate belangrijk en daarom hebben we er in de Groenvisie aandacht voor dat het 
beheer van het groen past bij de ambities en principes uit de Groenvisie. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

7052-5933 B19-e 
Geen gras maaien. Waarom deze kosten maken? We hebben grasvelden en bermen vol bloemen 
nodig!   

Voor recreatieve doeleinden is het maaien van gras vaak gewenst. Maar de Groenvisie erkent 
ook het belang van bloemen en andere kruidachtige. Daarom stelt de Groenvisie dat minimaal 
25% van het oppervlak van de recreatieve gazons uit bloeiende planten gaat bestaan. Deze 
gazons maaien we daardoor niet in zijn geheel, maar in twee delen. Daarnaast is gras maaien ook 
nodig in weides die bedoeld zijn voor bloemen en insecten. Deze weides moeten we twee keer 
per jaar maaien om te voorkomen dat er bos komt.  

Niet 
overgenomen 

7052-5933 B19-f Stoppen met de kap voor de idiote biomassacentrales. Deze bomenvreters sluiten! 

Amsterdam neemt een terughoudende positie in over de inzet van biomassa. Het is ‘nee, tenzij’. 
De realiteit is dat lokale overheden helaas beperkte mogelijkheden hebben om hierop te sturen. 
Allereerst benadrukken we dat biomassa alleen ingezet zou moeten worden als er echt geen 
andere betaalbare duurzame alternatieven zijn. De verwachting is dat over 10 tot 15 jaar nieuwe 
duurzame bronnen beschikbaar komen. Er is echter onzekerheid over wanneer en in welke 
omvang dat gebeurt. Ondanks onze terughoudendheid kunnen we de inzet van biomassa als 
alternatief voor aardgas in onze warmtevoorziening dus niet uitsluiten. Als biomassa 
noodzakelijk blijkt, dan zal toepassing alleen mogelijk zijn onder strenge en controleerbare 
voorwaarden. Amsterdam is met het Rijk in gesprek over de manier waarop de overheid hierop 
stuurt en wat de rol van gemeenten hierin is. Vanaf 2020 sluiten we twee biomassa 
warmtecentrales aan op het warmtenet. Deze twee biomassa warmtecentrales zien we als 
voorlopige bronnen die we op termijn ook weer moeten vervangen door nieuwe schonere 
bronnen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

7052-5933 B19-g Boetes op zwerfvuil verhogen en handhaven. 

Boetes voor het achterlaten van vuil in de openbare ruimte zijn algemeen en niet speciaal/anders 
ten aanzien van het groen. (Boetes bepalen en handhaving voor vervuiling van de openbare 
ruimte vallen buiten de scope van de Groenvisie.)  

Niet 
overgenomen 

7052-5933 B19-h Niet al teveel aangelegde parken, soms de natuur haar laten gang gaan.  

De Groenvisie heeft biodiversiteit hoog in het vaandel. Daarom zet de Groenvisie in op een 
gevarieerd groenbestand, met recreatief groen, maar ook ecologisch groen waar natuur de 
primaat heeft. De parken in Amsterdam verschillen onderling, in functie, ligging en 
natuurwaarde. Naast parken met ruimte voor verschillende activiteiten, waar het drukker kan 
zijn, zullen er ook parken zijn met een ecologisch hoge waarde, met meer rust en natuurbeleving 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

6027-2804 B20-a 
Ik mis educatie, beleid en handhaving op het gebied van afval en vervuiling van de openbare 
ruimte. 

Afval en vervuiling in de openbare ruimte vallen niet binnen de scope van de Groenvisie. Maar 
binnen de gemeente heeft dit zeker de aandacht en werken we aan educatie, beleid en 
handhaving. De gemeente heeft bijvoorbeeld een lespakket voor scholen ontwikkeld met 
ANMEC dat is gericht op bewustwording van afvalscheiding, recycling en zwerfafval. Ook 
informeren we Amsterdammers op verschillende manieren met als doel bewustwording over 
afval en zwerfafval. Er zijn campagnes met betrekking tot met betrekking tot vuurwerk en afval 

Meenemen bij 
uitvoering 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/groen/bomenverordening/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/groen/flora-fauna/natuurinclusief/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbeheer/
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in parken. Verder zijn er evenementen gericht op het afvalrapen in de grachten, ploggen 
(hardlopen en afval rapen), de Landelijke Opschoondag en de Keep It Clean Day. 

6027-2804 B20-b 
Er vindt een kwalitatieve degradatie plaats van de velen wateren van Amsterdam, door middel 
van klimaatverandering en vervuiling.  

De waterkwaliteit in Amsterdam staat onder druk door verscheidene factoren. 
Klimaatverandering is er hier een van. De Europese Kaderrichtlijn Water geeft overheden als 
gemeente Amsterdam en de waterschappen een opgave mee voor de waterkwaliteit. De 
overheden maken nadere afspraken en nemen maatregelen om de ecologische kwaliteit op 
gewenst niveau te brengen en houden. Deze waterkwaliteitsmaatregelen zullen we ook 
opnemen in het Uitvoeringsprogramma van de Groenvisie . 

Meenemen bij 
uitvoering 

6027-2804 B20-c 
Belangrijk dat er ten behoeve van dieren en planten groengebieden overblijven die niet 
toegankelijk zijn voor recreatie. 

In de parken en scheggen zijn er gebieden die niet openbaar toegankelijk zijn. Zo zijn 
bijvoorbeeld de Schapenweide en Koeienweide in het Vondelpark, de ARK-zone in het 
Diemerpark en grote delen van de Brettenzone niet toegankelijk voor het publiek. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

6027-2804 B20-d Toerisme moet zich aanpassen aan de groene ambities, en zeer zeker niet andersom.  De Groenvisie 2050 gaat niet specifiek in op ambities met betrekking tot toerisme.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

7314-9824 B21 
Dit lijkt me een heel goed plan. Ik hoop dat het lukt om dit zelfs op kortere termijn door te 
voeren. 

We hebben gekozen voor 2050 als jaar voor het eindbeeld, omdat dat aansluit bij de 
Omgevingsvisie waar de Groenvisie input voor is. De Omgevingsvisie Amsterdam heeft ook 2050 
als jaar voor het langetermijnperspectief. Veel ambities zullen we eerder dan in 2050 kunnen 
realiseren. Aan veel ambities werken we al of we beginnen ermee als het eerste 
Uitvoeringsprogramma van start gaat. Overgenomen 

2307-8900 B22-a Geef primaat aan natuur en biodiversiteit in parken en Amsterdamse bos i.p.v. recreatie. 

De Groenvisie zet in op groen dat verschillende opgaven dient. Zo creëren we met elkaar 
idealiter groen waar natuur en biodiversiteit kunnen floreren en waar men ook kan recreëren.  
Per groengebied onderzoeken we wat de juiste balans is tussen rust en recreatie. Sommigen 
gebieden krijgen daarom een meer recreatief karakter waar bij andere de natuurbeleving het 
primaat heeft. Maar volgens de Groenvisie kan dit zeker hand in hand gaan in hetzelfde 
groengebied. 

Meenemen bij 
uitvoering 

2307-8900 B22-b Handhaving moet worden verbeterd in het openbare groen. 

Uiteraard is het voor de kwaliteit van het groen belangrijk om beschadiging en vervuiling te 
voorkomen. Handhaving heeft daar een rol in. Maar handhaving in het openbare groen valt niet 
onder de Groenvisie. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2307-8900 B22-c 
Een creatievere invulling van evenementen in het groen is nodig, laat burgers en groene 
organisaties hierover meedenken. 

Het evenementenbeleid valt onder de burgemeester. In de vastgestelde locatieprofielen (2018) 
staan de voorwaarden beschreven waar een vergunningaanvraag aan moet voldoen. Of een 
evenement lokaal is voor en door bewoners, een meer cultuur/historische inslag of een andere 
opzet, is bepaald in het locatieprofiel. Het stadsdeel gaat over de vergunning. Dat is niet iets 
voor de Groenvisie, en kunnen we ook niet zomaar wijzigen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2307-8900 B22-d Natuur inclusief bouwen meer gebruiken om groen te creëren. Natuurinclusief bouwen en beheren is één van de vier speerpunten van de Groenvisie.  
Al opgenomen 
in Groenvisie 

2307-8900 B22-e 
Zorg voor vergroening en 'groen denken' in beheer, zoals niet te veel maaien ten behoeven van 
de biodiversiteit. 

De Groenvisie stelt dat we uiterlijk in 2030 ecologisch beheren in de openbare ruimte en bij het 
water. Voor recreatieve doeleinden is het maaien van gras vaak gewenst. Maar de Groenvisie 
erkent ook het belang van bloemen en andere kruidachtige. Daarom stelt de Groenvisie dat 
minimaal 25% van het oppervlak van de recreatieve gazons uit bloeiende planten gaat bestaan. 
Deze gazons maait beheer daardoor niet in zijn geheel, maar in twee delen. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

6418-9991 B23-a Make it mandatory to sort out trash. 
Dit onderwerp valt buiten de scope van de Groenvisie. Zie voor beleid hierop: 
Uitvoeringsprogramma afval en grondstoffen.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

6418-9991 B23-b Create more dog-friendly green areas. 

We creëren hondvriendelijke gebieden op plekken die voldoen aan de normen voor 
losloopplekken. Wanneer een gebied ook ecologische waarde heeft, moeten we specifieker 
kijken om te zien of er geen verstoring van de biodiversiteit in het gebied is.   

Meenemen bij 
uitvoering 

6418-9991 B23-c Less car parking alongside canals. 

Amsterdam streeft er naar om de komende jaren 10.000 autoparkeerplaatsen op te heffen op 
straat op basis van de Agenda Amsterdam Autoluw. Onderdeel daarvan is ook het opheffen van 
parkeerplaatsen op grachten, zodat daar ruimte komt voor andere functies. Meer toelichting 
over het opheffen van autoparkeren is hier te lezen.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/afval-en-schoon/
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/agenda-amsterdam-autoluw/
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7799-8476 B24 Groenvisie niet te downloaden. Onze excuses hiervoor, maar deze download problemen zijn niet door andere insprekers gemeld. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5512-0205 B25 
Ondersteuning van de burger i.v.m. kavelvergroening is noodzaak zowel op expertise als op 
onderlinge meningsverschillen 

Dat is inderdaad belangrijk. We informeren inwoners via onze gemeentelijke 
communicatiekanalen en via andere media. We delen zo onze expertise op groengebied. 
Daarnaast zetten we in op meer samenwerking en kennisdeling tussen de gemeente en 
bewoners. Door van elkaar te leren kunnen we samen Amsterdam biodiverser, 
klimaatadaptiever en aantrekkelijker maken. De informatie en kennisuitwisseling met bewoners 
is vooral gericht op wat ze zelf kunnen doen in de openbare ruimte of in hun private 
buitenruimte. Mogelijkheden voor het groener maken van je buurt kun hier vinden en over 
natuurinclusief (ver-)bouwen hier. Ook zijn er diverse platformen op dit gebied in Amsterdam die 
kavel- en buurtvergroening begeleiden en cursussen aanbieden. Een voorbeeld hiervan is 
Buurtgroen 020.  

Al opgenomen 
in Groenvisie 

8650-0182 B26-a 
Het zou erg helpen om de bebouwing en betegeling van binnentuinen tegen te gaan en 
dwingend terug te draaien.  

De Groenvisie zet in op het aanmoedigen van bewoners, bedrijven en organisaties om 
(binnen)tuinen, gevels en daken groener te maken en ecologisch te beheren. In het geval van 
binnentuinen gaat dit om private ruimte, een bepaalde groene inrichting hiervan afdwingen bij 
de burgers is lastig. Wel zetten we deze aanmoediging kracht bij door middel van kennisdeling 
en subsidiemogelijkheden. Zo biedt de gemeente, onder het thema: ‘Zelf aan de  slag’, 
informatie en ondersteuning aan voor bewoners die actief willen bijdragen aan groen in hun 
buurt. Vanuit het programma klimaatadaptatie en vanuit Rainproof is in 2020 een tegelservice 
opgezet waarbij bewoners hun tuintegels gratis kunnen laten ophalen door de gemeente. In 
2022 treedt de Hemelwaterverordening in werking in Amsterdam. Hiermee wordt tijdelijke 
waterberging en vertraagde afvoer van regenwater verplicht voor alle nieuwe bouwwerken.  

Niet 
overgenomen 

8650-0182 B26-b 
Stop met het kappen van bomen en steek al het benodigde geld in het behouden van de (wat) 
oudere bomen. 

We kappen bomen vanwege veiligheid, zeer slechte groei, ziekten en herinrichtingen. We 
herplanten gekapte volgens de compensatie en herplant regeling. Voor het behoud van 
bestaande bomen maken we gebruik van een landelijke richtlijn, de Boom Effect Analyse (BEA) 
die is opgesteld door de landelijke Bomenstichting. Experts stellen dit rapport op, waarin staat 
hoe we bomen het beste kunnen behouden. Voor monumentale bomen geldt een streng 
beschermingsregime, vastgelegd in de Bomenverordening. Een onafhankelijke Adviescommissie 
Beschermwaardige Houtopstanden waakt hierover. De gemeente stelt via een gemeentelijke 
subsidieregeling geld beschikbaar om particuliere monumentale bomen zo lang mogelijk in 
stand te houden. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

8650-0182 B26-c  Voorkom bouwen en distributiedozen in het groen zoals bij de Lutkemeerpolder. 

Het is de ambitie van de Groenvisie om de stad groener te maken en de scheggen groen en open 
te houden. Het bouwen in de Lutkemeerpolder is een bestuurlijke keuze die eerder is gemaakt en 
buiten de scope van de Groenvisie valt. Om binnenstedelijke bedrijventerreinen zoveel mogelijk 
te kunnen benutten voor verdichting (wonen, werken en voorzieningen) en daarmee groen 
binnen en buiten de stad te kunnen behouden, is het belangrijk dat we een deel van de bedrijven 
kunnen uitplaatsen naar locaties dicht bij de stad, omdat een (klein) deel van de bedrijven in de 
stad zich niet goed laat mengen met andere functies. De Lutkemeerpolder vervult daar een rol 
in. Voor toelichting, zie Bedrijvenstrategie gemeente Amsterdam 2020.  

Niet 
overgenomen 

1889-8201 B27-a 

De stad gaat niet alleen verbeterd worden door meer groen maar ook door het verbeteren van 
het huidige groen en het instandhouden van goed groen. Hier is substantieel kennis, kunde en 
middelen voor nodig, niet alleen in het realiseren of verbeteren van groene ruimtes maar dus 
zeker ook in het beheer. Dit mag niet achtergehouden worden in deze visie, anders zijn de mooie 
plannen die komende jaren worden gemaakt tevergeefs.  

Het natuurinclusief bouwen en beheren van de groene stad is één van de vier hoofdprincipes van 
de Groenvisie. Op deze manier richten we de stad, waar dit te realiseren is, zo ecologisch 
mogelijk in en beheren we ook zo, gericht op het vergroten van de biodiversiteit. Dit beleid heeft 
betrekking op al het groen en zal dus naast een natuurinclusieve inrichting van nieuw groen, 
moeten zorgen voor een verbetering en instandhouding van het bestaande groen. Wij zijn ons 
bewust van het grote belang van beheer binnen deze visie. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/groen/%20en%20op%20https:/www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbeheer/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/groen/flora-fauna/natuurinclusief/
https://buurtgroen020.nl/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbeheer/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/groen/bomenverordening/
https://www.amsterdam.nl/ondernemen/bedrijfsruimte/bedrijvenstrategie-2020-2030/
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1889-8201 B27-b 

Tot slot vind ik het prachtig dat de stad haar bewoners, ondernemers en bezoekers wil betrekken 
in deze groenopgave. Het is echter wel belangrijk dat deze bewoners hierbij goed in ondersteund 
worden niet alleen in middelen maar vooral ook in kennis en kunde.  

We informeren inwoners via onze gemeente communicatiekanalen (zoals de website en sociale 
media) en via andere media. En delen zo onze expertise op groengebied. Daarnaast zetten we in 
op meer samenwerking en kennisdeling tussen de gemeente en bewoners. Door van elkaar te 
leren kunnen we samen Amsterdam biodiverser, klimaatadaptiever en aantrekkelijker maken. 
De informatie en kennisuitwisseling met bewoners is vooral gericht op wat ze zelf kunnen doen 
in de openbare ruimte of in hun private buitenruimte. Dat is gericht op klimaatadaptatie, 
biodiversiteit (en natuurinclusief) en op het beeld (aantrekkelijkheid). Mogelijkheden voor het 
vergroenen van je buurt kun hier vinden of zelfbeheer en natuurinclusief (ver)bouwen . 
Ondersteunen bij Kennis + Kunde: er zijn diverse platformen op dit gebied in Amsterdam die 
kavel- en buurtvergroening begeleiden en cursussen aanbieden. Voorbeelden hiervan zijn 
Buurtgroen 020 en Natuur en Milieuteam Zuid.  

 Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0473-7027 B28-a De verbinding van het Christoffel plantijn pad naar de nieuwe meer ontbreekt. 
We nemen deze verbinding op in de definitieve schetsen in de Groenvisie. 

Overgenomen 

0473-7027 B28-b Ik mis een gedetailleerder kaartje.  

De kaarten zijn bewust weergegeven op een abstracte en niet gedetailleerde manier. Deze 
geven namelijk de visie wel weer, maar niet de concrete maatregelen en locaties. Deze concrete 
maatregelen en locaties zijn namelijk nog niet bekend en zullen we vormgeven in het 
Uitvoeringsprogramma. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5445-8516 B29 Het lijkt me een geweldig plan - JA, dus! Bedankt, voor kennisgeving aangenomen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0335-1825 B30 Mooi, ambitieus en veelbelovend! Ik mail mijn specifieke opmerkingen naar Geertje Wijten.  Bedankt, voor kennisgeving aangenomen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

3740-1841 B31 
Er moet geen bestaand groen worden opgeofferd voor nieuwbouwplannen, zoals het opofferen 
van een ecologisch waardevol tuinpark ten behoeve van een kunstgrasveld. 

In de Groenvisie staat het groen centraal. De visie zet in op behoud, verbetering en uitbreiding 
van het bestaande groenareaal. Dit betekent dat nieuwbouwplannen dus over het algemeen niet 
ten koste zullen gaan van ecologische groengebieden. Ook blijven de volkstuinparken behouden, 
we zullen ze wel moderniseren en voor een groter publiek toegankelijk maken. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2333-5325 B32 

De stadsnatuur is in gevaar, door de gemeente en door deze (anti)Groenvisie. Op papier is het 
principe dat stadsbewoners binnen 10 minuten in de natuur moeten zijn. Gevolg in de praktijk: 
verstening en verkaling straat-, buurt en wijkgroen en platgelopen natuurgebieden in de buurt, 
zoals in tuindorp Buiksloot en het Vliegenbos. Wij willen buurtgroen terug. 

Buurtgroen staat hoog op de agenda van de Groenvisie. Dat iedere stadsbewoner binnen 10 
minuten wandelen in een parkachtige omgeving moet kunnen zijn in 2050 is maar een gedeelte 
van de doelen die vallen onder principe 1 van de Groenvisie: We zorgen voor genoeg gevarieerd 
groen voor iedereen. Zo stelt hetzelfde principe dat gevarieerd groen ook betekent dat als je je 
deur uitstapt je in je eigen buurt meteen groen ziet tegen gevels, op straten, op pleinen en langs 
kades en oevers. We maken de openbare ruimte groener waar we kunnen volgens het groen 
tenzij principe. Daarnaast luidt principe 4 dat we de stad natuurinclusief bouwen en inrichten. Dit 
geldt voor gebouwen, straten, wijken en buurten. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2878-1537 B33 

Ik vind het geen goed idee om alle volkstuinparken over een kam te scheren. Daar waar 
voldoende openbare ruimte aanwezig is in de omgeving weegt het voordeel van het openbaar 
maken van 20% van het oppervlak niet op tegen de nadelen. Kortom, ik vraag om maatwerk en 
niet het klakkeloos toepassen van een 20% openbaarheid norm. 

In de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid streven we naar 20% openbaar gebied (de hele dag 
en jaarrond open) op de tuinparken. Maar dit is maatwerk per volkstuinpark en we baseren het 
precieze percentage en oppervlak op basis van ligging en ontwikkelingen in de omgeving. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

0534-4330 B34 

Op pagina 44 zegt u te stimuleren dat in versteende delen van de stad gevels, daken en tuinen 
groener gemaakt worden. Daarbij wilt u dat de gemeente het goede voorbeeld geeft. Welnu, de 
kans daarvoor ligt voor u binnen handbereik. Het Stadsbestuur zetelt in de Stopera waarvan met 
name het stadhuisgedeelte niet alleen versteend is maar ook monsterlijk versteend. Het eerste 
dat u kan doen is de stenen pui en de grijze schaamschotten aan de achterkanten voorzien van 
verticale gevelbeplanting. Daarmee slaat u veel vliegen in die ene klap. Inderdaad, u geeft het 
goede voorbeeld. Verder, er komt ineens in de binnenstad ontzettend veel groen bij. En, het 
moet gezegd, een gebouw dat niet moeders mooiste is wordt ineens een juweeltje, uiteraard ook 
door het vele groen dat u op de daken ervan gaat planten. Ik hoop dat mijn voorstel wortel schiet 
bij u en hoog op de agenda komt te staan.  

Inderdaad zullen we het goede voorbeeld geven door bij de ontwikkeling, de inrichting en het 
beheer van het gemeentelijke vastgoed aandacht te hebben voor natuurinclusiviteit. Verbouwen 
en nieuw bouwen doen we op een natuurinclusieve wijze. Bijvoorbeeld door de aanleg van 
groene daken, gevels of binnenterreinen of met aanpassingen aan een gebouw die de 
biodiversiteit ten goede komen. U heeft gelijk dat het stadsdeelgedeelte van de Stopera een 
groene transformatie kan gebruiken. Voor de verbouwing van de begane grond van de Stopera is 
in de plannen ook vergroening van gevels en van een deel van het dak opgenomen.  

Meenemen bij 
uitvoering 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/groen/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbeheer/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/groen/flora-fauna/natuurinclusief/
https://buurtgroen020.nl/
https://nmtzuid.nl/
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9596-9578 B35 

Burger stelt zelf een alternatieve kadeconstructie om tientallen kilometers kade te vernieuwen 
op een goedkopere, veiligere, natuurinclusieve manier en bovenal zullen de zeer waardevolle 
bomen gespaard blijven. De alternatieve methode luidt: Mijn alternatief bestaat eruit dat 
ongeveer een meter vanaf de kade een stalen damwand wordt geslagen tot een of enkele 
decimeters boven het waterpeil. Het geheel komt dus lager dan de huidige kade te liggen. Dit is 
een constructieve oplossing waarmee eventuele verzakkingen van de kade worden voorkomen 
(inclusief steunconstructie). De woonboten kunnen zo gelijk tegen de damwand aanliggen 
omdat de specie uit de gracht gebruikt kan worden voor het opvullen van de ruimte binnen de 
damwand waardoor het waterbodemprofiel wordt verlaagd. Mogelijk kan die ruimte zelfs 
aangewend worden voor (nieuwe) kabels en leidingen.  

Het vervangen en restaureren van de tientallen kilometers kademuren is een van de 
Amsterdamse hoofdopgaves van het moment. Het versmallen van de waterdoorgang door een 
damwand in het water aan te brengen is voor de waterbeheerder geen optie. Twee grote 
landelijke ingenieursbureaus hebben de opdracht gehad om samen met de gemeentelijke 
kademuurspecialisten en boomexperts te zoeken naar een alternatieve kademuurvernieuwing 
met behoud van (monumentale) bomen. Dit is buitengewoon complex en voorbeelden uit 
andere delen van Nederland blijken niet één op één bruikbaar te zijn voor de Amsterdamse 
situatie. Binnenkort wordt duidelijk hoe kansrijk de aangedragen alternatieven zijn. Daarnaast 
verrichten we studies naar op welke wijze we natuurinclusieve kademuren kunnen bouwen.    

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

8829-5916 B36-a 
Ik heb mij erg opgewonden dat de Lutkemeerpolder wordt volgebouwd (bestaand groen) en 
ergens anders een nieuw stadsbos wordt aangelegd. 

Het is de ambitie van de Groenvisie om de stad groener te maken en de scheggen groen en open 
te houden. Het bouwen in de Lutkemeerpolder is een bestuurlijke keuze die eerder is gemaakt en 
buiten de scope van de Groenvisie valt.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

8829-5916 B36-b 
De stad moet vergroenen maar er is nu geen geld voor (na 2050 wel dan?) dus moet de burger 
zelf aan de slag. 

Het vergroenen van de stad gebeurt door de gemeente samen met andere partijen (waaronder 
burgers). Het uitvoeringsprogramma zal gericht zijn op het halen van de ambities vóór 2050. De 
gemeente gaat investeren om Amsterdam te vergroenen en betrekt daar burgers en andere 
organisaties bij. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2670-5995 B37-a 

Echter waarom sluit dit plan ook nu al NIET aan bij bestaande plannen (Nieuwe Kern en 
Kunstgrasveld)? Er zijn nu 2 plannen die haaks op deze Groenvisie staan. STOP deze plannen 
zodat in 2021 al kan worden begonnen met de Groenvisie.  

De Nieuwe Kern vormt een belangrijk ontwikkelgebied om bij te dragen aan de grote behoefte 
aan nieuwe woningen en voorzieningen in en om Amsterdam. Daarom is voor dit gebied een 
structuurvisie opgesteld die een goede balans zoekt tussen stedelijke verdichting en 
behoud/inpassing of aanleg van groen. Helaas kunnen we hier één volkstuinpark niet behouden, 
Nieuw Vredelust. Ook een gedeelte van het naastgelegen park Ons Lustoord moet plaatsmaken 
voor woningbouw. De volkstuinparken in De Nieuwe Kern liggen buiten de gemeentegrens van 
Amsterdam en zijn onderdeel van een gebiedsontwikkeling die al eerder is ingezet. De 
uitgangspunten ter vergroting van de openbaarheid en toegankelijkheid voor de volkstuinparken 
zijn ook hier leidend. In het plangebied komt ook een groot openbaar stadspark. Vergeleken met 
de huidige situatie neemt de gebruikswaarde van het groen voor omwonenden toe. 
Daarnaast staat in de Amsterdamse Groenvisie het groen centraal. De toepassing van 
kunstgrasvelden valt buiten de scope van de Groenvisie. In Amsterdam is het toepassen van 
kunstgras een weloverwogen keuze gezien de bespelingsdruk bij sporten en de schaarse ruimte 
in de stad. Meer informatie omtrent kunstgras kunt u vinden in de Kunstgrasnota Concept. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2670-5995 B37-b 

Ook de visie over de Volkstuinen moet worden herzien zodat de openbare ruimte die men nu 
voor ogen staat met 20% openbare ruimte zorgvuldig wordt ingevuld. Zou het niet prachtig zijn 
als alle parken en volkstuinen een aaneengesloten gebied worden waar de fietser, wandelaar en 
tuinierders hun hart kunnen ophalen?  

In de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid streven we naar 20% openbaar gebied (de hele dag 
en jaarrond open) op de tuinparken. Maar dit is maatwerk per volkstuinpark en we baseren het 
precieze percentage en oppervlak zorgvuldig op basis van ligging en ontwikkelingen in de 
omgeving. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

7811-6058 B38-a 

Helaas, bij nadere bestudering van de plannen, blijkt dat het hoofdzakelijk gaat om vergroening 
in 2050. Het is nu 2020. Alle mensen moeten nog dertig jaar wachten tot dit groene college komt 
met concrete plannen. 

Deze Groenvisie geeft de hoofdlijnen aan waar we voor 30 jaar ambities aan koppelen. De visie 
op zich is niet concreet, omdat ze richtinggevend is voor een lange termijn. Iedere 4 à 5 jaar 
stellen we een Uitvoeringsprogramma op dat de concrete plannen voor de korte termijn 
beschrijft. Dat gebeurt steeds op basis prioritering op dat moment en beschikbare budgetten. 
Dat alles is erop gericht om op lange termijn alle ambities te kunnen verwezenlijken. Overgenomen 

7811-6058 B38-b Vergroen Marineterrein in plaats van het vol te bouwen met hoogbouw. 

In 2017 heeft de gemeenteraad kennisgenomen van het Principebesluit Marineterrein door B&W, 
waarin een aantal punten voor het vervolgproces voor de ontwikkeling van het Marineterrein is 
vastgesteld, waaronder 50% bebouwd en 50% onbebouwd. Meer informatie kunt u hier vinden.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

7811-6058 B38-c Voeg meerdere goudgele stadsstranden toe aan Amsterdam. 
Stadsstranden en waterrecreatie zijn geen onderwerp van de Groenvisie. In het kader van de 
Watervisie werken we aan meer zwemlocaties in natuurwater. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

7811-6058 B38-d Creëer een groot parkgebied op het Java-eiland. 
Voor kennisgeving aangenomen. Concrete en locatiespecifieke plannen zullen we pas 
vormgeven in het Uitvoeringsprogramma. 

Meenemen bij 
uitvoering 

7811-6058 B38-e 
Creëer grote groene lopers door de stad die de waterbergende mogelijkheden van de stad flink 
verhogen. 

Dat gaan we inderdaad doen. De groen-blauwe verbindingen in de stad hebben naast een functie 
voor biodiversiteit, beleving en hittedemping ook zeker een functie in het opvangen van 
regenwater. 

Meenemen bij 
uitvoering 

https://www.amsterdam.nl/projecten/kademuren/nieuws-kademuren/presentaties-kademuren/
https://openresearch.amsterdam/nl/page/51575/kunstgrasnota
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-206684.pdf
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5465-5078 B39 

Maar kan het concreter, zoals, groene daken verplicht op alle platte daken, groen langs de 
façade op nieuwbouw en sociale woningbouw. Subsidie is alleen voor 50% van de kosten van een 
groen dak, het moet verplicht worden om de investering te forceren ! 

De Groenvisie is een visie op hoofdlijnen voor de langere termijn. Concrete acties beschrijven we 
in het Uitvoeringsprogramma. In het kader van de uitvoering kijken we ook hoe we daken en 
gevels verder kunnen vergroenen en wat daarvoor de beste werkwijze is.   

Niet 
overgenomen 

6039-2318 O1-a 

Maar als al het groen zo belangrijk is, waarom dan geen richtlijnen, duidelijke doelstellingen en 
beschikbare financiële middelen? Maar zonder de minste harde afspraken, tijdsdoelen of 
handhaving–voorwaarden voor het te verbeteren bestaand groen is het een lappendeken van 
versnipperde aandacht en energie. Want ervaring leert dat zonder deze harde afspraken de 
economische vooruitgang telt. Welke keuze maakt u eigenlijk, u vraagt tijd en zo kan de keuze 
aan u voorbij gaan, uw huidige uitgestelde keuze is geen keuze?  

Deze Groenvisie geeft de hoofdlijnen aan waar we voor 30 jaar ambities aan koppelen. De visie 
op zich is niet concreet, omdat ze richtinggevend is voor een lange termijn. Iedere 4 à 5 jaar 
stellen we een Uitvoeringsprogramma op dat de concrete plannen voor de korte termijn 
beschrijft. Dat gebeurt steeds op basis prioritering op dat moment en beschikbare budgetten. 
Dat alles is erop gericht om op lange termijn alle ambities te kunnen verwezenlijken. Overgenomen 

6039-2318 O1-b 

Sport-, begraaf- en volkstuinparken moeten deels openbaar worden met open hekken, openbare 
fiets- en wandelpaden die ze zelf moeten ontwerpen en onderhouden, incl. toezicht en 
handhaving. Een handige zet om de voorraad bruikbaar groen te vergroten. De schaduwkanten 
van al dat openbare, zoals afval, vernieling, inbraak, inleveren van ‘eigen’ ruimte, privacy en rust, 
daar zorgen ze zelf maar voor. U als gemeente beloofd zekerheid van bestemming, wat u, lijkt 
ons, niet kunt beloven; evenmin als de belofte van ecologisch onderhoud, want te duur. 

Om vervuiling te voorkomen maken we per volkstuinpark duidelijke afspraken met betrekking 
tot beheer. Voor de overige groengebieden zijn wij verantwoordelijk voor het beheer. Dat beheer 
wordt steeds ecologischer, dat is al in gang gezet en in grote delen van de stad succesvol. We 
denken dat een druk gebruikte openbare parkzone mogelijk juist kan bijdragen aan 
inbraakpreventie, doordat er meer ogen aanwezig zijn. Meer levendigheid op en rond de parken 
zorgt voor meer toezicht op de parken en verhoogt daarmee de veiligheid.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

6039-2318 O1-c 

De ambitie om al het groen te willen plannen en aanpakken, daar zetten wij vraagtekens bij. Een 
balans tussen aan de ene kant de stedelijke ontwikkeling vergroenen, uitbreiding van de groene 
stadse stad en aan de andere kant de noodzakelijke ruime aanwezigheid van natuur met 
felbegeerde biodiversiteit als een plaats om tot nieuwe energie en herbezinning te komen, is uit 
het lood. Een Groenvisie zou juist zo’n toekomstige groot groenbalans die z’n eigen 
natuurlijkheid vormt en uitbouwt veilig moeten stellen, maar dat gebeurt niet. Natuurlijk wil 
iedereen groen, maar ervoor betalen en er qua ruimte en planning rekening mee houden is iets 
anders. Respectabel omvangrijk weerbaar en doorleeft groen wat met rust en ruimte een eigen 
ecosysteem creëert, neemt zienderogen af. De vitaliteit van de bodem gaat achteruit door de 
ondergrondse infrastructuur van kabels, leidingen, funderingen, waterafvoer en 
bodemverdichting. 

Het is niet de ambitie om al het groen te willen plannen en aanpakken. Ecologisch beheer 
betekent ook dat we meer groen langer met rust laten, zodat het een eigen ecosysteem kan 
ontwikkelen met een vitale bodem. Dat kan niet overal in de stad, maar er zijn veel plaatsen waar 
dat wel kan en al gebeurt. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

6039-2318 O1-d 
Groen als de bescherming tegen de klimaatsveranderingen, tegen de warmte- en wateroverlast? 
Het werkt pas bij grootschalige toepassing. 

Uiteraard groeit de positieve invloed van groen op het klimaat naarmate het groenareaal wordt 
vergroot. Maar dit geldt alleen omdat elk groenelement een 'kleine bijdrage' levert en dit 
opgeteld meer is. Deze 'kleine bijdrage' moet u ook niet onderschatten. Zo kan de schaduw van 
een boom de gevoelstemperatuur op een warme zonnige dag wel 10 tot 20 graden Celsius doen 
verlagen. Daarnaast kan een grote volwassen boom wel tot 1.500 liter water per dag opnemen. 
Dit zijn enkele voorbeelden van waarom groen uitermate geschikt is als bescherming tegen 
klimaatsverandering en de gevolgen daarvan. In een verdichtende stad is het belang van 
kwalitatief groen groot. Dus welke type beplanting we kiezen op welke plek.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

6039-2318 O1-e 
En gaan die ‘parkconciërges’ die u bij ieder park beloofd echt het verschil maken? Net zoals de 
boa’s, die maar geen politie mogen zijn? 

De parkconciërges zijn niet primair gericht op het aanspreken van bezoekers. Wanneer zij zaken 
constateren natuurlijk wel, net als andere tuinmannen in het park. De conciërge is 
contactpersoon voor alle partijen die activiteiten willen ontplooien en bezoekers die vragen 
hebben. Hij/Zij houdt regie over alles wat zich in het park afspeelt. Partijen als politie, 
handhaving, GGD hebben hierbij hun eigen taken. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

6039-2318 O1-f 

Wij kunnen geen visie op een gezond bodemvoedselweb als drager van alle andere ecosferen 
vinden. Een gezond bodemleven als drager voor planten, wieren, algen, insecten, microben, 
amfibieën, reptielen, vissen, wormen, zoogdieren en vogels wordt nergens genoemd. Veelal is 
de bodem niet meer in staat om als primaire energieleveranciers en voor wateropname en opslag 
te zorgen.  

Amsterdam erkent het belang van een gezonde bodem en de kwetsbaarheid ervan door 
toenemende gebruiksdruk van het groen. Hier refereren we aan  op pagina's 17, 26, 33 en 36 van 
de inspraakversie Groenvisie. Om meer inzicht te krijgen in bodemgesteldheid van parken, is, in 
het kader van het parkenbeleid in 2019, uitgebreid onderzoek gedaan naar de kwaliteit van 
parkbodems (onder andere onder andere draagvermogen, bodemleven, bodemverdichting, 
bodemsamenstelling, bewortelingsdiepte en kwaliteit grasmat). Een gezonde bodem is ook 
buiten parken van belang voor het bodemleven. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

6039-2318 O1-g 

En de groene natuurinformatieoverdracht naar de jeugd? Schoolkinderen leren om met de 
natuur om te gaan, het te begrijpen en de waarde ervan aandachtig in te schatten in plaats van 
naar een beeldscherm te kijken? 

Kosteloze deelname aan het schooltuinprogramma is onderdeel van het Amsterdamse 
Onderwijsbeleid. Voor de leerjaren 1 t/m 5 en 8 is ook jaarlijks een buitenles of boerderijles 
onderdeel hiervan. Dit stelt de gemeente in natura ter beschikking via de digitale NME-Gids 
Amsterdam.  

Al opgenomen 
in Groenvisie 

http://www.nmegids.nl/amsterdam
http://www.nmegids.nl/amsterdam
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6039-2318 O1-h 
Faciliteer mensen en organisaties die voor vrijwillig natuurbeheer zorgen behoorlijk. Maak 
inzichtelijk hoe vrijwillig groenbeheer leidt tot biodiversiteitsherstel en beloon dat. 

Eén van de vier principes van de Groenvisie is het principe: Aan groen werken we samen. Daarbij 
investeren we in de bewoner die wil helpen om de stad groener te maken, door het groen mede 
te beheren. We werken samen met bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en 
woningbouwcorporaties aan het groener maken van de stad. Voor de openbare ruimte geeft de 
gemeente duidelijke kaders voor aanleg, onderhoud en beheer. Dit doet de Groenvisie door in te 
zetten op het door de gemeente verstrekken en toegankelijk maken van de benodigde specifieke 
informatie omtrent medebeheer. Het gaat dan onder andere over informatie over medebeheer, 
over de gewenste kwaliteit van groen bij (her) inrichting, over regels voor biologische inkoop en 
over natuurinclusief bouwen en ontwerpen. In de parken zijn de parkconciërges de 
aanspreekpunten voor de bewoners, voor vragen over (mede)beheer.  

Al opgenomen 
in Groenvisie 

6039-2318 O1-i 
Waar liggen kansen voor bodemdiertjes, insecten, amfibieën, reptielen, vissen, wilde planten en 
dieren? Waar zijn ze verdwenen, waar komen ze steeds verder in de verdrukking? 

Voor bodemdieren is rust in de bodem nodig: bij werkzaamheden in de bodem en maaien met 
niet te zware machines. Daar sturen we op. Het ecologisch beheer is gericht op een toename van 
het aantal insecten. Dat doen we onder andere door dood hout te laten liggen en door te zorgen 
voor meer bloeiende planten. Voor amfibieën, reptielen en vissen leggen we natuurvriendelijke 
oevers aan, broeihopen voor de ringslang en paaiplaatsen voor vissen.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5664-1054 B40-a 
De waterhuishouding moet worden gereguleerd. Veel projecten mislukken door te weinig of 
teveel water.  

Vanuit Amsterdam Rainproof is met de Regenwaterknelpuntenkaart inzichtelijk gemaakt welke 
gebieden in de stad het meest kwetsbaar zijn voor extreme regenbuien. In de planning van 
openbare ruimte projecten halen we knelpunten naar voren, zodat deze kunnen worden 
opgelost. Daarnaast zullen we in de Groenvisie tekst opnemen over de benodigde bewatering 
van groen in de openbare ruimte tijdens periodes van droogte. Slimme bewateringssystemen die 
water afvangen, opslaan en verdelen zullen ervoor zorgen dat het geborgde water kan worden 
ingezet voor bewatering van planten in droge perioden.  Overgenomen 

5664-1054 B40-b 
De kwaliteit en de diversiteit moeten weer op niveau worden gebracht. Nu is het vaak simpel, 
saai en goedkoop. 

De Groenvisie zet in op het behouden, verbeteren en uitbreiden van het huidige groen. 
Daarnaast zet de Groenvisie ook in op een gevarieerd groenbestand, met recreatief groen maar 
ook ecologisch groen waar natuur het primaat heeft.  Op deze manier trachten wij zowel de 
kwaliteit als de diversiteit te verbeteren. Op een aantal plekken in de stad is dat al zichtbaar, daar 
werken openbare ruimte ontwerpers en ecologen aan. Ook zorgen de vele initiatieven van 
bewoners al voor een gevarieerd en biodivers groenpalet. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5664-1054 B40-c Beheer en onderhoud schieten tekort. Nu geen regie, afstemming en controle. 
Beheer is uitermate belangrijk en daarom hebben we er in de Groenvisie aandacht voor dat het 
beheer van het groen past bij de ambities en principes uit de Groenvisie. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

5664-1054 B40-d 
Bewoners willen best participeren bij duidelijke, duurzame en willen niet worden teleurgesteld 
en waar voor het geld. 

De gemeente zet bij zelfbeheerprojecten in de openbare ruimte in op heldere procedures en 
goede afspraken (in bijvoorbeeld een beheerovereenkomst tussen bewoners en de gemeente),  
zodat vooraf duidelijk is wat partijen van elkaar mogen verwachten, en er geen teleurstelling 
voorkomt. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5790-3511 B41 

Ik mis in Groenvisie 2050 de intentie om duidelijk ruimtelijke / ambtelijke-juridische maatregelen 
vast te leggen, zoals het bepalen van gebieden met een duidelijke groene - landschappelijke 
bestemming. Als eerste moet hierbij gedacht worden aan het voor lange termijn vastleggen van 
de contouren van de groene scheggen die de stad inlopen. Het A'dams Scheggen Manifest biedt 
hierbij goede aanknopingspunten.  

De echte bescherming van groengebieden wordt vormgegeven bij het actualiseren van de 
hoofdgroenstructuur, deze komt terug in de omgevingsvisie. Voor de hoofdgroenstructuur 
wordt een combinatie gemaakt met de ecologische structuur Amsterdam, waar het belang van 
de ecologie voorop staat, en de hoofdbomenstructuur, waar het belang van de boom voorop 
staat. Daarmee is niet al het groen beschermd, maar de hoofdgroenstructuur heeft een bredere 
scope in de nieuwe omgevingsvisie dan in de huidige structuurvisie. De hoofdgroenstructuur 
heeft een juridisch planologische status. Het zijn groene gebieden die een onmisbare functie 
hebben voor de verbetering van het leefklimaat, de luchtkwaliteit, waterhuishouding, 
biodiversiteit, groene recreatie en voedselproductie. Op deze manier tracht Amsterdam de 
essentie van de toekomstige groot groenbalans veilig te stellen. Daarnaast wordt er in principe 
niet gebouwd in de scheggen, maar wil dat niet zeggen dat het groen in de scheggen niet kan 
veranderen. Zo zullen de geplande landschapsparken in de koppen van de scheggen waardevolle 
ecologische gebieden zijn, waar ook op een rustige manier gerecreëerd kan worden.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 
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4733-4124 B42 

Goed plan, een fijne visie, maar nog weinig concrete aanpak. Ik stel voor om het groen dat er nu 
al is ook te behouden, met maatregelen. Zo ligt er vlak ná de Rozenoordbrug een te-water-
laadplaats voor boten, zodat auto's met trailers hun bootje in het water kunnen laten. Maar vlak 
vóór de Rozenoordbrug (op de plek waar eerst een woonark lag) is een klein graslandje, waar de 
auto's dit nu doen. Dat is niet de bedoeling en eenvoudig te verhelpen door het niet toelaten van 
auto's door het plaatsen  van boomstammen, zodat op dat stukje gras geen auto's meer kunnen 
komen en het aangetaste groen weer een kans krijgt. 

We behouden veel groen dat er al is. In Amsterdam zorgt onder andere de Hoofdgroenstructuur 
dat groene gebieden beschermd zijn. Over dit specifieke plan kan de Groenvisie geen uitspraak 
doen. Concrete en locatiespecifieke plannen zullen we pas vormgeven in het 
Uitvoeringsprogramma. 

Meenemen bij 
uitvoering 

7153-4967 B43 

In de Groenvisie staat dat alle huidige volkstuinparken bestaanszekerheid worden geboden, 
maar ons park - Nieuw Vredelust - moet verdwijnen en dat wordt in deze Groenvisie verzwegen. 
Dat is pijnlijk. Ook in een Groenvisie hoor je de feiten te benoemen, ook wanneer ze tegenstrijdig 
met je idealen zijn. Ik ben al meer dan 25 jaar een tevreden tuinder die het werkende leven in de 
stad heeft kunnen genieten door de uitwijkmogelijkheid van de tuin. Zorg dat andere mensen de 
komende decennia die mogelijkheden eveneens hebben. 

De Nieuwe Kern vormt een belangrijk ontwikkelgebied om bij te dragen aan de grote behoefte 
aan nieuwe woningen en voorzieningen in en om Amsterdam. Daarom is voor dit gebied een 
structuurvisie opgesteld die een goede balans zoekt tussen stedelijke verdichting en 
behoud/inpassing of aanleg van groen. Helaas kan hier één volkstuinpark niet behouden worden, 
Nieuw Vredelust. Ook een gedeelte van het naastgelegen park Ons Lustoord moet plaatsmaken 
voor woningbouw. De volkstuinparken in De Nieuwe Kern liggen buiten de gemeentegrens van 
Amsterdam en zijn onderdeel van een gebiedsontwikkeling die al eerder is ingezet. Deze valt 
onder het ruimtelijk regime van de gemeente Ouder-Amstel. De grond van de volkstuinparken is 
eigendom van de gemeente Amsterdam. De uitgangspunten ter vergroting van de openbaarheid 
en toegankelijkheid voor de volkstuinparken zijn ook hier leidend voor de wisselwerking tussen 
het bestaande groen en de grote gebiedsontwikkeling. In het plangebied komt ook een groot 
openbaar stadspark. Vergeleken met de huidige situatie neemt de gebruikswaarde en 
toegankelijkheid van het groen voor omwonenden toe. 

Niet 
overgenomen 

8124-5116 B44-a Stadsbos in landelijk Noord/ Waterland. Locatie: tussen Het Schouw en Broek in Waterland.  
Concrete en locatiespecifieke plannen zullen we pas vormgeven in het Uitvoeringsprogramma. 
Hierbij zullen we uw suggestie in acht nemen. 

Meenemen bij 
uitvoering 

8124-5116 B44-b 
Landelijk Noord beter ontsluiten voor grote aantallen recreanten. Meer fiets- en wandelpaden. 
meer horeca en voorzieningen.  

Voor kennisgeving aangenomen en bedankt voor de suggestie. Voor de scheggen zullen we in 
het kader van de uitvoering van de Groenvisie onderzoeken waar we de toegankelijkheid met 
fiets- en wandelpaden kunnen verbeteren en waar een toevoeging van voorzieningen gepast is. 

Meenemen bij 
uitvoering 

8124-5116 B44-c veenrivier Waterlandse Die reconstrueren binnen (stedelijk) Noord met wandelpad erlangs. 

Voor kennisgeving aangenomen. Concrete en locatiespecifieke plannen zullen we pas 
vormgeven in het Uitvoeringsprogramma. Dan zullen we een afweging maken over wat 
wenselijk en haalbaar is.  

Meenemen bij 
uitvoering 

8124-5116 B44-d 
Kadoelerbreek ontwikkelen als wandelgebied. Waterverbinding met Zijkanaal I herstellen en 
voor bezoekers de plas rondom beter toegankelijk maken. 

Voor kennisgeving aangenomen. Concrete en locatiespecifieke plannen zullen we  pas 
vormgeven in het Uitvoeringsprogramma. 

Meenemen bij 
uitvoering 

1668-6380 B45 
Er wordt wel over verbinden tussen blauw en groen gerept, maar er staat eigenlijk niets in de 
Groenvisie over watersport en recreatie 

Dat klopt. Watersport en waterrecreatie zijn geen onderwerp van de Groenvisie, maar van de 
Watervisie (bijvoorbeeld zwemmen in natuurwater). De verbinding in de Groenvisie gaat meer 
over de meerwaarde van water bij groen en omgekeerd vanwege de natuurlijke en ecologische 
samenhang. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

5157-7805 B46-a 
Ik vind het nog wel heel abstract, het biedt nog geen handvatten voor concrete groene gebieden. 
De visie op de volkstuinparken vind ik wat dat betreft veel concreter. 

Deze Groenvisie geeft de hoofdlijnen aan waar we voor 30 jaar ambities aan koppelen. De visie 
op zich is niet concreet, omdat ze richtinggevend is voor een lange termijn. Iedere 4 à 5 jaar 
stellen we een Uitvoeringsprogramma op dat de concrete plannen voor de korte termijn 
beschrijft. Dat gebeurt steeds op basis prioritering op dat moment en beschikbare budgetten. 
Dat alles is erop gericht om op lange termijn alle ambities te kunnen verwezenlijken. De 
uitvoeringsstrategie Volkstuinen is inderdaad concreter en al gericht op de uitvoering de 
komende jaren. Overgenomen 

5157-7805 B46-b 
Blijf in groen investeren, ondanks de coronacrisis. Juist door de coronacrisis waarderen de 
mensen het groen dicht bij huis veel meer!  

In de eerste maanden van de COVID-19 periode duidelijk gebleken hoe belangrijk de groene 
ruimte dichtbij is voor de stad en haar inwoners. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5157-7805 B46-c 

Stop met die gekke plaatjes van basketbalvelden en volleybalvelden naast huizen en midden in 
het groen (zie pagina 42 en 43). Dit kan namelijk niet (dit is een onrealistische droom) de jeugd 
vernield het groen op zoek naar hun ballen en vervuild het met afval. In het Hamerkwartier (waar 
deze foto's van zijn) kan de sport prima op de daken van de te bouwen woon- en werkblokken. 
Bescherm het groen op de begane grond, dan blijft het ook echt groen.  

De groene openbare ruimte is de plek waar we vele opgaven en behoeftes samen kunnen 
brengen. Daarbij is het steeds maatwerk dat zorgt voor een goede inpassing. Informeel sporten, 
spelen en bewegen gebeurt al op heel veel plekken in de groene openbare ruimte in Amsterdam 
op pleinen en in (buurt)parken. Het is daarbij belangrijk om het ontwerp en het beheer te laten 
aansluiten bij de specifieke locatie. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 
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6985-9973 B47 

Hoe is het toch mogelijk dat aan een kant wordt gepropageerd om de tegels (in de tuin) te 
lichten en aan de andere kant een uitbouw van 4 meter (op den plak beton) in het binnenterrein 
mag. Verander dit beleid in de Groenvisie a.u.b. 

Amsterdam is voortdurend in beweging en de druk op de beschikbare ruimte is daarbij groot. De 
Groenvisie schetst een beeld van Amsterdam als groene stad en hoe deze zich tussen nu en 2050 
verder kan ontwikkelen. Gezien het belang van groen, mogen andere stedelijke opgaven niet ten 
koste gaan van de groene ruimte en de kwaliteit daarvan. We gaan juist, waar mogelijk, meer 
groen maken en het bestaande groen beter benutten. Maar we mogen andere stedelijke 
opgaven daarbij niet uit het oog verliezen, het gaat er juist om alle verschillende opgaven goed in 
elkaar te passen. Met de Groenvisie wil de gemeente zorgen voor een goede balans tussen groen 
en stenen, natuur en recreatie, mensen en dieren. 

Niet 
overgenomen 

3349-6470 B48 

Groenvisie 2050 zou in mijn optiek niet de verdichting moeten opzoeken. Tijdens de Corona 
quarantaine tijd is gebleken dat de groene enclaves en sportterreinen in de buurt essentieel zijn. 
Voor meer woningbouw zou ik dan ook pleiten om meer de buitenruimtes op te zoeken, 
bedrijventerreinen te gebruiken en hier prettige leefomgevingen van te maken met genoeg 
groen. 

De keuze voor verdichting in plaats van uitbreiding maken we niet in de Groenvisie. Deze keuze 
zorgt er wel voor dat veel groene gebieden in en om de stad behouden kunnen blijven.  

Niet 
overgenomen 

5169-3612 B49 
Ik zie graag dat er goede sportlocaties worden toegevoegd aan de parken. Niet enkel wat 
stangen om je aan op te trekken, maar goede apparatuur.  

Het toevoegen van extra functies in parken, zoals openbare sportvoorzieningen, is altijd 
maatwerk. Ieder park heeft zijn eigen signatuur, een eigen groenbestand, bijzonderheden en 
gebruikers. In nauwe samenwerking met elkaar moeten we bekijken wat het beste past en op 
welke plek. 

Meenemen bij 
uitvoering 

6274-4133 B50 

Waarom kunnen er geen nieuwe volkstuinen bijkomen? Dit kan namelijk prima door ze mee te 
ontwerpen als onderdeel van het nieuwe groen. Volkstuinen zijn een beproefd concept van 
zelfbeheer. Ze hebben de hoogste biodiversiteit en bieden voor de stad gratis onderhoud van 
stadsgroen. 

Er komen geen nieuwe verblijfsrecreatieve volkstuinparken in Amsterdam bij, omdat hiervoor de 
ruimte ontbreekt en we prioriteit geven aan andere stedelijke functies, inclusief andere (meer 
gebruiksintensieve) vormen van (openbaar) groen, zoals parken en ruimte voor sport. Daarom is 
het belangrijk dat we in nieuwe buurten de groennorm halen. In nieuw gemeentelijk beleid 
(Groenvisie, Omgevingsvisie, Voedselstrategie) geven we ruimte aan tijdelijke en permanente 
vormen van tuinieren op verschillende plekken in de stad, zoals in de straat, zodat er in 
aanvulling op de volkstuinparken ook nieuwe ruimte komt voor tuinieren. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

4825-7618 B51-a De Groenvisie mag niet ten koste gaan van het nu al beperkte aantal parkeerplaatsen en wegen. 

Amsterdam streeft ernaar om de komende jaren 10.000 autoparkeerplaatsen op te heffen op 
straat. In de Agenda Amsterdam Autoluw staat beschreven hoe we dat doen. Op sommige 
plekken zal het opheffen van parkeerplaatsen ruimte bieden voor meer groen. Meer toelichting 
over het opheffen van autoparkeren is hier  te lezen.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

4825-7618 B51-b 
De Groenvisie is alleen een goed plan als er ook gezorgd wordt voor goed beheer en onderhoud 
anders is het weggegooid geld. 

Beheer is uitermate belangrijk en daarom hebben we er in de Groenvisie aandacht voor dat het 
beheer van het groen past bij de ambities en principes uit de Groenvisie. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

4636-3918 B52-a 

Kunt u met de gemeente en de Groenvisie de huidige versteende sluis bij het entrepotdok 
vergroenen door groen langs gevels en kades, dit zou een goede maatregel zijn tegen de 
geluidsoverlast van het galmeffect van de versteende sluis en rondvarende lawaaierige boten en 
hanggroepen (waar trouwens weinig op gehandhaafd wordt). 

Het groener maken van gevels en natuurinclusief inrichten van kades zijn inderdaad ambities van 
de Groenvisie. Concrete en locatiespecifieke plannen of subsidies voor vergroening zullen we pas 
vormgeven in het Uitvoeringsprogramma. 

Meenemen bij 
uitvoering 

4636-3918 B52-b 

Het park/complex Klein Dantzig is de laatste jaren opengesteld voor buurtbewoners. Dit heeft 
ervoor gezorgd dat een golf van inbraken met regelmaat ons park teistert. Daarnaast vind ik 
openstellen prima, ik gun het iedereen van ons park te genieten, maar ik zou ook graag zien dat 
mijn verblijf op de tuin voldoet aan behoefte aan rust en herstellen nu lijkt het wel een soort 
kalverstraat geworden. Dit zou moeten kunnen door middel van het afsluiten van de kleinere 
laantjes, een parkconciërge die gebruikers aanspreekt op niet toelaatbaar gedrag, vanuit de 
gemeente duidelijkere toegestane looproutes en toegestane plekken etc. 

De negatieve effecten van meer openbaarheid zullen we zoveel mogelijk proberen te beperken, 
met fysieke maatregelen, afspraken of beheermaatregelen, en de positieve effecten zullen we 
zoveel mogelijk benutten. De volkstuinparken moeten immers ook na de modernisering plekken 
zijn waar de huurders en bezoekers zich veilig voelen en waar hun eigendommen veilig zijn. In 
het Uitvoeringsprogramma zullen wij, om dit te bereiken, per park zorgvuldig nagaan wat 
hiervoor nodig is. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

0946-5734 B53 

In mijn wijk Middenmeer wordt steeds meer groen gesloopt dus ik vind het stadsbestuur een 
grote farce aan ons bewoners wordt niks gevraagd. En dat groenfonds is ook een grote leugen. 
Jullie willen de stad vergroenen en ondertussen komt er alleen maar meer beton i.p.v. groen 

De Groenvisie spreekt de ambitie uit om voor alle Amsterdammers voldoende groen te 
behouden en te ontwikkelen. Dat is niet eenvoudig gezien de groei van de stad en de druk op de 
openbare ruimte. Dat neemt niet weg dat er op heel veel plaatsen in de stad de afgelopen jaren 
groen is toegevoegd en dat het mogelijk is om dat op veel meer plekken te doen. Dat doen we 
als gemeente samen met bewoners en vaak op initiatief van bewoners. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

1151-0100 B54 👍� Bedankt, voor kennisgeving aangenomen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/agenda-amsterdam-autoluw
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6306-8316 B55-a 
De Noodzaak is hoog, ik mis de concrete vaart, klimaat is zo actueel en dan wordt de grens in 
2050 gezet. 

Deze Groenvisie geeft de hoofdlijnen aan waar we voor 30 jaar ambities aan koppelen. De visie 
op zich is niet concreet, omdat ze richtinggevend is voor een lange termijn. Iedere 4 à 5 jaar 
stellen we een Uitvoeringsprogramma op dat de concrete plannen voor de korte termijn 
beschrijft. Dat gebeurt steeds op basis van prioritering op dat moment en beschikbare 
budgetten. Dat alles is erop gericht om op lange termijn alle ambities te kunnen verwezenlijken. 
Daarmee starten we meteen. Overgenomen 

6306-8316 B55-b 

Wordt wereldwijd voorloper van duurzame en groene stedenbouw. In NL bevinden zich 
topuniversiteiten op dit vlak (WUR, TU-DELT-Eindhoven en ook de andere universiteiten hebben 
veel expertise in handen). Waarom wordt er niet expertise gedeeld met deze topuniversiteiten, 
het zou een gemiste kans zijn dit zou laag in te zetten.  

Bedankt voor de suggestie. Samenwerking met universiteiten en instituten zal zeker onderdeel 
blijven van het werken aan het groen in Amsterdam. De afgelopen jaren hebben we met vele 
universiteiten en instituten expertise uitgewisseld. Dat heeft geleid tot vele projecten en 
onderzoeken en een versterking van de kennis over het groener maken van steden in Nederland. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

6306-8316 B55-c 

Hoog inzetten kan ook zeker finaciëel door commercieel hoger in te zetten. Hier zet men te laag 
in en verwacht men te weinig van het bedrijfsleven. Grote multinationals en bedrijven doen niets 
liever dan geld in grote, zichtbare projecten stoppen (althans dat is mijn beleving, het zou 
kunnen van niet natuurlijk).  

De ambities van de Groenvisie kunnen we niet alleen realiseren vanuit de gemeente. Er is 
samenwerking nodig tussen verschillende overheden, organisaties, bedrijven en bewoners. Die 
samenwerking bestaat al en bouwen we verder uit. Daar hoort ook bij dat we gezamenlijk voor 
financiering zorgen zoals nu al op verschillende plekken in Amsterdam gebeurt. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

6306-8316 B55-d 

Ook de inwoners van Amsterdam zelf kunnen financieel best een bijdrage leveren. Dit zou als dat 
allemaal samenkomt veel kunnen schelen en vergroot de band die mensen met groen hebben 
(en de zorgzaamheid daarvoor). Er zijn veel rijke Amsterdammers.  

De ambities van de Groenvisie kunnen we niet alleen realiseren vanuit de gemeente. Er is 
samenwerking nodig tussen verschillende overheden, organisaties, bedrijven en bewoners. Die 
samenwerking bestaat al en bouwen we verder uit. Daar hoort ook bij dat we gezamenlijk voor 
financiering zorgen zoals nu al op verschillende plekken in Amsterdam gebeurt. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

6306-8316 B55-e 
In NL is het de biodiversiteit de afgelopen jaren achteruit gegaan ondanks investeringen: Het is 
nu aan ons het geld goed te investeren.  

Tegen de landelijke en wereldwijde trend in is de biodiversiteit in Amsterdam de afgelopen 
decennia toegenomen. Deze toename is mede te wijden aan de investeringen in de ecologische 
structuur en het opheffen van ecologische knelpunten en beleid op het gebied van onder andere 
insectvriendelijk- en ecologisch beheer, natuurinclusief bouwen, het stoppen met gifspuiten. Dat 
de biodiversiteit de afgelopen decennia is toegenomen, wil niet zeggen dat we nu niks hoeven te 
doen. Een grotere biodiversiteit verbetert de gezondheid van het groen, de bodem en het water. 
Dus daarom willen we ook hierin als Amsterdam onze verantwoordelijkheid nemen en doorgaan 
op de ingeslagen weg.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

4869-1513 B56 

Ik zou graag willen zien dat ook het ov hierin een rol speelt. Betere (groene) verbindingen naar 
bijvoorbeeld groene gebieden aan de randen van de stad. Hierdoor wordt het hopelijk minder 
aantrekkelijk om auto’s te gebruiken. 

Dat is inderdaad een belangrijke suggestie. Voor iedereen, maar vooral minder mobiele 
bewoners, is bereikbaarheid met het openbaar vervoer van belang. Veel groengebieden en 
parken zijn al bereikbaar met het openbaar vervoer. Voor het Amsterdamse Bos is de 
bereikbaarheid met openbaar vervoer als één van de speerpunten opgenomen in de 
inspraakversie van het Bosplan 2020-2030. Wij nemen notie van het belang van de 
bereikbaarheid van groengebieden met het openbaar vervoer. Daarom geven we dit aan in de 
Groenvisie en nemen we het mee bij de realisatie van de visie. Overgenomen 

6528-0053 B57 

Ontsluit het waterwegen van de Zuidas/Buitenveldert met de rest van de stad, dit biedt kansen 
voor ondernemers van horeca tot botenverhuurders en verspreidt het toerisme beter over de 
stad zonder het verkeer te belasten. 

Het ontsluiten van waterwegen voor waterrecreatie behoort niet tot de scope van de Groenvisie. 
Alle facetten van de Amsterdamse visie op het water zijn uiteengezet in de Watervisie 
Amsterdam 2040. De Groenvisie richt zich, voor wat betreft water, wel op aspecten die nauw 
verbonden zijn aan groen, zoals waterkwaliteit, oevers, groene routes langs water en de opvang 
van regenwater in het groen.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2125-1305 B58 

Is het mogelijk om tuinpark Nut en Genoegen te verplaatsen naar buiten de stad en het 
westerpark uit te breiden, of op z'n minst de toegangswegen te verbeteren, zodat iedereen er 
van genieten kan! 

Het volkstuinpark Nut en Genoegen is al één van de veel bezochte parken. Daarnaast zet de 
gemeente in de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid in op behoud van de huidige volkstuinen 
in de stad; het (opnieuw) verplaatsen naar de randen van de stad willen we juist niet, omdat de 
volkstuinparken veel kwaliteit, natuurwaarde en historie bieden aan de stadsbewoners. Hiervoor 
is een modernisering van de volkstuinparken, en dus ook volkstuinpark Nut en Genoegen, nodig 
om goed om te gaan met de groei van de stad en de druk op de schaarse groene ruimte. In 
essentie komt het erop neer dat volkstuinparken openbaarder en toegankelijker worden, met 
uitnodigende entrees en fiets- en wandelroutes en ruimte bieden aan meer functies en meer 
variatie in het soort tuinieren: 'meer te doen voor meer Amsterdammers'. Het groen in en om de 
stad moet voor iedereen toegankelijk en beter bereikbaar worden. Hierdoor zullen meer 
Amsterdammers intensiever gebruikmaken van de volkstuinparken.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://www.amsterdamsebos.nl/bosplan#h22d772bf-a6f9-462f-9278-c3dfba3e3397
https://issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/watervisie_amsterdam_2040
https://issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/watervisie_amsterdam_2040
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9521-1330 B59-a 
Het plan schetst een zeer aantrekkelijke visie, "het wat", maar gaat niet echt in op hoe het zal 
worden bereikt, behalve dat er om de vijf jaar een budget wordt vrijgemaakt. 

Deze Groenvisie geeft de hoofdlijnen aan waar we voor 30 jaar ambities aan koppelen. De visie 
op zich is niet concreet, omdat ze richtinggevend is voor een lange termijn. Iedere 4 à 5 jaar 
stellen we een Uitvoeringsprogramma op dat de concrete plannen voor de korte termijn 
beschrijft. Dat gebeurt steeds op basis van prioritering op dat moment en beschikbare 
budgetten. Dit is er op gericht om op termijn alle ambities te kunnen verwezenlijken. Overgenomen 

9521-1330 B59-b 

Dit plan, geeft me het gevoel dat het door sommige ambtenaren zal worden uitgevoerd, zonder 
mij, en dit is duidelijk niet acceptabel. Om de visie verder uit te werken, hoe de bevolking en de 
bedrijven moeten worden betrokken duidelijker zou een groot verbetering zijn. Dit zou verder 
moeten gaan dan raadpleging, ze zouden ook betrokken moeten worden bij ontwerp en 
implementatie. Op die manier zouden deze energie en competenties kunnen worden 
ontgrendeld en de implementatie en onderhoud kunnen worden versneld en de kosten ervoor 
worden verlaagd. 

Bij het opstellen van de Groenvisie zijn bewoners en organisaties betrokken en de uitvoering 
gaat ook gezamenlijk. De visie van de gemeente geeft aan hoe belangrijk Amsterdam dat vindt. 
Eén van de vier principes voor een groene stad is: Aan groen werken we samen. De visie wil 
daarmee bewoners, bedrijven en organisaties uitnodigen, aanzetten en inspireren om samen 
met de gemeente te werken aan de opgave. In Amsterdam doen we dat door met elkaar kennis 
te delen en samen te werken aan concrete projecten en groenbeheer.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

9521-1330 B59-c 

Het moet de bevolking makkelijker worden gemaakt om hun kavel te vergroenen, vooral het 
vergroenen van daken en gevels. Alles wat de Amsterdammers helpt om dit te bewerkstelligen, 
zoals centralisatie van inkoop en distributie van benodigd materiaal (grond, potten, planten, 
gereedschap) zal de implementatie versnellen. 

Dat is inderdaad van belang. Op dit moment zijn er de subsidieregelingen Groene daken en 
gevels en Blauw-groene daken waarmee de gemeente het groener maken van daken en gevels 
stimuleert. Vanuit Amsterdam Rainproof worden regelmatig tuinacties georganiseerd waarbij 
tuinen groener gemaakt worden. Vanuit Amsterdam Rainproof en de gemeente werken we aan 
het opzetten van een tegelservice waarbij het voor bewoners eenvoudig wordt om tegels uit hun 
tuin te halen en deze te vervangen door groen. In het kader van de uitvoering van de Groenvisie 
bekijken we opnieuw hoe we bewoners kunnen aanmoedigen om hun kavel groener te maken. 

Meenemen bij 
uitvoering 

9521-1330 B59-d 

Kennisdeling is essentieel, leer de Amsterdammer tuinieren. Voorlichting op het gebied van 
ongedierte, pesticiden, onderhoud, maar ook voorlichting over de middelen die hen ter 
beschikking staan zoals blogs of tuincentra in buurthuizen en volkstuinen is iets om aan te 
pakken. 

We informeren inwoners via onze gemeentelijke communicatiekanalen (zoals de website en 
sociale media) en via andere media. We delen zo onze expertise op groengebied. Daarnaast 
zetten we in op meer samenwerking en kennisdeling tussen de gemeente en bewoners. Door van 
elkaar te leren, kunnen we samen Amsterdam biodiverser, klimaatadaptiever en aantrekkelijker 
maken. De informatie en kennisuitwisseling met bewoners is vooral gericht op wat ze zelf 
kunnen doen in de openbare ruimte of in hun private buitenruimte. Dat is gericht op 
klimaatadaptatie, biodiversiteit (en natuurinclusief) en op het beeld (aantrekkelijkheid). 
Mogelijkheden voor het groener maken van je buurt kun hier vinden of zelfbeheer en 
natuurinclusief (ver)bouwen.  Ondersteunen bij Kennis + Kunde: er zijn diverse platformen op dit 
gebied in Amsterdam die kavel- en buurtvergroening begeleiden en cursussen aanbieden. 
Voorbeelden hiervan zijn Buurtgroen 020 en Natuur en Milieuteam Zuid. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

9521-1330 B59-e 

Om coherent te zijn, moet de stad de planten betrekken van soorten die in Nederland 
voorkomen en die hier zijn gekweekt. Wat betekent dit plan voor de kwekerijen in het land, hoe 
moeten ze worden betrokken? 

Dat is inderdaad wat we gaan doen. Steeds vaker platen of zaaien we inheemse soorten. 
Daarover maken we afspraken met kwekerijen en leveranciers van zaden. 

Meenemen bij 
uitvoering 

9521-1330 B59-f 

Om gezond te zijn heeft de natuur water nodig. De plannen moeten meer aandacht besteden 
aan het opslaan, bewaren en distribueren van water in de droge periodes, zodat het onderhoud 
van het prachtige groen niet komt bij de kosten van drinkwater of is dit niet haalbaar.  Dat is inderdaad zo. We hebben hier tekst over toegevoegd in de Groenvisie . Overgenomen 

9521-1330 B59-g 

Omgaan met groenafval - Veel planten produceren veel bladeren, vooral in de herfst. In de 
plannen moet ook worden aangegeven wat daar aan zal worden gedaan, lokale compostering en 
mulchen zijn goede opties maar niet iedereen heeft daar ruimte voor. 

Goede suggestie. In de stad zijn steeds meer gemeenschappelijke compostbakken. Voor de 
uitvoering van de Groenvisie zullen we ook de kennis over compostering en mulchen opnemen 
bij het onderdeel kennis en communicatie.  

Meenemen bij 
uitvoering 

9521-1330 B59-h 

Omgaan met ongedierte - ongedierte is een feit van groen. In een uitgebalanceerd ecosysteem 
wordt een evenwicht gevonden.  Hoe kan de ontwikkeling van dat ecosysteem worden versneld? 
Wat te doen in de tussentijd? Pesticiden toestaan? Hoe zit het met het risico van meer teeks in 
de stad? Dat zijn ook potentiële pijnpunten waarover vanaf het begin moet worden nagedacht; 

Ecosystemen met een hogere biodiversiteit zijn beter in staat plaagsoorten te beheersen. Bij de 
bestrijding van de eikenprocessierups zetten we in op natuurlijke bestrijding door predatoren 
zoals rupsen etende vogels, vleermuizen en sluipwespen. Dat doen we door nectarrijke vegetatie 
aan te leggen en nestkasten aan te bieden. De teek zal met de opwarming van de aarde niet 
verminderen. Helaas moeten we daar rekening mee houden. Momenteel onderzoeken we hoe 
we bij de inrichting van het groen het voorkomen van soorten als muggen en ratten kunnen 
beperken. De resultaten van dit onderzoek nemen we mee in projecten. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/groen/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbeheer/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/groen/flora-fauna/natuurinclusief/
https://buurtgroen020.nl/
https://nmtzuid.nl/
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0586-1040 B60 

Waar zijn jullie nu mee bezig ? Jullie kappen een waardevol natuurgebied "de natte vallei" in het 
Beatrixpark, met een prachtig wandelpad, als dat weg is komt zoiets toch nooit meer terug ? En 
wat komt er in de plaats ? Een bredere ringweg met nog meer autoverkeer ? U weet toch : hoe 
breder de wegen hoe meer verkeer er op afkomt ! En hoge flats. U zet toch ook geen flats in het 
Vondelpark met een snelweg er door heen ? Wij willen een mooi onaangetast Beatrixpark 

De Groenvisie gaat niet over concrete lopende projecten. De natte vallei is gekapt vanwege de 
komst van de Zuidasdok en de bouw van Beethoven fase 2. De bouwkavel 6 en 7 ligt op die plek. 
Dit is allemaal al jaren geleden bedacht en met de buurt besproken. Een belangrijk onderdeel 
van het bestemmingsplan is de groen-voor-rood afspraak. Deze schrijft voor dat er een 
uitwisseling mag plaatsvinden tussen gebouwen en recreatieve ruimte van het park, op 
voorwaarde dat er evenveel park terugkomt in de definitieve situatie. Deze uitwisseling vindt 
plaats binnen dit bestemmingsplan. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

1313-2280 B61 De toekomstige stad is een stad in het groen/de natuur, i.p.v. een stad met groen. Voor kennisgeving aangenomen Overgenomen 

1259-9938 B62-a 

Stadsdieren moeten we koesteren, maar niet stadsdieren moeten er niet zijn. ringslangen wil ik 
niet, waar onze kinderen met blote voeten de natuur moeten genieten, die rode Amerikaanse 
kreeft moet weggevangen worden en vissen moet verboden worden want dat is 
dierenmishandeling. Dit geldt voor meer rovers, zoals vossen. Hier moeten niet de biologen het 
voor het zeggen hebben, maar bestuurders 

We richten de stad natuurinclusief in, maar houden wel rekening met specifieke soorten. Zo 
bevorderen we niet actief de vos. In weidevogelgebied wordt de vos ontmoedigd. De ringslang is 
een doelsoort in natte natuurlijke gebieden die niet in de buurt van woningen ligt. De ringslang is 
overigens een voor de mens ongevaarlijke soort. De Amerikaanse rivierkreeft kunnen we uit 
praktisch oogpunt niet bestrijden, dat is niet haalbaar. Wel zien we dat inheemse soorten als de 
blauwe reiger de soort steeds beter weten te verorberen, waardoor de soort steeds meer 
opgenomen zal worden in onze ecosystemen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

1259-9938 B62-b 
Ik ben voor het stadsbos echter dient de OV-verbinding hier naar toe goed te zijn aangezien dit 
de gemeente in 40 jaar niet gelukt is bij het Amsterdamse bos. 

Dat is inderdaad een belangrijke suggestie. Voor iedereen, maar vooral minder mobiele 
bewoners, is bereikbaarheid met het openbaar vervoer van belang. Veel groengebieden en 
parken zijn al bereikbaar met het openbaar vervoer. Voor het Amsterdamse Bos is de 
bereikbaarheid met openbaar vervoer als één van de speerpunten opgenomen in de 
inspraakversie van het  Bosplan 2020-2030. Wij nemen notie van het belang van de 
bereikbaarheid van groengebieden met het openbaar vervoer. Daarom geven we dit aan in de 
Groenvisie en nemen we het mee bij de realisatie van de visie. Overgenomen 

1259-9938 B62-c Ik mis in het verhaal termen als waterbeheer, dat is namelijk ook stadsnatuur en hoort er bij.   

Inderdaad is waterbeheer met als doel hogere waterkwaliteit van belang voor stadsnatuur. 
Daarom noemen we t in de Groenvisie ook de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarin staan de 
uitgangspunten voor de hogere waterkwaliteit om de ecologie te versterken. De 
waterbeheerders hanteren deze richtlijn voor het maken van een optimale leefomgeving voor 
planten en dieren.  

Al opgenomen 
in Groenvisie 

1259-9938 B62-d Ik mis in het verhaal gescheiden waterleiding, dat is namelijk ook stadsnatuur en hoort er bij.   
De Groenvisie gaat over de kwaliteit van planten en wilde dieren in de stad. De toepassing van 
gescheiden waterleidingen valt daardoor buiten de scope van de Groenvisie.  

Niet 
overgenomen 

1259-9938 B62-e Ik mis in het verhaal tegels lichten en mosdaken, dat is namelijk ook stadsnatuur en hoort er bij. 

Het stimuleren van het groener maken van gevels, daken en tuinen op stenige plekken is 
uitgangspunt in de groenvisie. Vanuit Amsterdam Rainproof worden geregeld tuinacties 
georganiseerd waarbij tuinen groener gemaakt worden. Vanuit Amsterdam Rainproof en de 
gemeente werken we aan het opzetten van een tegelservice waarbij het voor bewoners 
eenvoudig wordt om tegels uit hun tuin te halen en deze te vervangen door groen.  

Al opgenomen 
in Groenvisie 

5732-3169 B63-a 
Volkstuinen open lijkt leuk, maar diefstal, brandstichting en vandalisme ligt op de loer. Mensen 
steken veel tijd en energie in hun tuin. Zijn er vaak. Elke beschadiging doet pijn.  

De negatieve effecten van meer openbaarheid zullen we proberen zoveel mogelijk te beperken, 
met fysieke maatregelen, afspraken of beheermaatregelen en de positieve effecten zullen we 
zoveel mogelijk benutten. De volkstuinparken moeten immers ook na de modernisering plekken 
zijn waar de huurders en bezoekers zich veilig voelen en waar hun eigendommen veilig zijn. In 
het Uitvoeringsprogramma Volkstuinparken zal de gemeente, om dit te bereiken, per park 
zorgvuldig nagaan wat hiervoor nodig is. We denken dat een druk gebruikte openbare parkzone 
mogelijk juist kan bijdragen aan inbraakpreventie, doordat er meer ogen aanwezig zijn. Meer 
levendigheid op en rond de parken zorgt voor meer toezicht op de parken en verhoogt daarmee 
de veiligheid. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5732-3169 B63-b 
Routes door volkstuinen niet in knooppuntroutes en Lange Fietsroutes LF routes opnemen. Of 
wandelroutes 

De nadruk bij het toevoegen van wandelroutes en fietsroutes ligt op recreatief gebruik en het 
verbinden van omliggende wijken, zodat groen beter bereikbaar wordt voor de bewoners en 
anderen in de stad. Het past in deze filosofie niet om fietsroutes met een zware stedelijke of 
regionale/landelijke functie over de volkstuinparken te leiden. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://www.amsterdamsebos.nl/bosplan#h22d772bf-a6f9-462f-9278-c3dfba3e3397.
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5732-3169 B63-c 
 Volkstuinen liever niet actief openbaar. Sowieso alleen toegankelijk in het tuinseizoen, van bijv. 
9.00 tot 19.00. Niet in het donker. 

De kern van het gemeentelijke volkstuinenbeleid is meer openbaarheid, betere toegankelijkheid 
en meer maatschappelijke medegebruik, zodat er voor meer Amsterdammers meer te doen is op 
de tuinparken. De groei van de stad en de toenemende druk op de schaarse groene ruimte 
maken dit steeds belangrijker. In de opvatting van de gemeente is het nodig om naast het 
handhaven van privétuinen (wat ook in de toekomst de hoofdfunctie in oppervlakte van elk 
tuinpark blijft) in de toekomst meer ruimte te bieden voor andere vormen van tuinieren en 
andere soorten tuinen en andere vormen van bezoek. 

Niet 
overgenomen 

5732-3169 B63-d 
Op de volkstuinen wél vrijblijvend, niet dwingend, excursies door IVN en KNNV laten geven. En 
cursussen en lezingen. Open dagen, terrassen (Met corona restricties) .  

Wat maatschappelijke en recreatieve voorzieningen betreft, denken we aan: speelvoorzieningen 
(buurt)kinderen, sport en bewegen, horeca, jeugd (natuureducatie, ’doorgroeischooltuinen’, 
buitenschoolse opvang, ontmoeting), pluktuinen, stadslandbouw, zorg, gezondheid, 
dagbesteding, kunst en cultuur, inclusie en integratie (bijvoorbeeld tuinieren met 
statushouders). De exacte invulling per volkstuinpark gebeurt in overleg tussen volkstuinpark, 
gemeente en de betreffende maatschappelijke partners. Natuureducatie (rondleidingen, 
lezingen etc.) past dus heel goed in dit toekomstbeeld. 

Meenemen bij 
uitvoering 

5732-3169 B63-e 
Op volkstuinen stimuleren dat er natuurlijk beheer groepen onder leiding van Landschap Noord-
Holland komen . 

Natuurbescherming, natuurontwikkeling, en duurzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten bij 
de verandering van de volkstuinparken. We zetten in op herbruikbare materialen voor alles wat 
we maken en bouwen op de parken, en op duurzaam en natuurvriendelijk beheer. We handelen 
volgens de geldende flora- en faunawetgeving en houden daar bij de planuitwerking rekening 
mee. 

Meenemen bij 
uitvoering 

5732-3169 B63-f 
Op volkstuinen stimuleren lidmaatschap AVVN plus behalen keurmerk lieveheersbeestje. Leuk 
zou zijn als de gemeente bijdraagt waar nodig door materieel of andere beloning. 

Dit punt nemen we mee  in de uitwerking van de beheerafspraken en de afspraken over 
duurzaam tuinieren op de volkstuinparken. 

Meenemen bij 
uitvoering 

5732-3169 B63-g 

Doorgaande waterverbindingen maken voor kano's en kajaks zonder overdragingen. 
Voorbeeld: Gaasperplas. Wat zou het fantastisch zijn als je vanaf deze plas een rondje kan varen. 
Bijv Gaasperplas, Gein, Abcoudermeer, Hoge Dijk, door de wijk, Gaasperplas. Of Gaasperplas /de 
Diem. Of nog verder 
Nu moet de drukke N236 over gestoken worden. 

Het ontsluiten van waterwegen voor waterrecreatie behoort niet tot de scope van de Groenvisie. 
Alle facetten van de Amsterdamse visie op het water zijn uiteengezet in de Watervisie 
Amsterdam 2040. De Groenvisie richt zich, voor wat betreft water, wel op aspecten die nauw 
verbonden zijn aan groen, zoals waterkwaliteit, oevers, groene routes langs water en de opvang 
van regenwater in het groen.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5732-3169 B63-h 

Géén windmolens in groene scheggen, zoals nu voor Diemerscheg gepland staat. Doe dat op 
industrieterreinen, langs dijken etc. 1 miljoen mensen hebben al geluidsoverlast. Ziektes en 
ziekteverzuim kostten geld. En levensplezier. 

Het plaatsen van windmolens valt buiten de scope van de Groenvisie. De gemeente Amsterdam 
is bezig om Amsterdam te verduurzamen via meerdere maatregelen, onder andere via wind- en 
zonne-energie. Meer informatie is hierover te vinden in de Routekaart Amsterdam 
Klimaatneutraal 2050. Daarnaast kunt u meer informatie vinden over de plaatsing van 
windturbines in de metropool regio Amsterdam vinden via deze website.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5732-3169 B63-i 
 Zeker geen biomassacentrales die iets anders dan restproducten gebruiken.  En als ze komen, 
beslist geen uitstoot giftige stoffen... 

Biomassa heeft niet de voorkeur, maar als tijdelijke oplossing in de energietransitie kan de inzet 
van biomassa nodig zijn als andere duurzame alternatieven ontbreken of nog niet toepasbaar 
zijn. Het gebruik van biomassa moet voldoen aan de wet en regelgeving en Amsterdam kijkt 
kritisch naar bestaande of nieuwe initiatieven die zich aandienen.   

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

9698-1579 B64 

De gemeentelijke afdeling groenvoorziening heeft mij verteld dat ze niet van plan zijn bomen te 
planten langs de zijde aan de Amstel (Rembrandt-toren kant). De paar die er staan zouden zijn 
“aangewaaid“ en worden gedoogd maar steeds tot stompjes teruggesnoeid. Omgevallen bomen 
komen niet terug. De overkant van de Amstel, daar zou wel geplant worden (Amsteldijk-zijde). 
Het zou een verademing zijn als hier bomen zouden verrijzen  

Inmiddels is de afdeling Groen van Verkeer en Openbare ruimte verantwoordelijk voor de 
aanplant en herplant van gemeentelijke bomen. De gemeente zoekt regelmatig plantlocaties 
voor nieuwe bomen. Of het mogelijk is om nieuwe bomen langs de Amstel te planten hangt van 
verschillende factoren af. Zo mag de bodem niet vervuild zijn en mogen er geen kabels en 
leidingen liggen. Op het email adres bomen@amsterdam.nl kunt u deze suggestie nog eens 
doen. We zullen kijken of nieuwe aanplant tot de mogelijkheden behoort.    

Meenemen bij 
uitvoering 

9117-1193 B65 

Toch vraag ik me af wat Amsterdam gaat doen bij het tegengaan van klimaatverandering, 
Klimaatadaptatie is nodig maar dat gaat samen met CO2 vermindering. Alleen oude diesels 
weren is niet genoeg, Waarom wordt er niet geïnvesteerd in een beter treinnetwerk? Als stad is 
dat lastig om op zich te nemen maar Amsterdam is wel een voorbeeldfunctie voor de rest van 
Nederland 

Omgang met de klimaatverandering speelt een grote rol in de Groenvisie, veelal gaat het hier 
om het positieve effect dat groen heeft op de klimaatadaptatie van de stad. Bovendien draagt 
groen wel bij aan vastlegging van CO2, maar is dat in een stedelijke omgeving heel beperkt. Voor 
het verminderen van de CO2-uitstoot heeft Amsterdam recent de Routekaart Amsterdam 
Klimaatneutraal 2050 gepresenteerd. Hierin staat ook dat Amsterdam inzet op het realiseren van 
meer en betaalbaar openbaar vervoer met goede aansluitingen en overstapfaciliteiten. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/watervisie_amsterdam_2040
https://issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/watervisie_amsterdam_2040
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/klimaatneutraal/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/klimaatneutraal/
https://energieregionhz.nl/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/klimaatneutraal/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/klimaatneutraal/
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6838-9854 B66-a 

Amsterdam gaat van het gas af, maar kiest daarbij voor een nog viezere vorm van energie: 
biomassa. Het kappen en verbranden van bomen is echter desastreus voor het klimaat en de 
ecologie en stoot zelfs meer CO2 uit dan kolen of gas. 

Biomassa heeft niet de voorkeur, maar als tijdelijke oplossing in de energietransitie kan de inzet 
van biomassa nodig zijn als andere duurzame alternatieven ontbreken of nog niet toepasbaar 
zijn. Het gebruik van biomassa moet voldoen aan de wet en regelgeving en Amsterdam kijkt 
kritisch naar bestaande of nieuwe initiatieven die zich aandienen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

6838-9854 B66-b 
Maar een gezonde en veilige boom in jouw buurt onnodig kappen? Ik ben voor behoudt van 
bomen in de stad in ieder geval moet de gemeente zich houden aan de herplantingsplicht.   

Gemiddeld kappen we jaarlijks 0,5-1% van het totaal aantal gemeentelijke bomen (300.000). Dit 
percentage komt overeen met andere steden. We kappen bomen gekapt vanwege veiligheid, 
zeer slechte groei, ziekten en herinrichtingen. We herplanten gekapte bomen volgens de 
compensatie en herplant regeling. Dit jaar is een grootschalig, stadsbreed herplantprogramma in 
gang gezet. Daarbij herplanten we ook de bomen die de afgelopen jaren zijn gekapt. We 
herplanten honderden ‘verdwenen’ bomen. Nieuwe bomen krijgen optimale 
groeiplaatsomstandigheden, zodat het gezonde volwassen bomen kunnen worden die heel lang 
kunnen doorgroeien. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

6838-9854 B66-c 
Daarnaast moet de gemeente stoppen met het afmaaien van gras als er bloemen in bloei staan. 
Gemeente moet veel meer vaste planten en bloembollen in grasperken planten. 

Voor recreatieve doeleinden is het maaien van gras vaak gewenst. Daarentegen erkent de 
Groenvisie ook het belang van bloemen en andere kruidachtige. Daarom stelt de Groenvisie dat 
minimaal 25% van het oppervlak van de recreatieve gazons uit bloeiende planten gaat bestaan. 
Deze gazons maat beheer daardoor niet in zijn geheel, maar in twee delen. Daarnaast is gras 
maaien ook nodig in weides die bedoeld zijn voor bloemen en insecten. Deze weides moeten we 
twee keer per jaar maaien om te voorkomen dat er bos komt.  

Niet 
overgenomen 

6838-9854 B66-d 
Waarom moet de biologische zorgboerderij "de Boterbloem" verdwijnen? Ik ben voor het 
behoudt van "de Boterbloem". 

Het is de ambitie van de Groenvisie om de stad groener te maken en de scheggen groen en open 
te houden. Het bouwen in de Lutkemeerpolder is een bestuurlijke keuze die eerder is gemaakt en 
buiten de scope van de Groenvisie valt.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2966-3342 B67 

 
 
Deze inspraakreactie is een inspraakreactie op het Toekomstplan Gaasperpark dat tot 18 februari 
2020 in de inspraak lag. Met de vraag of deze inspraakreactie ook als bijdrage aan de Groenvisie 
2050 kan dienen. 

 
Tijdens de consultatieperiode voor het Toekomstplan Gaasperplas 2020 en verder dat tot 18 
februari 2020 ter inzage lag, hebben wij uw inspraakreactie reeds ontvangen. De beantwoording 
daarvan vindt u terug in de nota van beantwoording van de Gaasperplas. De reactie is zeer 
uitgebreid en specifiek toegespitst op het Toekomstplan. Het heeft daarmee weinig raakvlakken 
met de Groenvisie. Uw inspraakreactie is beantwoord in de Nota van Beantwoording van het 
Toekomstplan.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

9367-5495 B68 

De inhoud is prima, de termijn (2050) is veel te lang! Ik heb ooit geleerd: alles wat voorbij de 
ambtstermijn van de wethouder reikt krijgt nooit prioriteit. Dat gevaar is ook hier levensgroot. 
Zorg in ieder geval dat er tussendoelen geformuleerd worden die nog WEL binnen de 
ambtstermijn van de huidige wethouder vallen en geef ook zijn opvolgers niet onderhandelbare 
subdoelen. 

We hebben gekozen voor 2050 als jaar voor het eindbeeld, omdat dat aansluit bij de 
Omgevingsvisie waar de Groenvisie input voor is. De Omgevingsvisie Amsterdam heeft ook 2050 
als jaar voor het langetermijnperspectief. Iedere 4 à 5 jaar stellen we een Uitvoeringsprogramma 
op dat de concrete plannen voor de korte termijn beschrijft. Dat gebeurt steeds op basis van 
prioritering op dat moment en beschikbare budgetten. Dat alles is erop gericht om op lange 
termijn alle ambities te kunnen verwezenlijken. Veel ambities zullen we eerder dan in 2050 
kunnen realiseren. Aan veel ambities werken we al of we beginnen ermee als het eerste 
Uitvoeringsprogramma van start gaat. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

6100-7873 B69-a 
Welke ruimte is aangewezen per park om daarmee het park te vergroten? Is die ruimte er? Hoe 
wordt die ingericht? 

Soms gaat het ook om de groenbeleving te vergroten door niet letterlijk de grenzen van een park 
op te schuiven maar bijvoorbeeld door de omliggende straten groener te maken, of bijvoorbeeld 
tramsporen in het groen te leggen, of het areaal van de typerende beplanting uit te breiden. 
Hierdoor verruimen we de parksfeer ook. Het is niet altijd mogelijk om een park uit te breiden, 
maar het betrekken van de aangrenzende gebieden, draagt ook bij aan een groenere beleving 
van de ruimte.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

6100-7873 B69-b Welke bomen / groenstroken worden in welke straten en pleinen bijgeplant?  

In de Groenvisie spreken we in algemene zin uit wat goed is voor het groen en de natuur in 
Amsterdam. Dit is een visie en geeft de hoofdlijnen weer. Wat dat concreet betekent voor een 
buurt, een wijk, een straat of een plein is maatwerk en geven we pas vorm in het 
Uitvoeringsprogramma. Wel in Amsterdam gewerkt aan het Handboek Groen waarin we 
aangeven welke soort bomen en welk type beplanting geschikt is in straten en op pleinen in 
Amsterdam.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/groen/bomenverordening/
https://www.amsterdam.nl/projecten/gaasperplas/
https://www.amsterdam.nl/projecten/gaasperplas/
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6100-7873 B69-c 
Afgelopen jaren zijn veel meer bomen gekapt dan bijgeplant, er zullen heel veel bomen 
bijgeplant moeten worden om alleen al die schade te herstellen. 

Gemiddeld kappen we jaarlijks 0,5-1% van het totaal aantal gemeentelijke bomen (300.000). Dit 
percentage komt overeen met andere steden. We kappen bomen gekapt vanwege veiligheid, 
zeer slechte groei, ziekten en herinrichtingen. We herplanten gekapte bomen volgens de 
compensatie en herplant regeling. Dit jaar is een grootschalig, stadsbreed herplantprogramma in 
gang gezet. Daarbij herplanten we ook de bomen die de afgelopen jaren zijn gekapt. We 
herplanten honderden ‘verdwenen’ bomen. Nieuwe bomen krijgen optimale 
groeiplaatsomstandigheden, zodat het gezonde volwassen bomen kunnen worden die heel lang 
kunnen doorgroeien. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

6100-7873 B69-d 

Waar worden daktuinen, groenbakken en buurttuinen aangelegd? Dit moet vastgelegd worden 
en professioneel begeleid, ook als het in samenspraak met de bewoners gaat. Het moet niet 
vrijblijvend overgelaten worden aan bewoners. 

Bewoners die groen in de openbare ruimte willen beheren, tekenen een beheerovereenkomst 
met de gemeente. Daarin leggen we gedetailleerde afspraken over het beheer vast. Ook regelen 
we daarin dat de gemeente het beheer weer overneemt als de bewoners het beheer 
onvoldoende invullen. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

6100-7873 B69-e 
Hoe wordt in een nieuwbouwproject of herinrichting het groen vastgelegd, welke eisen worden 
er concreet gesteld?  

Voor genoeg groen voor iedereen in de stad ontwikkelen we een methode die in kaart brengt 
hoeveel groen op welke locatie nodig is. Hoe die er uit gaat zien is op dit moment niet bekend. 
De groennorm zal daar een rol in gaan spelen en we streven om deze uit te breiden naar de 
bestaande stad. Ook in de hele drukke delen van de stad is vaak nog ruimte voor vergroening, 
door de openbare ruimte op een andere manier in te richten. Maar ook private ruimte op en aan 
gebouwen en (binnen)tuinen en terreinen bieden ruimte voor vergroening. Daarnaast hanteren 
we bij nieuwe gebouwen ook het natuurinclusief bouwen. 

Niet 
overgenomen 

6100-7873 B69-f 
 Recreatief groen mag niet ten koste gaan van ecologisch groen, tussen de regels door lees ik dat 
u dit namelijk wel van plan bent. 

De Groenvisie zet in op groen dat verschillende opgaven dient. Zo creëren we idealiter groen 
waar natuur en biodiversiteit kunnen floreren, maar waarin men ook kan recreëren. Per 
groengebied onderzoeken we wat de juiste balans is tussen rust en recreatie. Sommigen 
gebieden krijgen daarom een meer recreatief karakter terwijl bij andere de natuurbeleving het 
primaat heeft of beide doelen hand in hand gaan. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

6100-7873 B69-g 
Wat is het tijdsplan voor de aanleg van het stadsbos: wanneer wordt beslist welk gebied 
aangewezen wordt, wanneer inspraak, wanneer aanleg etc. 

Concrete en locatiespecifieke plannen zullen we pas vormgeven in het Uitvoeringsprogramma. 
Het tijdsplan voor een stadsbos zal evenals de locatie duidelijk moeten worden aan de hand van 
verschillende onderzoeken en gesprekken die plaats gaan vinden. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

6100-7873 B69-h Zijn de kosten voor het geheel in kaart gebracht? Is daar voldoende budget voor opzij gezet? 

Deze Groenvisie geeft de hoofdlijnen aan waar we voor 30 jaar ambities aan koppelen. De visie 
op zich is niet concreet, omdat ze richtinggevend is voor een lange termijn. Iedere 4 à 5 jaar 
stellen we een Uitvoeringsprogramma op dat de concrete plannen voor die periode beschrijft. 
Dat gebeurt steeds op basis van prioritering op dat moment en beschikbare of verwachte 
budgetten. Dat alles is erop gericht om op lange termijn alle ambities te kunnen verwezenlijken. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

6100-7873 B69-i 

Op dit moment worden sportvelden met kunstgras tot 'groen' gerekend, dit moet onmiddellijk 
teruggedraaid worden. Sportvelden zijn sportgebieden en kunstgras heeft al helemaal niets met 
groen te maken. Om de velden heen kan wel ruimte gemaakt worden voor groen. Breng dit in 
kaart, en ook in hoeverre kunstgras en andere materialen van het sportveld het groen eromheen 
vervuilen. Dit gebeurt namelijk maar al te vaak. 

In de Amsterdamse Groenvisie staat het groen centraal. Dit groen dient meerdere doelen, 
waaronder biodiversiteit, natuur(educatie), recreatie en ontspanning, duurzaamheid en 
cultuurhistorie. De gebruiksfunctie van het groen vraagt soms om een andere ondergrond of 
verharding. Kunstgras is daar een voorbeeld van. Toepassing van kunstgras blijft gezien de 
bespelingsdruk bij sporten en de schaarse ruimte in de stad een weloverwogen keuze. 
Sportparken als geheel bieden daarentegen veel kansen voor uiteenlopende groenwaarden, 
zoals waterberging, gebruiksgroen, biodiversiteit, beschutting en voedsel. Het optimaal 
benutten van deze kansen is één van de ambities van de Groenvisie. Zo willen wij rondom de 
kunstgrasvelden ecologisch waardevol groen aanleggen. Denk hierbij aan hagen, echt gras, 
bomen en struiken. Daarmee zijn sportparken van ecologisch toegevoegde waarde voor het 
gebied en vormen ze een onmisbare schakel in het groene netwerk van de stad. Bovendien lopen 
er veelbelovende onderzoeken naar het vergroten van de klimatologische waarde van kunstgras. 
Meer informatie omtrent kunstgras kunt u vinden in de Kunstgrasnota Concept.  

Niet 
overgenomen 

6100-7873 B69-j 

Kijkt u vooral naar beheer op natuurvriendelijke, liefst biologisch aanplanting / onderhoud. 
Gebruik van geïmpregneerde / planten en spuiten met gif zorgen voor sterfte van insecten en 
daarmee ook vogels. 

Het beleid van Amsterdam is om meer en meer inheemse beplanting toe te passen en bij de 
inkoop van beplanting regels op te stellen voor gifvrije kweekmethoden 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/groen/bomenverordening/
https://openresearch.amsterdam/nl/page/51575/kunstgrasnota
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6043-6391 B70 

Ik vind een Groenvisie prachtig. Als er maar behoud en beheer wordt uitgevoerd rekening 
houdend met natuurgebied, zoals de Gaasperplas. De gemeente lapt dat maar al te vaak aan 
haar laars. We hebben inmiddels meer dan 3000 handtekeningen verzameld, dat bijvoorbeeld bij 
gebieden als de Gaasperplas de natuur behouden blijft en vooral NIET VERSTOORD. Het zou zo 
jammer zijn als die natuur kapot gemaakt wordt ten koste van het zgn. recreëren van onze 
medemens.  

De Groenvisie zet in op groen dat verschillende opgaven dient. Zo creëren we idealiter groen 
waar natuur en biodiversiteit kunnen floreren, maar waarin men ook kan recreëren. Per 
groengebied onderzoeken we wat de juiste balans is tussen rust en recreatie. Sommigen 
gebieden krijgen daarom een meer recreatief karakter terwijl bij andere de natuurbeleving het 
primaat heeft of beide doelen hand in hand gaan. Voor de ecologische structuur geldt het 
uitgangspunt dat we deze ecologisch beheren. Van de beplanting buiten deze structuur beheren 
we tenminste 50% insectvriendelijk beheerd.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0720-3213 B71 

Is het mogelijk om jaarlijks een  boom aan te bieden vanuit de gemeente aan tuinpark Nut & 
Genoegen, aangezien jullie meer bomen willen planten en al jaren geen overeenstemming met 
ons kunnen krijgen over een gemeentelijke bijdragen in de groenvoorzieningen in ons tuinpark. 

De Groenvisie is een stadsbrede visie gebaseerd op hoofdlijnen en geeft aan waar we naartoe 
willen tegen 2050. Individuele boomaanvragen afhandelen valt hier niet onder. Hier kunt u meer 
informatie en de subsidieregeling vinden. Voor de volkstuinparken geldt dat mogelijkheden om 
bomen toe te voegen of te vervangen en de bekostiging daarvan (of mogelijkheid tot 
subsidiëren) onderdeel vormen van het Plan van Aanpak dat elk volkstuinpark zal opstellen voor 
de toekomstige inrichting van het tuinpark, op basis van de ambities en kaders van de 
gemeentelijke Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

9669-5873 O2-a 

Ik ben tegen ruimere openstelling van het groen, dit is namelijk ongunstig voor de flora en fauna. 
Waar meer mensen komen maken zij een bende en zijn minder dieren. Dus koester de mooie 
groengebieden die Amsterdam heeft! Meer bezoekers passen hier niet bij. 

Groen is voor mens, dier en plant. De Groenvisie zet in op groen dat verschillende opgaven dient. 
De stad blijft groeien en het is dus belangrijk om de ruimte die er voor groen is, zo goed mogelijk 
te gebruiken. Dit blijft maatwerk en daarom gaan we per gebied bekijken welke functies daar het 
belangrijkste zijn. Zo creëren we idealiter groen waar natuur en biodiversiteit kunnen floreren, 
maar waarin men ook kan recreëren. Per groengebied onderzoeken we wat de juiste balans is 
tussen rust en recreatie Sommigen gebieden krijgen daarom een meer recreatief karakter terwijl 
bij andere de natuurbeleving het primaat heeft. Maar volgens de Groenvisie kan dit zeker hand in 
hand gaan in hetzelfde groengebied. Daarnaast zijn er in de parken en scheggen altijd gebieden 
die niet openbaar toegankelijk zijn en die dus niet worden verstoord. Zo zijn bijvoorbeeld de 
Schapenweide en Koeienweide in het Vondelpark, de ARK-zone in het Diemerpark en grote 
delen van de Brettenzone niet toegankelijk voor het publiek. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

9669-5873 O2-b 
Hondenverboden worden vaak overtreden zoals in het vogelbroedgebied in het Westerpark en in 
het Amsterdamse bos, regels werken niet hekken wel. 

We werken momenteel aan een verduidelijking van de regels omtrent losloop- en 
verbodsgebieden. Hierin nemen we ook regels omtrent omheiningen mee. Deze zullen ook de 
handhaving van deze gebieden verbeteren. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

9061-2671 B72-a 

De potentie van schoolpleinen is genoemd, ik denk dat deze ruimtes behalve voor groen ook 
meer benut kunnen worden als publiek domein, toegankelijk om te spelen, picknicken etc. 
buiten schooltijden (voor mensen zonder tuin). 

Het groener en openbaar toegankelijk maken van schoolpleinen, om steeds meer groene en 
uitdagende speelplekken in de stad te krijgen is een van de aandachtspunten van de Groenvisie.  

Al opgenomen 
in Groenvisie 

9061-2671 B72-b 

Daarnaast, geïnspireerd op het park op de gaasperdammertunnel, kunnen bovengrondse 
metrolijnen ondergronds om groene stroken en fietsverbindingen te creëren naar de 
buitenwijken (vast heel duur). 

De Groenvisie geeft aan dat we, waar mogelijk, parken aanleggen op tunnels, zoals bij de 
Spaarndammer- en de Gaasperdammertunnel. Het onder de grond brengen van metrolijnen valt 
buiten de scope van de Groenvisie. Amsterdam zet wel in op het groener maken van trambanen.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

9061-2671 B72-c 
En hopelijk wordt bij de planning van nieuwe wijken ook kritisch gekeken naar groen en efficiënt 
ruimtegebruik (collectieve binnentuinen, geveltuinen etc.). 

Voor genoeg groen voor iedereen in de stad ontwikkelen we een methode die in kaart brengt 
hoeveel groen op welke locatie nodig is. Hoe die er uit gaat zien is op dit moment niet bekend. 
De groennorm zal daar een rol in gaan spelen en we streven om deze uit te breiden naar de 
bestaande stad. Ook in de hele drukke delen van de stad is vaak nog ruimte voor vergroening, 
door de openbare ruimte op een andere manier in te richten. Maar ook private ruimte op en aan 
gebouwen en (binnen)tuinen en terreinen bieden ruimte voor vergroening. Daarnaast wordt bij 
nieuwe gebouwen het natuurinclusief bouwen ook  gehanteerd. 

Meenemen bij 
uitvoering 

9061-2671 B72-d 
In Zuidoost worden veel groene pockets nu volgebouwd met rijtjeshuizen, ik vraag me af of dit 
soort laagbouw in stedelijk gebied op termijn houdbaar is. 

Het type bebouwing in Amsterdam valt buiten de scope van de Groenvisie. De Groenvisie geeft 
wel aan dat we meer inzetten op natuurinclusieve woningbouw. 

Niet 
overgenomen 

6048-4695 B73 

U heeft het in uw visie vooral over fietsen en wandelen in het mooie groene landschap aan de 
rand van de stad. De realiteit is echter dat hier veelal leegheid, groene schraalheid en lelijkheid te 
vinden is door het vele auto en treinverkeer en het weinige groen hieromheen. De 
slechtonderhouden, met graffiti bekladde geluidsschermen en lege treinsporen schreeuwen om 
aanplant van een hedera of een klimop of om bomen langs het spoor (er zijn ook bomen/struiken 
etc. die geen blaadjes verliezen aangezien de NS daar allergisch voor is). Het zou toch mooi zijn 
wanneer ook een reiziger/bezoeker die met de auto of trein komt zich door groene corridors 
beweegt alvorens in onze mooie stad aan te komen. 

De stadsrand en de scheggen van Amsterdam vormen doorgaans groene en aantrekkelijke 
overgangsgebieden tussen stad en het grotere landschap. Op enkele plekken is inderdaad sprake 
van slechte doordringbaarheid en onaantrekkelijkheid. Wij besteden in de Groenvisie daarom 
aandacht aan het realiseren van aantrekkelijke groene fiets- en wandelverbindingen tussen stad 
en landschap.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BF8C1D850-A801-469A-83A3-097E04EB483A%7D
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6315-1588 O3 

Het zijn concrete en haalbare voorstellen mits deze goed worden geborgd in het kader van 
beleid, ontwerp, aanleg en onderhoud. Daar zien wij als VHG, met de groene kennis vanuit onze 
achterban, een kans om de genoemde ambities in de Groenvisie 2050 ook daadwerkelijk mee te 
ondersteunen en te realiseren. Wij bieden u aan mee te denken in de projectplannen en u in 
contact te brengen met de deskundige groenprofessionals en de beschikbare tools zoals i-Tree, 
leidraad groene daken en gevels. VHG werkt op dit moment aan het nieuwe concept van De 
Levende Openbare Ruimte, dat naast de bestaande concepten van De Levende Tuin en Het 
Levende Gebouw, veel praktische inspiratie gaat bieden aan groene interventies in de gebouwde 
omgeving. Ook deze tools stellen wij u graag beschikbaar. 

Bedankt voor het aanbod. Een groene en leefbare stad maak je met vele handen. Daarom is één 
van de vier principes van de Groenvisie: Aan groen werken we samen. De gemeente slaat daarbij 
graag de handen ineen met bewoners, ondernemers, corporaties, kennisinstellingen en andere 
organisaties, waaronder andere overheden. We gaan daarom graag met de VHG in gesprek over 
het groener maken van onze openbare en publieke ruimte. 

ja als 
stakeholder in 
het 
uitvoeringspro
gramma 
opnemen: 
VHG. 

7461-9662 B74 

Zijn er mogelijkheden om een VVE oplossing te bieden voor het plaatsen van zonnepanelen die 
voor de hele stad eenvoudig werkt. Bijvoorbeeld een postcoderoos of ander soort duidelijke 
manier, maar dan 1 grote voor alle VVEs in Amsterdam tegelijk, waardoor je deur tot deur kunt 
gaan per VVE en iedereen zich eenvoudig kan aansluiten? Nu is het nog steeds elke VVE voor een 
hoop uitzoeken zorgt en simpelweg niet tot resultaat. Het overtuigen van andere bewoners kost 
een hoop tijd, niemand wil extra betalen en geen risico's lopen. Maar het grootste punt blijft, wat 
als je verhuist? Daarom zou 1 groot fonds of wat voor overkoepelende manier dan ook handig 
zijn, dat heel Amsterdam dekt en iedereen eenvoudig kan inleggen om het mogelijk te maken. 

We kiezen voor een aanpak waarbij we Amsterdammers inspireren en obstakels wegnemen, 
zodat de kansen voor opwek van zonne-energie beter worden benut. Daarbij gaan we onder 
andere samenwerken met woningcorporaties om zonprojecten te versnellen, Verenigingen van 
Eigenaren adviseren en begeleiden en collectieve inkooptrajecten voor zonnepanelen 
organiseren. Meer informatie is hierover te vinden in de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 
2050.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0628-4086 B75 

In de loop der jaren heb ik alleen maar bomen zien verdwijnen, ondanks het officiële beleid dat er 
opnieuw aangeplant wordt. In de praktijk is dat toch echt niet wat er gebeurt. Parkachtige 
gebieden zijn uitstekend, maar ik pleit ook voor meer groen en zorgvuldiger omgang met 
bomen, juist in de directe omgeving: langs de straten en in de (kleine) plantsoenen. 
Dit geldt pas als het niet een sprietje is dat ter vervanging van de oorspronkelijke prachtige 
gezonde oude boom geplant is!! 

Gemiddeld kappen we jaarlijks 0,5-1% van het totaal aantal gemeentelijke bomen (300.000). Dit 
percentage komt overeen met andere steden. We kappen bomen gekapt vanwege veiligheid, 
zeer slechte groei, ziekten en herinrichtingen. We herplanten gekapte bomen volgens de 
compensatie en herplant regeling. Dit jaar is een grootschalig, stadsbreed herplantprogramma in 
gang gezet. Daarbij herplanten we ook de bomen die de afgelopen jaren zijn gekapt. We 
herplanten honderden ‘verdwenen’ bomen. Nieuwe bomen krijgen optimale 
groeiplaatsomstandigheden, zodat het gezonde volwassen bomen kunnen worden die heel lang 
kunnen doorgroeien. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

1219-4633 B76 

U schrijft in de Groenvisie over geveltuinen nu heeft mijn buurman een groene oase gemaakt 
tegenover onze huizen waar buurtgenoten, passanten, maar ook de biodiversiteit enorm van 
geniet. Maar nu is er een medewerker van de gemeente langs geweest die dit hartverwarmende 
initiatief wil weg hebben. Heel graag aandacht hiervoor. 

In de Groenvisie spreken we in algemene zin over hoe we de stad groener willen maken. Op deze 
specifieke situatie die u aankaart kunnen we via deze weg niet in gaan. Wel kunt u uw punt onder 
de aandacht brengen bij de gemeente via bijvoorbeeld de gebiedsmakelaar in uw buurt of de 
groencoach bij het stadsdeel. Dan kan nader uitgezocht worden om welke reden de geveltuin 
mogelijk weg zou moeten of niet.   

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

7629-2632 B77-a 

Voorstel op te nemen in de Groenvisie dat exoten in plantsoenen en parken alleen mogen 
worden gebruikt om accenten te leggen, en dat niet hele perken met exoten mogen worden vol 
geplant, maar dat gebruik moet worden gemaakt van passende inheemse soorten i.v.m. 
biodiversiteit. Voorstel maximaal 10 procent van een oppervlak te beplanten met exoten. 

We hebben al beleid ontwikkeld om invasieve exoten als Japanse duizendknoop en 
reuzenberenklauw actief te bestrijden. Bij beheer van de groene openbare ruimte is ecologisch 
beheer de norm als het past bij het gebruik. Dit zorgt voor groen van ecologische kwaliteit. Het 
ecologische beheer is erop gericht om diverse typen groen te ontwikkelen met hoge 
soortenrijkdom. Het ecologisch inrichten en beheren doen we om de biodiversiteit te 
bevorderen. Daarnaast is planvorming in ontwikkeling om meer inheemse beplanting (bomen, 
heesters, vaste planten en bolgewassen) toe te passen in de openbare ruimte.  

Niet 
overgenomen 

7629-2632 B77-b 

Het zou mooi zijn een en ander te kwantificeren bij het 'groen tenzij' principe, zodat het halen 
van de ambitie op dit gebied ook meetbaar wordt en bij tegenvallende resultaten bijtijds kan 
worden bijgestuurd. 

In het kader van het Uitvoeringsprogramma kunnen we concretere doelen aangeven per gebied, 
rekening houdend met de huidige situatie en behoefte en mogelijkheid voor nieuw groen. 
Daarbij komt dat we de groennorm op termijn aanpassen. Deze is nu gericht op nieuwe 
gebiedsontwikkeling, maar we streven om deze uit te breiden naar de bestaande stad.  

Meenemen bij 
uitvoering 

7629-2632 B77-c 

Een bijdrage aan groener aanzien van de stad kan eenvoudig worden gerealiseerd door 
standaard rond straatbomen grote boomspiegels met grond aan te leggen. Hier kunnen dan 
wilde planten groeien, of door buurtbewoners tuintjes van worden gemaakt. Voorstel dit in de 
Groenvisie 2050 op te nemen.  

Een grote open boomspiegel is bevorderlijk voor het leefmilieu van een boom en ook voor zijn 
functie zoals de waterberging. Daardoor zetten we in de Groenvisie in op groene straten met 
genoeg ruimte voor boomspiegels die we willen combineren met bloembeplanting, waar 
mogelijk. Maar ook trottoirtegels en klinkers rond bomen laten nog zeer veel water- en zuurstof 
door. Tussen de 80% en 90% ten opzichte van een open boomspiegel. Bladresten en 
uitwerpselen van dieren komen zo toch in de ondergrondse kringloop terecht. Op drukke locaties 
en belangrijke stedelijke structuren is er niet altijd ruimte voor grote en open boomspiegels. In 
een verharde omgeving met goed ingerichte groeiplaatsen kunnen de bomen zich ook 
uitstekend ontwikkelen. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/klimaatneutraal/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/klimaatneutraal/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/groen/bomenverordening/
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7629-2632 B77-d 

Goed dat ook aandacht is voor groen op bedrijventerreinen. Daar schort het in de praktijk 
behoorlijk aan. Veel bedrijvigheid is vaak onnodig ruimte consumerend en op bedrijventerreinen 
ligt veel meer verharding dan nodig. Hier zouden meer beperkingen aan gesteld moeten worden 
bijvoorbeeld dat minimaal 30% van een bedrijventerrein onverhard moet zijn en ecologisch 
beheerd. 

Voor nieuwbouw en grootschalige renovaties van gebouwen heeft Amsterdam reeds regels 
opgesteld voor natuurinclusief bouwen (het toepassen van groen daken en gevels, het 
aanbrengen van neststenen voor vogels en voorzieningen voor vleermuizen).  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

7629-2632 B77-e 

Op het grondgebied van de gemeente Amsterdam liggen een aantal boerenbedrijven waar 
helaas op niet al te duurzame wijze geboerd wordt (veen ontwatering met biodiversiteitsdaling, 
bodemdaling en CO2 stijging tot gevolg; bemesting geeft ook biodiversiteitsdaling vooral in 
bodemleven; vee dat leeft van geïmporteerd veevoer met ontbossing en klimaatverandering tot 
gevolg). Dit zou niet moeten mogen plaatsvinden in en bij een stad die een groene leefomgeving 
een warm hart toedraagt. De gemeente Amsterdam zou de randvoorwaarden voor het 
uitoefenen van een boerenbedrijf rond de stad moeten verduurzamen. 

Wij hebben de ambitie om de bodemdaling in Waterland tegen te gaan en de biodiversiteit te 
versterken. In de Nota Duurzaam Landschap geven wij aan dat in de landbouw een transitie naar 
natuurinclusieve duurzame teelt nodig is. Het Rijk en de provincies sturen een integrale 
gebiedsgerichte aanpak aan, waarbij de opgaven voor klimaat, stikstof en biodiversiteit worden 
opgepakt binnen de randvoorwaarde van een gezonde agrarische bedrijfsvoering. Wij nemen 
actief deel aan deze gebiedsprocessen, bijvoorbeeld in Laag Holland, waar experimenten 
plaatsvinden met verschillende oplossingen voor vernatting, zoals actieve infiltratie en 'natte 
teelten' van gewassen, die in water groeien. Het verhogen van het waterpeil is bedoeld om het 
veengebied natter te maken, bodemdaling af te remmen en de uitstoot van broeikasgassen te 
reduceren. Het nemen van een peilbesluit is echter de bevoegdheid van het waterschap.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

7629-2632 B77-f 

Er zijn tal van plekken in oost en elders in de stad waar de toepassing van grastegels kan 
bijdragen aan een groenere leefomgeving, dit natuurlijk alleen als het opheffen van 
parkeerplaatsen niet mogelijk/gewenst is. Voorstel dit in de Groenvisie 2050 op te nemen. 

Op verschillende plekken in de stad lopen pilots waar waterdoorlatende verharding wordt getest. 
Afhankelijk van de resultaten van deze pilots kunnen we bepalen of we deze materialen op 
bredere schaal in kunnen zetten.  

Meenemen bij 
uitvoering 

1963-4878 B78-a 

Het huidige plan lijkt aan te sturen op meer groen, maar bevat veel mitsen en maren. Dat doet de 
vraag rijzen hoe de Groenvisie zich verhoudt tot het huidige beleid. De laatste jaren is op 
verschillende plekken groen verdwenen, doordat nieuwe wijken zeer versteend zijn aangelegd, 
meer festivals zijn toegestaan, parkruimte plaats heeft moeten maken voor sportvelden, en 
bomen zijn gekapt. Erkenning van de rol van het huidige beleid zou worden gewaardeerd. 

De Groenvisie is nieuw beleid dat de hoofdlijnen aangeeft voor de komende 30 jaar en ook input 
is voor de Omgevingsvisie Amsterdam die wordt opgesteld. Amsterdam kiest voor verdichting in 
plaats van uitbreiding voor de toekomstige inwonerstoename en de woningbouw die daarbij 
hoort. Daarbij geldt dat bij het inplannen van de nieuwbouw, de groene vlakken die onderdeel 
zijn van de Hoofdgroenstructuur (HGS) in principe niet bebouwd mogen worden. Daarnaast zet 
de Groenvisie in op voldoende groen voor iedereen en op minder versteende nieuwe wijken. Dit 
kunnen we realiseren door nieuwe parken toe te voegen, meer openbare ruimte groener te 
maken en meer semi- of niet openbare ruimte voor iedereen toegankelijk te maken. Vanwege 
veiligheid, beheer, restauratie en renovatie van kades is het soms nodig om bomen te kappen. 
Deze worden echter volgens de compensatie en herplant regeling allemaal herplant, of 
gecompenseerd in de vorm van nieuwe bomen. Voor nieuwe bomen kiezen we voor goede 
groeiplaatsomstandigheden zodat het gezonde volwassen bomen kunnen worden die heel lang 
kunnen doorgroeien.   

Niet 
overgenomen 

1963-4878 B78-b 

 Er is in de huidige versie geen aandacht voor lichtvervuiling. Het zou een gemiste kans zijn om 
dit niet in het beleid op te nemen. Dit is een serieus probleem voor de ecologische waarde van 
groen en verstoord de nachtrust. In veel gemeenten wordt inmiddels succesvol beleid gevoerd 
tegen lichtvervuiling. Een deel van de oplossingen is eenvoudig te implementeren: verlichting 
aan één zijde van de straat, om-en-om verlichting, groene LED verlichting voor bestaande 
lantaarnpalen, enzovoorts. Het zou geweldig zijn als Amsterdam hier een voortrekkersrol in gaat 
spelen. 

Verlichting behandelen we in een ander beleidsproduct, het Beleidskader Verlichting. Daarbij 
wordt ook ingezet op het beperken van de schadelijke gevolgen van verlichting. 

Niet 
overgenomen 

0013-8820 B79 

In mijn buurt wordt veel (grof) vuil weggegooid: soms in de daarvoor bestemde grote container 
(een mini vuilnisbelt in de wijk), soms daarbuiten of zelfs in de bosjes. Een campagne voor een 
schone buurt en voorlichting over de negatieve gevolgen hiervan (voor mens, dier en milieu) zou 
kunnen helpen. Hiernaast wordt er ook veel materiaal snel weggegooid dat soms nog prima 
bruikbaar is. Deze mensen wijzen op mogelijkheden voor kringloop winkels en Marktplaats kan 
de circulariteit van meubels en andere materialen ten goede komen. 

Dit onderwerp valt buiten de scope van de Groenvisie. Zie voor beleid hierop: 
uitvoeringsprogramma afval en grondstoffen  Daarnaast willen we dat onze stad in 2050 100% 
circulair is. Dit valt onder ander beleid (Circulair). 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

6140-6040 O4-a 

Wij als van het Schellingwouderbreekpark zijn verheugd dat in de nieuwe Groenvisie veel belang 
wordt gehecht aan samenwerking met burgers zowel bij het plannen maken als bij het beheer 
van het groen. Wij hebben namelijk als bewonersgroep samen met een landschapsarchitecte 
eind 2019 een visie op de toekomst en het beheer van ons park gepresenteerd en hopen die in 
samenwerking met de gemeente binnenkort te gaan concretiseren. 

Voor kennisgeving aangenomen. Concrete en locatiespecifieke plannen worden vormgegeven in 
het Uitvoeringsprogramma. Iedere 4 à 5 jaar stellen we een Uitvoeringsprogramma op dat de 
concrete plannen voor de korte termijn beschrijft. Dat gebeurt steeds op basis prioritering op dat 
moment en beschikbare budgetten. Dat alles is erop gericht om op lange termijn alle ambities te 
kunnen verwezenlijken. Hierbij zullen wij uw visie op het Schellingwouderbeekpark in acht 
nemen. 

Meenemen bij 
uitvoering 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/groen/bomenverordening/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/verkeer-openbare/hior/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/afval-en-schoon/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/amsterdam-circulair-2020-2025/
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6140-6040 O4-b 

Een belangrijk punt voor ons park op drassige bodem is het uitgangspunt in de Groenvisie dat 
parken in natte en droge perioden aantrekkelijk en bruikbaar moeten blijven. Ons park was tot 2 
jaar geleden voor een deel van het jaar nauwelijks bruikbaar door verzakking en verwaarlozing. 
Inmiddels is dat n.a.v. onze acties provisorisch verbeterd, en voor een duurzame, ecologisch 
verantwoorde verbetering doen wij in onze visie diverse voorstellen. 

Met het weer dat steeds extremer wordt, kan dit problemen veroorzaken. Maar goed aangelegd 
en onderhouden groen kan de effecten van extremer weer verzachten, bijvoorbeeld door 
regenwater op te vangen en (tijdelijk) te bergen, zodat het geleidelijk kan worden afgevoerd en 
weg kan zakken naar het grondwater. Goed dat u ons op dit probleem attendeert, wij zullen dit 
in acht nemen in het Uitvoeringsprogramma. 

Meenemen bij 
uitvoering 

6140-6040 O4-c 
Daarnaast sluit onze visie goed aan met ecologisch beheer en vooral met het belang en het 
creëren van zachte en geleidelijke oevers. (Schellingwouderbreekpark) 

Dat is goed om te horen. In het kader van het Uitvoeringsprogramma kan verder gesproken 
worden over de mogelijkheden voor ecologisch beheer en zachte oevers. 

Meenemen bij 
uitvoering 

6140-6040 O4-d 
We vinden het daarnaast een goed plan dat er parkconciërges komen en zouden die ook graag 
voor ons park in willen schakelen. (Schellingwouderbreekpark) 

Bedankt voor de suggestie. In het kader van het Uitvoeringsprogramma zal gekeken worden 
voor welke parken dit wanneer gerealiseerd kan worden. 

Meenemen bij 
uitvoering 

6140-6040 O4-e 

Verder vinden wij het belangrijk dat wij als bewonersgroepering ook echt mee kunnen gaan 
praten over het beheerplan en de jaarlijkse beheerbestekken voor ons park 
(Schellingwouderbreekpark). In deze Groenvisie zien wij ruimte voor die wens. 

Bedankt voor de suggestie. In het kader van het Uitvoeringsprogramma zal gekeken worden of 
dit mogelijk is voor deze specifieke locatie. 

Meenemen bij 
uitvoering 

1229-0861 B80 Behoud de Lutkemeerpolder! 

Het is de ambitie van de Groenvisie om de stad groener te maken en de scheggen groen en open 
te houden. Het bouwen in de Lutkemeerpolder is een bestuurlijke keuze die eerder is gemaakt en 
buiten de scope van de Groenvisie valt. Om binnenstedelijke bedrijventerreinen zoveel mogelijk 
te kunnen benutten voor verdichting (wonen, werken en voorzieningen) en daarmee groen 
binnen en buiten de stad te kunnen behouden is het belangrijk dat een deel van de bedrijven 
uitgeplaatst kan worden naar locaties dicht bij de stad, omdat een (klein) deel van de bedrijven in 
de stad zich niet goed laat mengen met andere functies. De Lutkemeerpolder vervult daar een 
rol in. Voor toelichting, zie Bedrijvenstrategie gemeente Amsterdam 2020. 

Niet 
overgenomen 

4792-4491 O5 

Over de vergroening van onze blinde kopgevels wordt onze VVE Groot Kattenburg in de praktijk 
door u tegengewerkt. Ik heb dit recentelijk aanhangig gemaakt bij de gemeentelijke 
ombudsman Amsterdam. 

Gevelgroen is een belangrijk element in de Groenvisie. De afweging van welke specifieke locatie 
groener gemaakt wordt, is niet opgenomen in de Groenvisie, maar volgt als uitwerking in een 
Uitvoeringsprogramma. Zo worden de beplanting voor het groener maken van de gevels van de 
gebouwen aan de Kattenburgerstraat naar alle waarschijnlijkheid in het najaar aangeplant.  

Meenemen bij 
uitvoering 

5531-8576 B81-a 

Naar mijn mening missen in de Groenvisie harde doelen. Hoeveel % oppervlakte is nu bestraat en 
moet in 2050 groen zijn? Hoeveel daken moeten dan groen zijn? Hoeveel water stroomt er nu 
weg en moet er straks worden vastgehouden? Harde garanties om biodiversiteit te beschermen 
en versterken. 

Deze Groenvisie geeft de hoofdlijnen aan waar we voor 30 jaar ambities aan koppelen. De visie 
op zich is niet concreet, omdat ze richtinggevend is voor een lange termijn. Iedere 4 à 5 jaar 
stellen we een Uitvoeringsprogramma op dat de concrete plannen voor de korte termijn 
beschrijft. Dat gebeurt steeds op basis prioritering op dat moment en beschikbare budgetten. 
Dat alles is erop gericht om op lange termijn alle ambities te kunnen verwezenlijken. De precieze 
uitwerking zal plaats vinden in het kader van het Uitvoeringsprogramma.  Overgenomen 

5531-8576 B81-b Druk op de stad verminderen door toerisme te ontmoedigen De Groenvisie 2050 gaat niet specifiek in op ambities met betrekking tot toerisme. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5531-8576 B81-c Doodlopende grachten verboden gebied maken voor boten en omvormen tot broedplekken. 

Het afsluiten van waterwegen voor waterrecreatie behoort niet tot de scope van de Groenvisie. 
Alle facetten van de Amsterdamse visie op het water zijn uiteengezet in de Watervisie 
Amsterdam 2040. De Groenvisie richt zich, voor wat betreft water, wel op aspecten die nauw 
verbonden zijn aan groen, zoals waterkwaliteit, oevers, groene routes langs water en de opvang 
van regenwater in het groen.  

Niet 
overgenomen 

5531-8576 B81-d 
 Sowieso meer broedmogelijkheden maken voor watervogels, de drijvende vlonders werken 
prachtig in de grachten. 

Deze aanbeveling past in het beleid van Amsterdam om de stad natuurinclusief in te richten en 
kan als suggestie meegenomen worden bij het uitvoeringsprogramma.  

Meenemen bij 
uitvoering 

5531-8576 B81-e Visvergunning invoeren en zo veel mogelijk ontmoedigen. 

In de Groenvisie geven we het belang van natuur, ecologie en biodiversiteit aan. De ambitie is om 
meer biodiversiteit (en dus natuurwaarde) te creëren. De bescherming van soorten regelen we 
niet in een visie. Daar zijn andere instrumenten voor, waar we in het Uitvoeringsprogramma 
zeker naar kijken. De samenwerking met andere partijen is juist als belangrijk genoemd in de 
visie. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://www.amsterdam.nl/ondernemen/bedrijfsruimte/bedrijvenstrategie-2020-2030/
http://rd-sharepoint.amsterdam.nl/sites/groenvisie/Hoofdbibliotheek/Zie%20https:/issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/watervisie_amsterdam_2040/
http://rd-sharepoint.amsterdam.nl/sites/groenvisie/Hoofdbibliotheek/Zie%20https:/issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/watervisie_amsterdam_2040/
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5531-8576 B81-f Bio-industrie verbieden (zie voorbeeld Apeldoorn). 

Hier gaat de Groenvisie niet over. Dierenwelzijn is een van de zes actielijnen van de 
Voedselstrategie. Hierin besteden we aandacht aan het belang van dierenwelzijn binnen ons 
voedselsysteem in het algemeen, en meer specifiek aan de eiwittransitie (vermindering 
consumptie dierlijke eiwitten en vermeerdering productie en consumptie plantaardige eiwitten) 
en de kringlooplandbouw.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5531-8576 B81-g 
 Bij nieuwbouw projecten de bovenste laag vruchtbaar opleveren (nu wordt vaak opgespoten 
zand gebruikt, waardoor iedereen de tuin betegeld omdat er niets wil groeien). 

Dat is inderdaad een belangrijk punt. Bij nieuwbouw worden tuinen in de praktijk voorzien van 
een laag zwarte aarde bovenop de bouwgrond.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5531-8576 B81-h Verbod op kunstgras. 

In de Amsterdamse Groenvisie staat het groen centraal. Dit groen dient meerdere doelen, 
waaronder biodiversiteit, natuur(educatie), recreatie en ontspanning, duurzaamheid en 
cultuurhistorie. De gebruiksfunctie van het groen vraagt soms om een andere ondergrond of 
verharding. Kunstgras is daar een voorbeeld van. Toepassing van kunstgras blijft gezien de 
bespelingsdruk bij sporten en de schaarse ruimte in de stad een weloverwogen keuze. 
Sportparken als geheel bieden echter veel kansen voor uiteenlopende groenwaarden, zoals 
waterberging, gebruiksgroen, biodiversiteit, beschutting en voedsel. Het optimaal benutten van 
deze kansen is één van de ambities van de Groenvisie. Zo willen wij rondom de kunstgrasvelden 
ecologisch waardevol groen aanleggen. Denk hierbij aan hagen, echt gras, bomen en struiken. 
Daarmee zijn sportparken van ecologisch toegevoegde waarde voor het gebied en vormen ze 
een onmisbare schakel in het groene netwerk van de stad. Bovendien lopen er veelbelovende 
onderzoeken naar het vergroten van de klimatologische waarde van kunstgras. Meer informatie 
over kunstgras kunt u vinden in de Kunstgrasnota Concept.  

Niet 
overgenomen 

5531-8576 B81-i  Sluiten van Artis en omvormen tot stadspark. 
Bedankt voor uw suggestie, maar het sluiten van Artis valt niet binnen de scope van de 
Groenvisie. 

Niet 
overgenomen 

5531-8576 B81-j Verbieden van bladblazers, bladeren hebben een essentiële functie. 

Blad is in bossen, bosplantsoenen en struwelen een waardevolle voedingsbodem en zal daar niet 
weggeblazen worden. In andere groentypen, zoals gras, bloemrijk grasland en oevers zorgt blad 
voor ongewenste verrijking van de bodem. Als we daar het blad niet weghalen zal de vegetatie 
ruiger worden en de bloemrijkdom sterk afnemen. Daardoor daalt de biodiversiteit weer. 
Daarom is het belangrijk om blad wel te blijven verwijderen van graslanden en oevers. 

Niet 
overgenomen 

5531-8576 B81-k 
Waar mogelijk single-use plastics verbieden. Dit leidt tot een ernstige vervuiling van de parken 
en grachten 

Dit onderwerp valt buiten de scope van de Groenvisie. Zie voor beleid hierop: 
uitvoeringsprogramma afval en grondstoffen. Daarnaast willen we dat onze stad in 2050 100% 
circulair is. Dit valt onder een ander beleid (Circulair). 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5531-8576 B81-l 
Het havengebied strenger controleren op emissies, dit zorgt voor een sterke verbetering van de 
lucht- en waterkwaliteit in de binnenstad. 

Betreft handhaving van de vergunningen van de bedrijven. Dit is de taak van de 
Omgevingsdienst en niet van de Groenvisie. Deze handhaving gaat aan de hand van 
vastgestelde regels en protocollen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2224-0639 B82-a 

Een woord of beschrijving die ik niet zag staan is: biodiversiteit. We hebben naast weinig groen 
voor bewoners een klimaat- en biodiversiteitscrisis. dus het lijkt mij van groot belang dat er, met 
het herinrichten van groene delen in de stad, deze mogelijkheid wordt gepakt om deze groene 
plekken ook een thuis te laten zijn voor veel verschillende soorten dieren, van insecten tot 
knaagdieren, van vissen tot vogels.  

In de Groenvisie heeft het behoud en de vergroting van de biodiversiteit (wilde planten en 
dieren) een hoge prioriteit. Het is daarom ook 'Groenvisie 2050, Een groene leefbare stad voor 
mens en dier'. Daarom zet de Groenvisie in op een gevarieerd groenbestand, met recreatief 
groen, maar ook ecologisch groen waar natuur het primaat heeft. In de Groenvisie geven we ook 
aan dat de intrinsieke waarde van biodiversiteit belangrijk is voor de mens. Veel mensen 
genieten van planten en dieren. Ecologie, biodiversiteit en natuurinclusiviteit krijgen veel 
aandacht in de visie. Ze worden genoemd bij de redenen, de principes en bij de groene 
elementen en komen terug in het Uitvoeringsprogramma. Daarnaast is er nu al actief beleid 
gericht op het behouden en bevorderen van de Amsterdamse biodiversiteit. Zo is de ecologische 
structuur (2012) aangelegd, heffen we ecologische knelpunten op, is gestart met ecologisch 
maaibeleid en introduceren we natuurinclusief bouwen bij nieuwbouw en grootschalige 
renovaties. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

2224-0639 B82-b 

Er nu veel te doen is rondom de Lutkemeerpolder. Dit is bij uitstek een plek waar veel groen is, 
en die veel mogelijkheden biedt om zo'n groen gebied te worden die de stad meer wil. Het lijkt 
mij dan ook heel belangrijk om gebieden als deze in stand te houden en niet te gebruiken voor 
weer meer bouw. 

Het is de ambitie van de Groenvisie om de stad groener te maken en de scheggen groen en open 
te houden. Het bouwen in de Lutkemeerpolder is een bestuurlijke keuze die eerder is gemaakt en 
buiten de scope van de Groenvisie valt. Om binnenstedelijke bedrijventerreinen zoveel mogelijk 
te kunnen benutten voor verdichting (wonen, werken en voorzieningen) en daarmee groen 

Niet 
overgenomen 

https://openresearch.amsterdam/nl/page/51575/kunstgrasnota/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/afval-en-schoon/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/amsterdam-circulair-2020-2025/
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binnen en buiten de stad te kunnen behouden is het belangrijk dat een deel van de bedrijven 
uitgeplaatst kan worden naar locaties dicht bij de stad, omdat een (klein) deel van de bedrijven in 
de stad zich niet goed laat mengen met andere functies. De Lutkemeerpolder vervult daar een 
rol in. Voor toelichting, zie de Bedrijvenstrategie gemeente Amsterdam 2020.  

2224-0639 B82-c 

Daarnaast lijkt het mij leuk om gezamenlijke pluktuinen te creëren, waar mensen bijvoorbeeld 
hun kruiden kunnen komen plukken. Of een aantal fruitbomen, waar mensen gewoon eens een 
appel kunnen komen halen. In hoeverre dit haalbaar is in een stad als Amsterdam weet ik niet. 
Maar het zouden goede wijkinitiatieven kunnen zijn wat mensen ook met elkaar verbindt. 

Gezamenlijke pluktuinen, fruitbomen of meer algemeen eetbaar groen in de openbare ruimte 
zijn vormen van gebruik van het groen die in de Groenvisie staan beschreven. Deze 
voedselproductie kan in veel verschillende vormen als schooltuinen, volkstuinen, stadslandbouw, 
(collectieve) buurttuinen, voedselbossen en in de scheggen. Daarmee draagt het in het bijzonder 
bij aan de gezondheid en het sociale welzijn, waaronder het onderling verbinden van de 
bewoners. Het kan niet overal, het is maatwerk en per locatie kijken we in overleg met bewoners 
in de wijk, gebruikers en organisaties wat mogelijk is, ook als het tijdelijk is. 

Meenemen bij 
uitvoering 

2616-3869 B83-a 

 Het lijkt mij geweldig wanneer alle daken voorzien zijn van sedum plantjes. Te denken aan alle 
woonboten, alle schuren en garages, bushokjes, stations en daken van scholen en kantoren. 
Zodat ook van bovenaf de stad er heerlijk groen uitziet. 

Groene daken en gevels zijn een belangrijk deel van natuurinclusief bouwen. Als wij bij principe 3 
schrijven, dat de wij de stad natuurinclusief gaan inrichten, bedoelen wij hiermee vooral ook om 
groene daken en gevels te laten aanleggen. In het hoofdstuk groene verbindingen en buurtgroen 
omschrijven wij op welke manier wij de daken en gevels willen vergoenen.  

Meenemen bij 
uitvoering 

2616-3869 B83-b 
Eveneens lijkt mij geweldig om een grote fontein voor Amsterdam CS te plaatsen, zodat de stad 
een mooi welkomst gebaar heeft voor degene die met openbaar vervoer de stad binnenkomt. 

Bedankt voor uw suggestie. Het aanleggen van fonteinen valt buiten de scope van deze 
Groenvisie. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2616-3869 B83-c 

 Het lijkt mij geweldig wanneer er geïnvesteerd wordt in geurende planten, rozen bij 
promenades, de winkel looproute zodat de stad vriendelijker oogt en aanvoelt en de hardheid 
van de stad verdwijnt of in ieder geval naar de achtergrond verdwijnt. 

Bedankt voor uw suggestie. Het toepassen van bloemenlinten in de stad is één van de ambities 
van de Groenvisie. De toepassing hiervan is echter maatwerk, waar we per locatie zullen 
afwegen of dit in te passen is. Daarbij hebben inheemse bloemen de voorkeur omdat ze meer 
bijdragen aan de biodiversiteit.  

Meenemen bij 
uitvoering 

2616-3869 B83-d 
Veel geïnvesteerd wordt in geraniums om de traditioneel ouderwetse Hollandse uitstraling te 
behouden wat zo mooi oogt bij de huizen, wellicht mensen daarin tegemoet komen. 

Bedankt voor uw suggestie. Het toepassen van meer gevelgroen in de stad is één van de ambities 
van de Groenvisie. Bij de aanleg van geveltuinen en groene gevels biedt de gemeente bewoners 
ondersteuning onder andere in de vorm van subsidie. Daarbij hebben inheemse planten de 
voorkeur omdat ze meer bijdragen aan de biodiversiteit.  

Meenemen bij 
uitvoering 

2616-3869 B83-e Meer groen bij de trams, een tapijt van groen tussen de rails. 
Het creëren van groene en groenblauwe verbindingen is één van de ambities van de Groenvisie. 
Daarbij zullen wij waar mogelijk trambanen groener maken.  

Al opgenomen 
in Groenvisie 

2616-3869 B83-f Veel bankjes plaatsen zodat de stad uitdaagt om meer te wandelen. 

Het plaatsen van bankjes hoort niet tot de scope van de Groenvisie, maar hoort wel bij het beleid 
van de gemeente over de openbare ruimte. We streven naar een openbare ruimte waarin het 
prettig is om te wandelen en te verblijven. Bankjes horen daar zeker bij. We kijken op 
buurtniveau waar bankjes gewenst zijn. Als we een straat, plein of plantsoen herinrichten, is de 
locatie van de bankjes ook onderdeel van het gesprek met de buurt.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2616-3869 B83-g 
Het openbaar vervoer in de binnenstad gratis, zodat er geweld naar de bestuurders voorkomen 
wordt en men minder snel de auto of de fiets neemt. Gratis openbaar vervoer valt buiten de scope van de Groenvisie  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0898-7946 B84 

Er zouden veel meer moestuinier complexen en ruimtes moeten zijn. Dus niet alleen 
volkstuinparken waar men jaren lang op een wachtlijst staan en die vaak een heel eind buiten de 
stad liggen. Buurt moestuinen en makkelijk bereikbare moestuinen voor bewoners met gedeeld 
gereedschap zorgt ervoor dat iedereen aan de slag kan om eigen groenten te kweken. Zie 
hiervoor het concept van Mijn Stadstuin. Dit kan natuurlijk ook op een kleiner schaal en veel 
dichter bij de stad. 

Met de Groenvisie wil de gemeente het telen van voedsel in de stad bevorderen, door ruimte te 
bieden aan gemeenschappelijk tuinieren: op gebouwen, op straat, in de buurt, op schooltuinen, 
in stadsparken, in groene verbindingen en in volkstuinparken. Het kan niet overal, het is 
maatwerk en per locatie kijken we in overleg met bewoners, gebruikers en organisaties wat 
mogelijk is, ook als het tijdelijk is. Op de volkstuinparken zetten we in op meer collectieve en 
kleinere tuinen. Uitgangspunt hierbij zal steeds zijn dat we dit samen  met de Amsterdammers 
doen. 

Meenemen bij 
uitvoering 

7446-2931 B85 

Ik mis nog de mogelijkheid van het benutten van daken en gevels. Groene daken en gevels zullen 
de leefbaarheid en het ecosysteem in de stad ook sterk bevorderen en het kost geen ruimte. Alle 
platte daken groen, zou ik zeggen. Go for it 

Groene daken en gevels zijn een belangrijk deel van natuurinclusief bouwen. Als wij bij principe 3 
schrijven, dat de wij de stad natuurinclusief gaan inrichten, bedoelen wij hiermee vooral ook om 
groene daken en gevels te laten aanleggen. In het hoofdstuk groene verbindingen en buurtgroen 
omschrijven wij op welke manier wij de daken en gevels willen vergoenen.  

Al opgenomen 
in Groenvisie 

https://www.amsterdam.nl/ondernemen/bedrijfsruimte/bedrijvenstrategie-2020-2030/
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9276-3382 B86 

Een onderwerp wat ik mis, zijn de naar mijn mening zeer vervuilende oude auto's, scooters, 
bussen etc. Het gebeurt zo vaak, dat je lekker een rondje aan het wandelen bent, en dan rijdt er 
een dikke stinkbus voorbij, of een zeer oude auto. Dit soort dingen zouden eigenlijk niet meer 
moeten kunnen in 2020. Zorg dat auto's een milieu sticker nodig hebben, en gooi de oude auto's 
er lekker uit. Eventueel maak je voor bewoners een uitzondering, maar externen moeten maar 
lekker met OV komen, of met een zuinigere auto.  

Hier gaat de Groenvisie niet over, deze gaat over de kwaliteit van planten en wilde dieren in de 
stad. Duurzaamheid adresseren we dan ook via deze twee onderwerpen. Het verduurzamen van 
het vervoer in Amsterdam is wel een speerpunt van de gemeente. Hierover is meer informatie te 
vinden in het programma luchtkwaliteit. Daarnaast heeft de gemeente Amsterdam de Agenda 
Amsterdam Autoluw opgesteld met bijbehorende ‘Inrichtingsprincipes voor een autoluwe stad’. 
Meer leefruimte en schonere lucht is daar het streven. Meer ruimte voor fietsers, voetgangers en 
het openbaar vervoer. Voor de Amsterdammers van nu én die van de toekomst. Meer informatie 
hierover kunt u hier vinden. 

Niet 
overgenomen 

7061-5594 B87 

Ik ben vooral geïnteresseerd in de verbindingen naar groen zodat je binnen 15 minuten in een 
groen gebied kunt zijn met de fiets. Wat mij betreft is de verdeling over de stad ook belangrijk, 
de grote parken liggen nu als het een beetje zonnig is al helemaal vol. 

De Groenvisie zet in op voldoende groen voor iedereen. Daarom kijken we of we nieuwe parken 
en nieuw groen moeten toevoegen en daarom zijn ook de groen-blauwe verbindingen naar het 
landschap zo belangrijk. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

5141-3361 B88 

Graag (bijzondere/monumentale) bomen beschermen door opname in het bestemmingsplan 
(Zoals de gemeenten Leeuwarden, Arnhem, Nijmegen en Tilburg). 
Een enkele grote boom (dus in volle grond) verhoogt de (natuur)waarde van een smalle straat 
aanzienlijk. Bomen in bakken zijn kwetsbaar in droogteperiode en zullen niet tot volle wasdom 
kunnen komen. 
Kabels en leidingen moeten niet alleen af en toe omgeleid moeten worden voor ondergrondse 
vuilcontainers, maar ook voor zorgvuldig gekozen boom-plekken. 

Voor het behoud van bestaande bomen maken we gebruik van een landelijke richtlijn, de Boom 
Effect Analyse (BEA) die is opgesteld door de landelijke Bomenstichting. Experts stellen dit 
rapport op, waarin staat hoe bomen het beste kunnen worden behouden. Voor monumentale 
bomen geldt een streng beschermingsregime, vastgelegd in de Bomenverordening en in de 
Hoofdbomenstructuur. Een onafhankelijke Adviescommissie Beschermwaardige Houtopstanden 
waakt hierover. De gemeente stelt via een gemeentelijke subsidieregeling geld beschikbaar om 
particuliere monumentale bomen zo lang mogelijk in stand te houden. Op het moment dat een 
boom is aangewezen als monumentaal, dan is ook de groeiplaats beschermd.  
Daarnaast is de voorkeur om bomen in de volle grond te planten. Er zijn echter situaties te 
bedenken waar vanwege de ondergrondse infrastructuur of de hoge grondwaterstand geen 
ruimte is voor bomen. In die situaties is het, in overleg met de groenbeheerder en eventueel 
netwerkbeheerder, mogelijk om bomen in bakken toe te passen. Als dit bakken met een bodem 
betreft, moeten deze worden voorzien van een watergeefsysteem (handmatig of via een 
constructie) om uitdroging van de boom te voorkomen. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

9377-7175 O6 

Ik zou graag een duidelijkere relatie zien aangebracht tussen de noodzaak tot voedseltransitie, 
stadslandbouw en de Groenvisie. 
Graag zou ik in de plannen NoordOogst als natuurlijke entree tot de Noorder IJ-plas benoemd 
zien en een prachtig voorbeeld van hoe sport en stadslandbouw samen al tot een geweldige 
samenwerking en vergroening gekomen zijn in het Melkweggebied, wat absoluut behouden 
moet blijven voor Amsterdam.  

De Groenvisie beschrijft voedselproductie in de vorm van stadslandbouw of tuinieren als één van 
de vormen van het gebruik van het groen. Daarmee ligt er een duidelijke relatie met de 
voedselstrategie waarin de noodzaak tot een voedseltransitie is benoemd en de bijdrage die 
Amsterdam daaraan kan leveren. Noordoost geldt als een voorbeeldproject voor de 
mogelijkheden van stadslandbouw in de stad. Goede voorbeelden van groene projecten zijn er 
gelukkig genoeg in de stad, de mogelijkheid om ze op te nemen in de Groenvisie is echter 
beperkt. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

9227-6919 B89 Ik ben blij met de Groenvisie. Ik hoop dat het wordt overgenomen. Bedankt, voor kennisgeving aangenomen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

6015-0959 B90 Ben het er niet helemaal mee eens Voor kennisgeving aangenomen 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5126-0270 B91-a 

De Groenvisie is een kolossale verzameling goede bedoelingen, waar eigenlijk niemand tegen 
kan zijn, maar vrijwel nergens worden ze nader gespecificeerd of wordt verteld hoe al dat moois 
gerealiseerd moeten worden. 

Deze Groenvisie geeft de hoofdlijnen aan waar we voor 30 jaar ambities aan koppelen. De visie 
op zich is niet concreet, omdat ze richtinggevend is voor een lange termijn. Iedere 4 à 5 jaar 
stellen we een Uitvoeringsprogramma op dat de concrete plannen voor de korte termijn 
beschrijft. Dat gebeurt steeds op basis van prioritering op dat moment en beschikbare 
budgetten. Dat alles is erop gericht om op lange termijn alle ambities te kunnen verwezenlijken. Overgenomen 

5126-0270 B91-b 

Is het bijvoorbeeld echt gewenst dat volkstuincomplexen ruimer worden opengesteld en meer 
uitnodigend voor publiek moeten zijn? Ik kan me zo voorstellen dat dit zeer ongewenste 
neveneffecten kan hebben. 

Meer openbaarheid en betere toegankelijkheid zijn zeker gewenst; dit blijkt bijvoorbeeld uit het 
Grote Groenonderzoek dat de gemeente regelmatig laat uitvoeren en waarin Amsterdammers 
aangeven wat ze belangrijk vinden op het gebied van groen. 'Groen in de buurt' (van de 
woonomgeving) komt daaruit als belangrijk punt naar voren. De gemeente is zich er van bewust 
dat aan deze aspecten ook nadelen (kunnen) zitten. Daarom worden er in samenspraak met 
Bond van Volkstuinders en alle volkstuinorganisaties passende maatregelen genomen om 
negatieve effecten te minimaliseren. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/duurzaamheid/schone-lucht/
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/agenda-amsterdam-autoluw/


27 
 

5126-0270 B91-c 

Hoezo ontwikkelen van de koppen van de scheggen tot landschapsparken om meer activiteiten 
aan te bieden voor een breed publiek, passend bij het eigen karakter van de scheg? Dit past toch 
juist niet bij het karakter van de scheg. Mag je ook nog eens blij zijn met rustige natuur? Maak 
het groen toegankelijker, bv. met onverharde wandelroutes, maar bespaar ons de "activiteiten" 
voor het brede publiek, dat komt wel aan zijn trekken.  

De bestaande kernkwaliteiten van de scheggen zijn uitgangspunt bij de ontwikkeling tot 
landschapspark. Deze kwaliteiten zullen we waar mogelijk versterken. Als de stad groeit, groeit 
ook het gebruik van de scheg en door een slimme inrichting en zonering kunnen we die druk 
reguleren. Een landschapspark kan de vorm krijgen van een ecologische waardevol gebied, waar 
natuur het primaat heeft, maar waar men daarnaast op een rustige manier kan recreëren.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5126-0270 B91-d 

Waarom wordt het Amsterdamse Bos en de directe nabijheid van Schiphol: geluidsoverlast en 
gezondheidsschade door uitstoot ultrafijnstof van landende en startende vliegtuigen, niet 
besproken? Kaartmateriaal van overlast van geluid en uitstoot gevaarlijk ultrafijnstof door 
Schiphol ontbreekt totaal. 

De aanpak van de geluidsoverlast en luchtvervuiling van Schiphol valt buiten de scope van de 
Groenvisie. Meer informatie over het beleid rondom de Amsterdamse luchtkwaliteit is te vinden 
op deze webpagina. Daarnaast kunt u meer informatie vinden over het geluidsbeleid van 
Amsterdam in het Actieplan Geluid 2020-2023.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5126-0270 B91-e 

Het getoonde kaartmateriaal is dermate schetsmatig en onduidelijk, dat er eigenlijk niets op af 
te lezen valt. Veel groene routes, prachtig!!, maar hoe en waar??? En hoe serieus zijn we? Zo is de 
prachtige groene autovrije route van de Amstel naar het Amsterdamse Bos door het ZuidAs-
gebied de nek omgedraaid. Daarnaast loopt een in potentie groene fietsroute van Amstelveen, 
Laan van Kroonenburg  via de Van Weldammelaan en de Minervalaan naar het Vondelpark, deze 
zie ik nergens terug op de geschetste kaartjes. 

De kaarten zijn bewust weergegeven op een abstracte en niet gedetailleerde manier. Deze 
geven namelijk de visie weer op hoofdlijnen, maar niet de concrete maatregelen en locaties. 
Deze zijn namelijk nog niet bekend en zullen we vormgeven in het Uitvoeringsprogramma. De 
suggesties voor de groene routes nemen we mee in de nieuwe versie van de schets in de 
Groenvisie.  Overgenomen 

5126-0270 B91-f 

Omdat 2050 nog zo ver weg is had ik eigenlijk wat meer visie verwacht. Neem bv. de Kalfjeslaan. 
Een strook natuurgebied, die de Amstel-scheg met het Amsterdamse Bos verbindt. Die 
verbinding ontbreekt bij de Amstelveenseweg en de strook is in 1965 op brute wijze doorgeknipt 
tpv de Buitenveldertselaan. In een Groenvisie had ik voor dergelijke verstoringen toch een 
ambitie tot verbetering verwacht. Voor de Amstelveenlijn zijn in Amstelveen tunnels bij 
kruisingen gemaakt, waarom geen tunnel onder de Kalfjeslaan? Gemiste kans! (Overigens is dit 
een zone, die bij het in gebruik zijn van de Buitenveldertbaan van Schiphol, een no-go area is, dat 
weer wel...) 

In de Groenvisie geven we onder andere het belang van natuur, ecologie en biodiversiteit aan, als 
ook het belang om daarvoor meer vanuit een netwerk en verbindingen te gaan werken. Welke 
verbindingen we als eerste uitvoeren en welke ecologische knelpunten aan de beurt zijn om op te 
heffen zullen we onderzoeken in het kader van het Uitvoeringsprogramma. De Groenvisie zelf 
bevat geen concrete maatregelen en acties.  

Meenemen bij 
uitvoering 

5126-0270 B91-g 

De sportterreinen worden onder één noemer gebracht met natuurlijk groen. Maar van 
Sportparken is alleen de kleur groen! Vrijwel alle sportvelden zijn "nepgroen", kunststof nepgras. 
Dit 'groen' heeft geen enkele natuurwaarde. Nog geen tor kan er leven. En het versleten en 
afgedankte nepgras is niet eens tot ongevaarlijk afval te verwerken. (Het is sowieso niet 
ongevaarlijk). Bovendien trekken sportterreinen (hoe en waarom zou je die open willen stellen 
voor publiek?) veel autoverkeer aan, iets wat zeker een probleem gaat worden. Sportactiviteiten 
horen dan ook veel beter thuis op bedrijventerreinen, met parkeergelegenheid en minder 
geluidsgevoeligheid (zoals de geluidsoverlast van het Wagener stadion). 

In de Amsterdamse Groenvisie staat het groen centraal. Dit groen dient meerdere doelen, 
waaronder biodiversiteit, natuur(educatie), recreatie en ontspanning, duurzaamheid en 
cultuurhistorie. De gebruiksfunctie van het groen vraagt soms om een andere ondergrond of 
verharding. Kunstgras is daar een voorbeeld van. Toepassing van kunstgras blijft gezien de 
bespelingsdruk bij sporten en de schaarse ruimte in de stad een weloverwogen keuze. 
Sportparken als geheel bieden daarentegen veel kansen voor uiteenlopende groenwaarden, 
zoals waterberging, gebruiksgroen, biodiversiteit, beschutting en voedsel. Het optimaal 
benutten van deze kansen is één van de ambities van de Groenvisie. Zo willen wij rondom de 
kunstgrasvelden ecologisch waardevol groen aanleggen. Denk hierbij aan hagen, echt gras, 
bomen en struiken. Daarmee zijn sportparken van ecologisch toegevoegde waarde voor het 
gebied en vormen ze een onmisbare schakel in het groene netwerk van de stad. Bovendien lopen 
er veelbelovende onderzoeken naar het vergroten van de klimatologische waarde van kunstgras. 
Meer informatie omtrent kunstgras kunt u vinden in de Kunstgrasnota Concept.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5126-0270 B91-h 

 De Groenvisie is nog niet verschenen of ik krijg een uitnodiging een petitie te ondertekenen: De 
groene, historische en vruchtbare Amsterdamse Lutkemeerpolder staat op het punt voorgoed te 
verdwijnen voor een distributiecentrum. Onnodige verdozing in plaats van een mooie weidse 
polder met bloemen en vogels én de laatste veertig hectare grond die geschikt is om lokaal 
voedsel te verbouwen. 
Worden wij met loze ambities gewoon voor het lapje gehouden? 

Het is de ambitie van de Groenvisie om de stad groener te maken en de scheggen groen en open 
te houden. Het bouwen in de Lutkemeerpolder is een bestuurlijke keuze die eerder is gemaakt en 
buiten de scope van de Groenvisie valt. Om binnenstedelijke bedrijventerreinen zoveel mogelijk 
te kunnen benutten voor verdichting (wonen, werken en voorzieningen) en daarmee groen 
binnen en buiten de stad te kunnen behouden is het belangrijk dat een deel van de bedrijven 
uitgeplaatst kan worden naar locaties dicht bij de stad, omdat een (klein) deel van de bedrijven in 
de stad zich niet goed laat mengen met andere functies. De Lutkemeerpolder vervult daar een 
rol in. Voor toelichting, zie de Bedrijvenstrategie gemeente Amsterdam 2020.  

Niet 
overgenomen 

2257-2868 B92 

Om als stad beter te overzien wat de werkelijke impact  is van ingrepen in het groen, moet er 
anders geteld gaan worden. Niet meer het aantal te kappen bomen en vervolgens het aantal 
‘vervangers’. Die tellingsbenadering waarbij een boom een boom is, onafhankelijk van omvang 
vertekent de werkelijkheid. Veel beter is het daarom om te gaan tellen in termen van boom-
járen. Dat is misschien confronterend maar laat iedereen zien wat er werkelijk gebeurt en ook 
dat vervanging niet zo makkelijk is. Voer daarom voor alle groenplannen de term BOOMJAREN 
in. 

Dit voorstel is de huidige praktijk. Bij een kapaanvraag wordt gekeken wat de leeftijd is van de te 
kappen boom. Op basis van de leeftijd (boomjaren) wordt de gekapte boom gecompenseerd 
door een equivalent van meerdere kleine bomen. Deze wijze van compenseren is te vinden op de 
gemeentelijke website onder Compensatie en Herplant van Bomen.  

Niet 
overgenomen 

https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/luchtkwaliteit/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/actieplan-geluid/
https://openresearch.amsterdam/nl/page/51575/kunstgrasnota/
https://www.amsterdam.nl/ondernemen/bedrijfsruimte/bedrijvenstrategie-2020-2030/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/groen/bomenverordening/
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7616-1505 B93 
 Mijn advies luidt om meer bosrijk gebied aan te leggen in de omgeving, een nieuw bosrijk gebied 
in de omgeving van Borneo, KNSM en Cruqius eiland zal de Amsterdammer goed doen. 

Het is de ambitie van de Groenvisie om het bosareaal te vergroten in Amsterdam. Door middel 
van het aanleggen van een nieuw stadsbos willen wij deze ambitie verwezenlijken. De afweging 
op welke specifieke locatie we dit stadsbos aanleggen, is niet opgenomen in de Groenvisie, maar 
volgt als uitwerking in het Uitvoeringsprogramma. Hierbij zullen we uw suggestie in acht nemen. 

Meenemen bij 
uitvoering 

9225-7289 O7-a 

Het lijkt ons logisch in de eerste alinea op pagina 13 ook kort de Hortus te noemen. Wij zijn in 
1638 opgericht door de burgemeesters van Amsterdam en spelen dus al bijna 400 jaar een 
belangrijke groene rol in de stad.  

De Groenvisie geeft de visie op hoofdlijnen weer voor de komende 30 jaar. De rol van de Hortus 
is daarin belangrijk samen met vele andere organisaties, instellingen en bedrijven. In het 
overzicht van de historische groei van de stad en de rol van groen daarin in Bijlage 2 zullen we de 
informatie over de Hortus opnemen. Overgenomen 

9225-7289 O7-b 

Misschien op pagina 17  nog benadrukken dat de afname van biodiversiteit wereldwijde gevolgen 
heeft voor het leven op aarde – ook in een stad als Amsterdam waar het aantal soorten de 
afgelopen jaren is toegenomen. 

Bedankt voor de suggestie. Deze informatie is in de inspraakversie opgenomen in bijlage 1 op 
pagina 69 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

9225-7289 O7-c 

Op pagina 51 worden alleen de schooltuinen genoemd als plek voor educatie, terwijl wij ook een 
belangrijke rol spelen op het gebied van Natuur- en Milieueducatie. Wij willen kinderen 
voorbereiden op een duurzame toekomst door ze te inspireren en ze zodanig te ‘onderwijzen’ 
dat ze de waarde van de natuur ervaren en meer inzicht krijgen in hedendaagse vraagstukken (en 
mogelijke oplossingen). Door besef te krijgen van de rol die planten in je leven spelen, van 
voedsel en kleding tot medicijn, stijgt de waardering voor het plantenleven om je heen. Door 
kinderen te laten realiseren dat het plantenleven onmisbaar is voor de zuurstof op aarde, de 
waterhuishouding en de klimaatbeheersing, vergroten wij het bewustzijn voor het belang van de 
natuur. De Hortus Amsterdam is de enige plek in de stad waar de plantenwereld in al zijn 
facetten over het voetlicht gebracht wordt. Voorbeelden van de verschillende klimaten, de 
diverse (groei)vormen, de onderlinge relaties met de dierenwereld en de mens zijn allemaal te 
vinden in de Hortus. Dit maakt de Hortus tot dé plek voor natuureducatie in Amsterdam. 

Bedankt voor uw suggestie. Op pagina 51 geven we geen overzicht van natuur- en 
milieueducatie in Amsterdam, maar meer het belang van de schooltuinen. We zorgen dat we het 
belang van de Hortus als plek voor natuureducatie voor nu en in de toekomst noemen op de 
juiste plek in de Groenvisie. Overgenomen 

9225-7289 O7-d 

 Om op pagina 70 de Hortus niet te noemen is echt een omissie: de Hortus werd als eerste in de 
Plantage aangelegd. Het kan vrij soepel door er twee zinnen tussen te zetten:  
… in plaats van wonen. De Hortus, opgericht in 1638 en vanwege de vierde uitleg van de 
grachtengordel inmiddels tijdelijk verhuisd naar het Binnengasthuis, wordt als eerste aangelegd. 
In deze botanische tuin worden medicinale en exotische planten gekweekt, bestudeerd en 
tentoongesteld. Verderop liggen pleziertuinen met uitgaansgelegenheden. …  Bedankt voor de suggestie. Dat gaan we doen: zie eerder antwoord bij O7a Overgenomen 

9225-7289 O7-e 

Verder vinden we de foto’s prachtig, maar misten we de groene trambaan voor onze deur (die 
genoemd wordt op p.39). Ik weet dat er een mooie foto van is, heb ik ooit gezien, maar weet niet 
meer waar die vandaan kwam. Wij hebben m nu voor jullie gefotografeerd, maar vanwege de 
droogte is ie een beetje geel…. En ook nog wat andere foto’s, bijvoorbeeld van onze  voortuin die 
vrij toegankelijk is, en het parkje voor de Reinwardt Academie met zicht op de Drieklimatenkas. 
Ik stuur ze apart naar Geertje - jullie kunnen ze voor de Groenvisie gebruiken als jullie dat willen. Voor kennisgeving aangenomen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

4247-6438 B94 

 
De zienswijze schetst een uitgebreid toekomst beeld van Noord en de groene infrastructurele 
invulling ervan. 

Voor kennisgeving aangenomen. Dank voor het delen van uw visie. Concrete en locatie- 
specifieke plannen zullen we pas vormgeven in het Uitvoeringsprogramma. Daarbij zullen wij uw 
suggesties in acht nemen. 

Meenemen bij 
uitvoering 

B95 B95  Inspraakreactie B95 gaat in zijn totaliteit over het volkstuinenbeleid. 

Uw inspraakreactie gaat in zijn totaliteit over het volkstuinenbeleid, daarom hebben wij deze 
doorgestuurd ter beantwoording naar het inspraaktraject van de Uitvoeringsstrategie 
Volkstuinenbeleid. U kunt de beantwoording van uw inspraakreactie dan ook lezen in de Nota 
van Beantwoording van de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid. Hier is uw reactie gelabeld 
als: ‘Reactie op uitvoeringsstrategie 55’. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2323-2369 B96 

Wel wil ik op operationeel niveau een punt toevoegen: het Weteringcircuit. Deze rotonde, bij 
Vijzelgracht/Weteringschans/Heineken, heeft links en recht kleine parkjes. En ook in het midden 
een groot stuk groen in de rotonde zelf. Echter, dit alles is onderbroken door trambanen, 
fietspaden, autowegen. Wat nu, als die infrastructuur allemaal langs 1 kant va de rotonde wordt 
omgeleid? Dan kunnen de rest van al dat asfalt en tramrails weg; en kan je echt een groot park 
maken. Het park begint bijna al bij het Leidse plein, langs het water, dit zou je heel mooi kunnen 
doortrekken, als er iets efficiënter met die rijbanen op de rotonde van het Weteringscircuit wordt 
gedaan.  

Dank voor het delen van uw plan. Dit is inderdaad een mooie suggestie en is daarom als 
voorbeeld genoemd in de Groenvisie op pagina 51. Concrete en locatiespecifieke plannen zullen 
we pas vormgeven in het Uitvoeringsprogramma. Daarbij zullen wij uw suggestie in acht nemen. 

Meenemen bij 
uitvoering 



29 
 

1480-0320 B97 

Waarom moet in het plan van De Nieuwe Kern, waar de gemeente Amsterdam, met 100 (van de 
190 hectare) de grootste eigenaar is, eerst heel veel groen vernietigt worden zoals het groen van 
de nu al 100 jaar oude golfbaan “Oldcourse” en volkstuin Nieuw Vredenlust? Dat zou in 2021 
moeten gaan gebeuren. Dat moet U als grootste eigenaar en met de visie Groen 2050 
onmiddellijk stoppen. De Golfbaan kan een prachtig park worden en de volkstuinders zijn al 
openbaar. 

De Nieuwe Kern vormt een belangrijk ontwikkelgebied om bij te dragen aan de grote behoefte 
aan nieuwe woningen en voorzieningen in en om Amsterdam. Daarom is voor dit gebied een 
structuurvisie opgesteld die een goede balans zoekt tussen stedelijke verdichting en 
behoud/inpassing of aanleg van groen. Helaas kan hier één volkstuinpark niet behouden worden, 
Nieuw Vredelust. Ook een gedeelte van het naastgelegen park Ons Lustoord moet plaatsmaken 
voor woningbouw. De volkstuinparken in De Nieuwe Kern liggen buiten de gemeentegrens van 
Amsterdam en zijn onderdeel van een gebiedsontwikkeling die al eerder is ingezet. Deze valt 
onder het ruimtelijk regime van de gemeente Ouder-Amstel. De grond van de volkstuinparken is 
eigendom van de gemeente Amsterdam. De uitgangspunten ter vergroting van de openbaarheid 
en toegankelijkheid voor de volkstuinparken zijn ook hier leidend voor de wisselwerking tussen 
het bestaande groen en de grote gebiedsontwikkeling. In het plangebied komt ook een groot 
openbaar stadspark. Vergeleken met de huidige situatie neemt de gebruikswaarde en 
toegankelijkheid van het groen voor omwonenden toe. 

Niet 
overgenomen 

4576-3684 B98 

Graag wil ik specifiek mijn mening geven over bouwen in het huidige groen waarover ik soms 
uitingen in de media lees zoals bijvoorbeeld in Waterland boven de A10 Noord. Hier ben ik tegen. 
Het 'echte' groen moet bereikbaar blijven voor Amsterdammers. Dit maakt Amsterdam uniek. 
Voor bouwen moet elders worden gekeken, zoals de haven (nog meer dan dat er nu gebouwd 
wordt) en bepaalde wijken net buiten ring West en Noord. 

Amsterdam kiest op dit moment voor verdichting in plaats van uitbreiding voor de toekomstige 
inwonerstoename en de bijbehorende woningbouw. Dit betekent dat de woningbouw niet plaats 
vindt in de scheggen. Ook in de Hoofdgroenstructuur mag in principe niet gebouwd worden. De 
Groenvisie 2050 zet hier ook op in. Beslissingen over verdere verstedelijking worden in het kader 
van de Omgevingsvisie 2050 genomen. 

Niet 
overgenomen 

5415-4045 B99 

Een belangrijk stuk ‘landschap om de stad’ is de Lutkemeerpolder. Daar voert men al jarenlang 
actie om de vruchtbare akkergrond te behouden en niet te vernielen om er een bedrijventerrein 
aan te leggen. Er is een verzoek ingediend tot herziening van het bestemmingsplan, zodat dit 
veranderd kan worden in ‘agrarisch’. Volgens mij past deze herziening uitstekend in de 
Groenvisie. 

Het is de ambitie van de Groenvisie om de stad groener te maken en de scheggen groen en open 
te houden. Het bouwen in de Lutkemeerpolder is een bestuurlijke keuze die eerder is gemaakt en 
buiten de scope van de Groenvisie valt. Om binnenstedelijke bedrijventerreinen zoveel mogelijk 
te kunnen benutten voor verdichting (wonen, werken en voorzieningen) en daarmee groen 
binnen en buiten de stad te kunnen behouden is het belangrijk dat een deel van de bedrijven 
uitgeplaatst kan worden naar locaties dicht bij de stad, omdat een (klein) deel van de bedrijven in 
de stad zich niet goed laat mengen met andere functies. De Lutkemeerpolder vervult daar een 
rol in. Voor toelichting, zie de Bedrijvenstrategie gemeente Amsterdam 2020.  

Niet 
overgenomen 

3677-1366 B100 Ik vind het belangrijk dat Amsterdam groen blijft. Veel bomen en zuurstof. De Groenvisie zet in op het behouden, verbeteren en uitbreiden van het huidige groenareaal. 
Al opgenomen 
in Groenvisie 

1467-3907 B101 

Een ding wat verankerd zou moeten staan in de Groenvisie is de belofte dat kwalitatief 
hoogstaand groen niet voor economische doeleinden wordt verwijderd. Dat het belang van 
groen, en daarmee van duurzaamheid, gezondheid en vitaliteit, altijd voorop zou moeten staan. 
Zoals bijvoorbeeld nu dreigt te gebeuren in de Lutkemeerpolder met de biologische boerderij De 
Boterbloem.  

De ambitie van de Groenvisie is om de stad groener te maken en de scheggen groen en open te 
houden. Het bouwen in de Lutkemeerpolder is een bestuurlijke keuze die eerder is gemaakt en 
buiten de scope van de Groenvisie valt. Om binnenstedelijke bedrijventerreinen zoveel mogelijk 
te kunnen benutten voor verdichting (wonen, werken en voorzieningen) en daarmee groen 
binnen en buiten de stad te kunnen behouden is het belangrijk dat een deel van de bedrijven 
uitgeplaatst kan worden naar locaties dicht bij de stad, omdat een (klein) deel van de bedrijven in 
de stad zich niet goed laat mengen met andere functies. De Lutkemeerpolder vervult daar een 
rol in. Voor toelichting, zie Bedrijvenstrategie gemeente Amsterdam 2020. 

Niet 
overgenomen 

9912-6540 B102 
Mijn indruk tot nu. Mooie woorden, maar ik zou die woorden graag omgezet zien in zichtbare 
resultaten, waar de ideeën van (buurt)bewoners ook gehonoreerd worden. 

De Groenvisie is tot stand gekomen met veel input van bewoners. Ideeën van bewoners zijn 
letterlijk overgenomen. We gaat uit van het principe: aan groen werken we samen. We werken 
samen met bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en woningbouwcorporaties aan het groener 
maken van de stad. De Groenvisie wil bewoners, bedrijven en organisaties uitnodigen, aanzetten 
en inspireren om samen met de gemeente te werken aan vergroenen van de stad. Vaak zal dat 
nog een hele verandering vergen, waar we stapsgewijs aan gaan werken. Om met elkaar die 
stappen te kunnen zetten, maken we elke 5 jaar een uitvoeringsprogramma op basis van de 
Groenvisie. Overigens werkt de gemeente nu ook al veel samen met bewoners aan groen. Zo 
worden in het kader van Groen in de Buurt jaarlijks door de hele stad tientallen groene 
bewonersinitiatieven gerealiseerd. Zie voorbeelden op buurtgroen020.  Voor bewoners met een 
groen initiatief in de openbare ruimte biedt de gemeente diverse vormen van ondersteuning. 
Kijk hiervoor onder het thema: ‘Zelf aan de slag’. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

https://www.amsterdam.nl/ondernemen/bedrijfsruimte/bedrijvenstrategie-2020-2030/
https://www.amsterdam.nl/ondernemen/bedrijfsruimte/bedrijvenstrategie-2020-2030/
http://www.buurtgroen020.nl/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbeheer
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3500-8533 B103 

Mooi dat er zo wordt nagedacht en beleid wordt gemaakt voor vergroening van de stad.  
Wat wel belangrijk is om ook een goed onderhoudsplan te maken en te letten op uitvoering. Ik 
zag een hele rij prachtige nieuwe bomen langs het kanaal in Noord compleet verdrogen de 
afgelopen droge weken. Dat lijkt mij kapitaalvernietiging. Let dus ook goed op uitvoering na het 
ontwikkelen van mooie beleidsplannen. 

Beheer is uitermate belangrijk en daarom hebben we in de Groenvisie aandacht voor dat het 
beheer van het groen past bij de ambities en principes uit de Groenvisie. 

Meenemen bij 
uitvoering 

7807-4660 O8 

 
De zienswijze schetst een uitgebreid toekomst beeld van Noord en de groene infrastructurele 
invulling ervan. 

Voor kennisgeving aangenomen. Dank voor het delen van uw visie. Concrete en locatiespecifieke 
plannen zullen we pas vormgeven in het Uitvoeringsprogramma. Daarbij zullen wij uw suggesties 
in acht nemen. 

Meenemen bij 
uitvoering 

3714-1743 B104 Behoud de Lutkemeerpolder! 

Het is de ambitie van de Groenvisie om de stad groener te maken en de scheggen groen en open 
te houden. Het bouwen in de Lutkemeerpolder is een bestuurlijke keuze die eerder is gemaakt en 
buiten de scope van de Groenvisie valt. Om binnenstedelijke bedrijventerreinen zoveel mogelijk 
te kunnen benutten voor verdichting (wonen, werken en voorzieningen) en daarmee groen 
binnen en buiten de stad te kunnen behouden is het belangrijk dat een deel van de bedrijven 
uitgeplaatst kan worden naar locaties dicht bij de stad, omdat een (klein) deel van de bedrijven in 
de stad zich niet goed laat mengen met andere functies. De Lutkemeerpolder vervult daar een 
rol in. Voor toelichting, zie de Bedrijvenstrategie gemeente Amsterdam 2020.  

Niet 
overgenomen 

4741-6710 B105-a Veel groen en veel groente en fruitbomen rondom de stad. 

Groen, groenten en fruitbomen of meer algemeen eetbaar groen in de openbare ruimte of in de 
vorm van stadslandbouw en tuinieren zijn vormen van gebruik van het groen die in de Groenvisie 
staan beschreven. Deze voedselproductie kan in veel verschillende vormen als schooltuinen, 
volkstuinen, stadslandbouw, (collectieve) buurttuinen, voedselbossen en in de scheggen. 
Daarmee draagt het in het bijzonder bij aan de gezondheid en het sociale welzijn van de 
bewoners. Het kan niet overal, het is maatwerk en per locatie kijken we in overleg met bewoners, 
gebruikers en organisaties wat mogelijk is, ook als het tijdelijk is. 

Meenemen bij 
uitvoering 

4741-6710 B105-b Lutkemeerpolder niet bebouwen maar groen houden. 

Het is de ambitie van de Groenvisie om de stad groener te maken en de scheggen groen en open 
te houden. Het bouwen in de Lutkemeerpolder is een bestuurlijke keuze die eerder is gemaakt en 
buiten de scope van de Groenvisie valt. Om binnenstedelijke bedrijventerreinen zoveel mogelijk 
te kunnen benutten voor verdichting (wonen, werken en voorzieningen) en daarmee groen 
binnen en buiten de stad te kunnen behouden is het belangrijk dat een deel van de bedrijven 
uitgeplaatst kan worden naar locaties dicht bij de stad, omdat een (klein) deel van de bedrijven in 
de stad zich niet goed laat mengen met andere functies. De Lutkemeerpolder vervult daar een 
rol in. Voor toelichting, zie de Bedrijvenstrategie gemeente Amsterdam 2020. 

Niet 
overgenomen 

9417-4507 B106-a De Groenvisie is een goed initiatief, echter helaas 2050. 

We hebben gekozen voor 2050 als jaar voor het eindbeeld, omdat dat aansluit bij de 
Omgevingsvisie waar de Groenvisie input voor is. De Omgevingsvisie Amsterdam heeft ook 2050 
als jaar voor het langetermijnperspectief. Veel ambities zullen we eerder dan in 2050 kunnen 
realiseren. Aan veel ambities werken we al of we beginnen ermee als het eerste 
Uitvoeringsprogramma van start gaat. Overgenomen 

9417-4507 B106-b 

Maar waarom moet het zo ingewikkeld en is de Groenvisie, helaas 2050, niet eenvoudig via een 
link te raadplegen? Minder positief suggereert deze drempel dat men zo min mogelijk inspraak 
wil. 

De Groenvisie is zeker online beschikbaar. Zo kan iedereen die wil inspreken de informatie 
eenvoudig vinden. Dat was tot 25 juni 2020 mogelijk via deze link op de inspraakpagina.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

4792-6248 B107-a 
Hier voor mijn deur op de Barentszstraat, staat een waterhappertje die 24 uur per dag water 
gebruikt. Ik weet dat ze ook met een knop bestaan. Kan die vervangen worden? 

Bedankt voor uw suggestie. Waterhappertjes en de vervanging daarvan vallen niet onder het 
groenbeleid en de Groenvisie. We zullen uw verzoek doorgeven aan de verantwoordelijke 
afdeling. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://www.amsterdam.nl/ondernemen/bedrijfsruimte/bedrijvenstrategie-2020-2030/
https://www.amsterdam.nl/ondernemen/bedrijfsruimte/bedrijvenstrategie-2020-2030/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/groen-amsterdam-2050/inspraak-groenvisie-2050/


31 
 

4792-6248 B107-b 
Verder zie ik op diverse plekken in de stad kunstgras in plaats van gras. Zullen we dat niet doen in 
het kader van duurzaamheid? 

In de Groenvisie staat het groen centraal. Dit groen dient meerdere doelen, waaronder 
biodiversiteit, natuur(educatie), recreatie en ontspanning, duurzaamheid en cultuurhistorie. De 
gebruiksfunctie van het groen vraagt soms om een andere ondergrond of verharding. Kunstgras 
is daar een voorbeeld van. Toepassing van kunstgras blijft gezien de bespelingsdruk bij sporten 
en de schaarse ruimte in de stad een weloverwogen keuze. Sportparken als geheel bieden 
daarentegen veel kansen voor uiteenlopende groenwaarden, zoals waterberging, gebruiksgroen, 
biodiversiteit, beschutting en voedsel. Het optimaal benutten van deze kansen is één van de 
ambities van de Groenvisie. Zo willen wij rondom de kunstgrasvelden ecologisch waardevol 
groen aanleggen. Denk hierbij aan hagen, echt gras, bomen en struiken. Daarmee zijn 
sportparken van ecologisch toegevoegde waarde voor het gebied en vormen ze een onmisbare 
schakel in het groene netwerk van de stad. Bovendien lopen er veelbelovende onderzoeken naar 
het vergroten van de klimatologische waarde van kunstgras. Meer informatie omtrent kunstgras 
kunt u vinden in de Kunstgrasnota Concept.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

4050-4632 B108-a 
Mijn voorstel: afkondigen van nieuwe inspraak-periode en online stellen van het document van 
de Groenvisie in zijn volledige lengte. 

De Groenvisie is wel degelijk online beschikbaar. Deze is via een hyperlink te downloaden op de 
inspraakpagina die hier te vinden is.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

4050-4632 B108-b 

Toch wil ik ook nog mijn verbazing uiten over het streefdatum 2050 dat voor de Groenvisie van 
Amsterdam is gekozen. Andere grote steden - Berlijn, Wenen, Parijs zetten hun visie uit op 2030, 
hetgeen juist voor groen een realistisch termijn is. Het verbeteren van leefomstandigheden door 
meer groen is immers de meest goedkope en een op korte termijn realiseerbare maatregel. 

Voor het eindbeeld is voor 2050 gekozen omdat dat aansluit bij de Omgevingsvisie waarvoor de 
Groenvisie input is. De Omgevingsvisie Amsterdam heeft ook 2050 als jaar voor het 
langetermijnperspectief dat wordt opgesteld. Veel ambities zullen eerder dan in 2050 
gerealiseerd kunnen worden. Aan veel ambities wordt al gewerkt of er wordt mee begonnen als 
het eerste Uitvoeringsprogramma van start gaat. Overgenomen 

3890-8400 B109-a 

Ik wil hierbij onder de aandacht brengen dat om de doelstellingen uit de Groenvisie 2050 te 
realiseren het niet voldoende is om te focussen op het realiseren van meer groen. Het is ook 
nodig om gedragsregels af te spreken hoe men zich dient te gedragen in de groene openbare 
ruimte. Al jaren signaleer ik veel ongewenst gedrag (Barbecueën, feestjes, veel troep, 
geluidsoverlast). Kortom allerlei activiteiten waarbij mensen geen rekening houden met hun 
medemens en overlast veroorzaken. Zo kan men niet meer tot rust komen. Ik pleit dan ook voor 
een aanvulling in de Groenvisie 2050 aangaande gedragsregels in de openbare ruimte, 
waaronder parken, straten en kades met veel groen.  

De Groenvisie zet in op groen dat verschillende opgaven dient. De stad blijft groeien. Het is dus 
belangrijk om de ruimte die er voor groen is zo goed mogelijk te gebruiken. Dit blijft maatwerk 
en daarom gaan we per gebied bekijken welke functies daar het belangrijkste zijn. Zo creëren we 
idealiter groen waar natuur en biodiversiteit kunnen floreren, maar waarin men ook kan 
recreëren. Per groengebied onderzoeken we wat de juiste balans is tussen rust en recreatie. 
Sommige gebieden krijgen daarbij een meer recreatief karakter, in andere gebieden krijgt de 
natuurbeleving voorrang. Volgens de Groenvisie kan dit zeker worden gecombineerd in 
hetzelfde groengebied. Naast parken met ruimte voor verschillende activiteiten waar het 
drukker kan zijn, zullen er ook parken zijn met een hogere ecologische waarde en meer rust en 
natuurbeleving. Verder zijn er in de parken en scheggen altijd gebieden die niet openbaar 
toegankelijk zijn en dus niet worden verstoord. Los van de aandacht voor het groen hebben we, 
vooral in de zomermaanden, te maken met veel vuil dat achtergelaten is na een bezoek in het 
park, wat zowel het groen als de recreatie verstoord. Met gerichte communicatie proberen we te 
komen tot gedragsverandering naar gedeelde verantwoordelijkheid om de stad en het groen 
schoon te houden 

Meenemen bij 
uitvoering 

3890-8400 B109-b 
Verder doe ik de suggestie de groei, met name de toeristenstroom te stoppen of liever nog, 
terug te draaien. De Groenvisie 2050 gaat niet specifiek in op ambities met betrekking tot het toerisme. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

8107-6230 B110 Ik sta 100 % achter vergroening van Amsterdam‼️ Bedankt, voor kennisgeving aangenomen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

3457-0514 B111-a 

Waarom gebeurt niets met de kop van het Java eiland? Een fantastische plek, waar veel mensen 
naartoe wandelen, prachtig uitzicht over het IJ, al jaren geleden werd besloten om daar een park 
aan te leggen. Waar is het park?  

Voor kennisgeving aangenomen. Concrete en locatiespecifieke plannen zullen we pas 
vormgeven in het Uitvoeringsprogramma. Hierbij zullen we uw suggestie in acht nemen. 

Meenemen bij 
uitvoering 

https://openresearch.amsterdam/nl/page/51575/kunstgrasnota
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/groen-amsterdam-2050/inspraak-groenvisie-2050/
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3457-0514 B111-b 

Er wordt enorm veel gebouwd in onze omgeving (Sluisbuurt, Cruquiseiland,...) maar er worden 
nauwelijks bomen (echte bomen) geplant; dagelijks lezen we dat er bomen 'gekapt moeten 
worden aan een gracht of park (Vliegenbos)', geen geringe getallen, het gaat meestal over 
honderden bomen. Maar waarom is het niet (zoals parkeerplekken) vastgelegd dat er bij elke 
nieuwbouw een bepaald aantal bomen geplant moeten worden. In alle nieuwbouwprojecten 
wordt flink betegeld en geasfalteerd, geen bomen of groenstroken.  

We kappen bomen vanwege veiligheid, zeer slechte groei, ziekten en herinrichtingen. We 
herplanten gekapte bomen volgens de compensatie en herplant regeling. De waarborging van 
genoeg groen bij nieuwe gebiedsontwikkeling gebeurt aan de hand van de geldende groennorm. 
Voor genoeg groen voor iedereen in de stad ontwikkelen we een methode die in kaart brengt 
hoeveel groen op welke locatie nodig is. Hoe die er uit gaat zien is op dit moment niet bekend. 
De groennorm zal daar een rol in gaan spelen en we streven om deze uit te breiden naar de 
bestaande stad. Ook in de hele drukke delen van de stad is vaak nog ruimte voor vergroening, 
door de openbare ruimte op een andere manier in te richten. Maar ook private ruimte op en aan 
gebouwen en (binnen)tuinen en terreinen bieden ruimte voor vergroening. Daarnaast hanteren 
we bij nieuwe gebouwen het natuurinclusief bouwen. We kunnen nu nog niet zeggen hoeveel 
bomen of hectare de nieuwe groennorm gaat worden, dat gaan we onderzoeken. 

Niet 
overgenomen 

5220-2710 B112 
Wij zijn laat geïnformeerd over het bestaan van de Groenvisie. De loketten zijn gesloten 
vanwege de coronacrisis. Wij willen graag van ons laten horen. Kunt u mij de visie toezenden? 

De Groenvisie is online beschikbaar. Deze is via een hyperlink te downloaden op de 
inspraakpagina die hier te vinden is. Daarnaast is de Groenvisie 2050 ook in fysieke vorm 
beschikbaar bij de afsprakenbalie op de zeven stadsdeelloketten. Deze zijn gewoon open. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

4299-6614 O9-a 

Om succesvol te zijn, moet groen worden gedefinieerd en openbaar worden gemaakt door de 
gemeente. Wat is duurzaamheid? Wat is groen? Welke belangrijke dingen hebben ons niet meer 
duurzaam gemaakt? Welke stappen moeten we nemen om van die weg af te wijken? Proberen 
we door te gaan op dezelfde manier waarop we onhoudbaarheid hebben gecreëerd of stellen we 
oprechte doelen op om iets anders te creëren? Zijn we bereid om te luisteren, te discussiëren en 
actie te ondernemen in die nieuwe richting?  

Groen en natuur bestaan in vele vormen en een scherpe algemene definitie van die termen is 
moeilijk te geven. Daarom geven we aan dat het steeds maatwerk is en afhankelijk is van de 
locatie hoe het groen op een bepaalde plek kan worden ingevuld en wat de natuurwaarde is.  In 
de uitvoering geven we concreter invulling aan welk type beplanting het dan betreft en hoe het 
beheerd moet worden. Daarnaast gaat de Groenvisie over de kwaliteit van planten en wilde 
dieren in de stad. Daarin is duurzaamheid een belangrijk kader. Duurzaamheid adresseren we 
dus via deze twee onderwerpen. De gemeente Amsterdam intensief bezig om Amsterdam te 
verduurzamen via meerdere maatregelen. Meer informatie is hierover te vinden in de Routekaart 
Amsterdam Klimaatneutraal 2050. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

4299-6614 O9-b 

Echte duurzaamheid houdt mensen en hun omgeving gelijk en tegelijkertijd in stand. Dit vereist 
cultureel bewustzijn en een verandering in levensstijl. Wij, Towards Nature Permaculture 
Landscaping company, hebben een duidelijk plan om dat mogelijk te maken. Ons plan is het 
creëren van ecologisch en economisch duurzame gemeenschappen. 

Bedankt voor uw suggestie. Een van de 4 principes van de Groenvisie is: "Aan groen werken we 
samen". De visie wil daarmee bewoners, bedrijven en organisaties uitnodigen, aanzetten en 
inspireren om samen met de gemeente mee te werken aan de opgave. In deze opgave zit ook de 
functie die groen vertolkt in het kader van ecologie en duurzaamheid. Graag nodigen we u uit om 
uw bijdrage te leveren aan de vergroening van de stad bij de uitvoering van de Groenvisie.  

Meenemen bij 
uitvoering 

0686-2230 B113 
De zienswijze schetst een uitgebreid toekomst beeld van Noord en de groene infrastructurele 
invulling ervan. 

Voor kennisgeving aangenomen. Dank voor het delen van uw visie. Concrete en locatiespecifieke 
plannen zullen we pas vormgeven in het Uitvoeringsprogramma. Daarbij zullen wij uw suggesties 
in acht nemen. 

Meenemen bij 
uitvoering 

3359-7593 B114-a 
Graag wil ik pleiten voor een (maximale) uitbreiding van het Diemerbos tot Driemond met bij 
Weesp aan de andere kant van het kanaal een kleine voortzetting. 

Bedankt voor uw suggestie. Concrete en locatiespecifieke plannen zullen we pas vormgeven in 
het Uitvoeringsprogramma. Hierbij zullen we uw suggestie in acht nemen. 

Meenemen bij 
uitvoering 

3359-7593 B114-b 
Mogelijke locatie voor een stadsbos zie ik de ruimte tussen de ringweg en Ouderkerk aan de 
Amstel. 

Bedankt voor uw suggestie. Concrete en locatiespecifieke plannen zullen we pas vormgeven in 
het Uitvoeringsprogramma. Hierbij zullen we uw suggestie in acht nemen. 

Meenemen bij 
uitvoering 

3359-7593 B114-c 
Tevens zie ik graag een verplichting voor huiseigenaren met een plat dak om hier een sedumdak 
van te maken, tenzij ze er zonnepanelen op plaatsen. 

Voor Nieuwbouw en transformatie geeft de Hemelwaterverordening (in combinatie met 
principes natuurinclusief bouwen) richting aan de blauw-groene daken als nieuwe standaard. In 
het verleden werden al tenders met blauwe en groene eisen opgesteld of waterneutrale 
bouwenveloppen afgegeven. Het verplichten op bestaand privaat terrein wordt niet als een 
haalbare en wenselijke richting gezien. Daarnaast hebben zonnepanelen een hoger rendement 
wanneer deze worden gecombineerd met groen. Een combinatie van groen en energie is dus 
wenselijk.  

Niet 
overgenomen 

4855-9399 O10  Inspraakreactie O10 gaat in zijn totaliteit over het volkstuinenbeleid. 

 Uw inspraakreactie gaat in zijn totaliteit over het volkstuinenbeleid, daarom hebben wij deze 
doorgestuurd ter beantwoording naar het inspraaktraject van de Uitvoeringsstrategie 
Volkstuinenbeleid. U kunt de beantwoording van uw inspraakreactie dan ook lezen in de Nota 
van Beantwoording van de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid. Hier is uw reactie gelabeld 
als: ‘Reactie op uitvoeringsstrategie 84’. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/groen/bomenverordening/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/groen-amsterdam-2050/inspraak-groenvisie-2050/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/klimaatneutraal/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/klimaatneutraal/
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B115 B115 Inspraakreactie B115 gaat in zijn totaliteit over het volkstuinenbeleid. 

 Uw inspraakreactie gaat in zijn totaliteit over het volkstuinenbeleid, daarom hebben wij deze 
doorgestuurd ter beantwoording naar het inspraaktraject van de Uitvoeringsstrategie 
Volkstuinenbeleid. U kunt de beantwoording van uw inspraakreactie dan ook lezen in de Nota 
van Beantwoording van de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid. Hier is uw reactie gelabeld 
als: ‘Reactie op uitvoeringsstrategie 56’. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

8107-6230 B116 Ik sta 100 % achter vergroening van Amsterdam‼️ Bedankt, voor kennisgeving aangenomen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

4284-0723 B117-a 
De Groenvisie is een goede start, maar is mijn inziens voor de lange termijn waar deze over gaat, 
lang niet disruptief genoeg 

De Groenvisie is zo opgesteld dat deze ambitieus doch realistisch is. Het biedt de mogelijkheid 
om de stad extreem te vergroenen en is voldoende integraal om meegenomen te worden in de 
Omgevingsvisie 2050.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

4284-0723 B117-b 

Vooral de oude binnenstad kan veel groener dan in het voorstel. Nu geldt de straat als norm met 
parkeerplaatsen eromheen en daardoor te smaller fietspaden of stoepen. Het groen moet 
worden ingezet om dit te veranderen. Gebruik de doorstroomgegevens van de stad om deze 
punten logisch te plannen. Sluit grachten volledig af van autoverkeer, door er brede fiets en 
wandelpaden te maken gescheiden door groen. Mat andere woorden gebruik het groen als 
basisprincipe voor het splitsen en reguleren van stromen in de stad. Voeg dit principe toe aan de 
vier die er al zijn en het zal veel gemakkelijker worden de stad (steeds opnieuw) met groen in te 
delen. 

Op basis van de Agenda Amsterdam Autoluw werken we aan het autoluwer maken van de stad. 
Zo maken we meer ruimte voor fietsers en voetgangers, maar ook voor groen, 
speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen en fietsparkeren. Dat maakt dat we andere profielen 
krijgen in de stad. Het boekje 'Inrichtingsprincipes voor een autoluwe stad' bevat de 
uitgangspunten voor het inrichten van autoluwe gebieden. De komende jaren zullen we de 
vergroening van straatprofielen verder uitwerken in de 'Standaard voor het Amsterdamse 
straatbeeld'. Bij het inpassen van groen in straten en op grachten houden we uiteraard rekening 
met de verkeersfunctie van een straat, maar ook met de beheerbaarheid, de kwetsbaarheid van 
het groen, de stedenbouwkundige opzet van een straat en eventuele monumentale waarden.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

1875-2874 B118-a 

 Verander "Groen, tenzij" in  "Groen, want" op die manier wordt er uitdrukkelijk gekozen voor het 
belang van het groen in en rondom de stad Amsterdam. Het bereiken van de klimaatdoelen, het 
versterken van de biodiversiteit en de het oplossen van de huidige en toekomstige 
Stikstofproblemen dwingen ons hiertoe. 

Bedankt voor uw suggestie. Met het "Groen, tenzij"-principe zetten we inderdaad in op zoveel 
mogelijk groen met waarde voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid en sociaal welzijn. 
In een leefbare stad is naast groene ruimte ook andere ruimte nodig, bijvoorbeeld voor wonen, 
vervoer of voor de energietransitie, dus groen kan niet overal.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

1875-2874 B118-b 

Door een Groenvisie los te presenteren van het water in en rondom de stad Amsterdam en geen 
link te leggen met waternet en het waterschap AGV wordt vergeten hoe land en water in de 
regio Amsterdam onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Deze koppeling met Waternet en het 
Waterschappen van Amsterdam  "Groen en Blauw" is noodzakelijk. 

Groen en water zijn inderdaad nauw met elkaar verbonden. Waterbeheer met als doel hogere 
waterkwaliteit is van belang voor stadsnatuur. Daarom noemen we in de Groenvisie ook de 
Europese Kaderrichtlijn Water. Daarin staan de uitgangspunten voor de hogere waterkwaliteit 
om de ecologie te versterken. De waterbeheerders hanteren deze richtlijn voor het creëren van 
een optimale leefomgeving voor planten en dieren. Verder zijn alle facetten van de 
Amsterdamse visie op het water in 2016 uiteengezet in de Watervisie Amsterdam 2040.  

Al opgenomen 
in Groenvisie 

1875-2874 B118-c 

De huidige Lockdown heeft duidelijk gemaakt dat veel Amsterdammers juist behoefte hebben 
aan stilte in hun woonomgeving en in het groen. Door vooral te mikken op activiteiten in en 
rondom het groen wordt hier geen rekening mee gehouden. De helende werking van stille 
natuur heeft een ongekende invloed op de gezondheid van bewoners.  

De lockdown heeft inderdaad aangetoond hoe belangrijk het groen is voor de Amsterdammers. 
Voor veel bewoners zijn wandelen, fietsen, sporten, genieten van de natuur en spelen ook 
vormen van activiteit. Juist die activiteit die vaak in stilte plaats vindt past goed in een groene 
omgeving. De Groenvisie zet in op groen dat verschillende opgaven dient. Per groengebied 
onderzoeken we wat de juiste balans is tussen rustige en iets drukkere plekken. Sommige delen 
krijgen daarom een meer recreatief karakter waar bij andere de natuurbeleving het primaat 
heeft. Maar volgens de Groenvisie kan dit zeker hand in hand gaan in hetzelfde groengebied. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

1875-2874 B118-d 

Zelfbeheer wordt besproken in deze Groenvisie 2050. Maar er wordt geen oplossing geboden 
voor alle miscommunicatie en tegenwerking vanuit de ambtelijke organisatie met betrekking tot 
bestaande en toekomstige zelfbeheer-organisaties. 

De gemeente zet bij zelfbeheerprojecten in de openbare ruimte in op heldere procedures en 
goede afspraken (in bijvoorbeeld een beheerovereenkomst tussen bewoners en de gemeente) 
zodat vooraf duidelijk is wat partijen van elkaar mogen verwachten, en we teleurstelling  
voorkomen. Bestaande procedures lopen we na en verbeteren we, waar mogelijk. Dit is een 
continu proces. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen  

1875-2874 B118-e 
 Natuurversterking en verbetering biodiversiteit, wordt genoemd. Maar de uitwerking hiervan 
ontbreekt. 

Er is inmiddels beleid vastgesteld op (i) het gebied van de aanleg ecologische structuur en het 
wegnemen van knelpunten in deze structuur en (ii) verplicht natuurinclusief bouwen bij 
nieuwbouw en grootschalige renovaties (ii) gestandaardiseerde natuurinclusief bouwen bij de 
grootschalige kadevernieuwing 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

1875-2874 B118-f In zijn algemeenheid ontbreken de harde en meetbare eisen en resultaten. 

Deze Groenvisie geeft de hoofdlijnen aan waar we voor 30 jaar ambities aan koppelen. De visie 
op zich is niet concreet, omdat ze richtinggevend is voor een lange termijn. Iedere 4 à 5 jaar 
stellen we een Uitvoeringsprogramma op dat de concrete plannen voor de korte termijn 
beschrijft. Dat gebeurt steeds op basis prioritering op dat moment en beschikbare budgetten. 
Dat alles is erop gericht om op lange termijn alle ambities te kunnen verwezenlijken. Overgenomen 

https://issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/watervisie_amsterdam_2040
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7686-2692 O11 

Onbeperkt Oost is een vereniging van mensen met een beperking in het stadsdeel Oost. 
Rond de 15% van de inwoners van Amsterdam hebben een fysieke, visuele of psychische 
beperking. Onbeperkt Oost komt op voor de belangen van deze mensen als het gaat om b.v. de 
inrichting van de openbare ruimte. Gelukkig heeft de gemeente Amsterdam enkele jaren 
geleden het VN-verdrag voor mensen met een handicap geratificeerd. Landelijk was dit ook al 
gedaan door de Tweede- en Eerste Kamer. Wij gaan er dus van uit dat fysieke toegankelijkheid 
gegarandeerd wordt door alle overheidsinstanties die zich bezig houden met de fysieke 
inrichting van de openbare ruimte. De Groenvisie 2050 schept wat dit aspect betreft  weinig 
aanknopingspunten en roept vragen op wat betreft de bruikbaarheid van voetgangersgebieden 
en parken 

Bedankt voor uw suggestie. We zorgen dat daar in de Groenvisie meer aanknopingspunten voor 
worden opgenomen. Overgenomen 

6825-0906 B119 
Tijd voor verandering van visie! Behoud Lutkemeer!  Wat hebben we aan dikke bankrekening als 
er geen leven meer mogelijk is op deze planeet? 

Het is de ambitie van de Groenvisie om de stad groener te maken en de scheggen groen en open 
te houden. Het bouwen in de Lutkemeerpolder is een bestuurlijke keuze die eerder is gemaakt en 
buiten de scope van de Groenvisie valt. Om binnenstedelijke bedrijventerreinen zoveel mogelijk 
te kunnen benutten voor verdichting (wonen, werken en voorzieningen) en daarmee groen 
binnen en buiten de stad te kunnen behouden is het belangrijk dat we een deel van de bedrijven 
kunnen uitplaatsen naar locaties dicht bij de stad, omdat een (klein) deel van de bedrijven in de 
stad zich niet goed laat mengen met andere functies. De Lutkemeerpolder vervult daar een rol 
in. Voor toelichting, zie de Bedrijvenstrategie gemeente Amsterdam 2020.  

Niet 
overgenomen 

6383-5721 B120 
Noord Hollandse kanaalscheg en Schellingwouderdijk in noord opnemen in de Hoofd Groen 
Structuur 

De Hoofdgroenstructuur zullen we actualiseren in het kader van de Omgevingsvisie. We zullen 
deze suggesties voor uitbreiding in dat traject meenemen 

Meenemen bij 
uitvoering 

7899-8057 B121 Heeft opnieuw ingestuurd, is geregistreerd en behandeld onder O12, 7716-9016.     

7716-9016 O12-a 

 Het grondgebied van Amsterdam is onder te verdelen in private of openbare ruimte. Ongeveer 
de helft van het Amsterdamse oppervlak is privaat eigendom. Dus zou de Groenvisie in even 
grote mate over de private gebieden moeten gaan. Echter heeft de Groenvisie de focus op de 
openbare ruimte en de private ruimte nog wat onderbelicht blijft. 

Inderdaad van de 210 km2 die Amsterdam beslaat is 82 km2 niet openbaar. Dat zijn voornamelijk 
gebouwen. Het is de ambitie van de Groenvisie om zowel de openbare als private ruimte te 
vergroenen. Dat kan onder andere door meer te kiezen voor natuurinclusieve en 
klimaatadaptieve bouw met groene daken, gevels en tuinen. Niet alleen gericht op nieuwbouw. 
Ook bij bestaande bouw zijn veel mogelijkheden. Daarnaast is er de ambitie om semiopenbare 
ruimte toegankelijker te maken, zodat we het kunnen toevoegen aan de openbare ruimte en 
meer Amsterdammers ervan kunnen genieten.  

Al opgenomen 
in Groenvisie 

7716-9016 O12-b 

Naar onze mening is tegels eruit halen zeker nodig, maar groen erin is minstens net zo 
belangrijk. Aan groen erin! (op kavelniveau) besteed de Groenvisie relatief (te) weinig aandacht! 
Kan dat met private grond? Jazeker. Bureau binnentuinen heeft 100 maatregelen ontwikkeld 
voor het groen en klimaatbestendig inrichten van private tuinen (Het binnentuinen kaartspel). 
Tegels eruit is slechts 1 van de honderd maatregelen. De Groenvisie zou ook een kader voor de 
andere maatregelen van het Binnentuinen kaartspel kunnen geven: groen en 
klimaatbestendigheid in het bestemmingsplan, omgevingsplan etc. 

Groen erin is wel degelijk het wenselijke vervolg van tegels er uit, ook in de private ruimte. Deze 
Groenvisie is input voor de Omgevingsvisie en daarmee geeft ze ook richting aan toekomstige 
Omgevingsplannen.  

Al opgenomen 
in Groenvisie 

7716-9016 O12-c 
De samenhang tussen de omgevingsvisie kan duidelijker, het zou goed zijn als voor die 
samenhang ook kaders of richtlijnen worden gegeven. 

De Groenvisie is de groene input voor de omgevingsvisie. Bovendien nemen we de principes en 
ambities uit de Groenvisie mee bij het actualiseren van de Hoofdgroenstructuur in het kader van 
de Omgevingsvisie. In het kader van de Uitvoering van de Groenvisie geven we kaders en 
richtlijnen aan de Omgevingsvisie. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

7716-9016 O12-d 

 Het heeft onze voorkeur om ‘Groen gebouw’ als 1 van de 5 groene elementen te veranderen in 
‘Groen kavel', omdat het niet alleen om gebouw gaat maar juist ook om tuin/erf. Denk ook aan 
het vergroenen van bijvoorbeeld schoolpleinen. Het woord ‘Groen kavel’ omvat zowel tuin als 
bebouwing, het woord ‘Groen gebouw’ daarentegen alleen bebouwing.  Bedankt voor de suggestie. We hebben de term kavel op een aantal plekken toegevoegd. Overgenomen 

7716-9016 O12-e 

 Het zou goed zijn als het ‘Groene kavel’ element meer aandacht krijgt, ook vanwege ecologische 
en klimaatadaptieve redenen. Juist de fijnmazige schaal en onderling kleine afstand tussen 
Groene kavels en Groene bouwblokken is essentieel om als ‘stepping stone’ voor insecten en 
bloemen, planten en zaden te kunnen dienen. Daarnaast blijkt dit beter voor de 
hittebestendigheid. Samengevat blijkt steeds uit onderzoek dat bewoners meer en beter groen 

Inderdaad is wat u aankaart van belang. Dat bedoelen we ook te zeggen in de Groenvisie, 
misschien in net andere termen dan u gebruikt. De term kavel hebben we voor de duidelijkheid 
nog toegevoegd in de Groenvisie bij het niveau van het groene gebouw.  Overgenomen  

https://www.amsterdam.nl/ondernemen/bedrijfsruimte/bedrijvenstrategie-2020-2030/
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in de buurt (1 en 2) wensen en dit blijkt ook het meest effectief2. Daarom pleiten we om in de 
Groenvisie: Toevoegen van groen in gebieden met een hoge dichtheid en veel verharding extra 
aandacht te geven, vooral bij ‘Groene kavel’ en ‘Groene buurten’ 

7716-9016 O12-f 

Het is onze ervaring dat kleine Groen in de Buurt (GiB) projecten goed werken als het kleine 
projecten betreft zoals boomspiegels, geveltuinen en bloem/platenbakken in de openbare 
ruimte. Echter, bij de gemiddeld/grotere Groen in de Buurt (GiB) projecten, zoals vergroenen van 
een plein, blijkt aanleggen beheer samen met bewoners, vanuit de gemeente lastig gefaciliteerd 
te worden en verschilt het beleid per stadsdeel. Niet alleen duidelijke kaders voor aanleg, 
onderhoud en beheer zijn dus gewenst, maar ook eenduidige en ondersteunende uitvoering 
vanuit de gemeente is gewenst voor medium/large GiB projecten. 
Per stadsdeel zou bijvoorbeeld tenminste één, maar liever meerdere, groen in de buurt (GiB) 
coördinatoren kunnen faciliteren tussen bewoners/bewonersgroepen en stedelijke diensten, 
zoals Stadswerken, V&OR, R&D en/of IB. 

Bij de wat grotere projecten komt inderdaad veel kijken, zowel in de aanloopfase als bij de 
uitvoering en het beheer. De aanpak kan per stadsdeel verschillen, dit weerspiegelt de grote 
verscheidenheid in de stad. Zo spelen in stadsdeel Centrum vaak heel andere zaken mee dan 
bijvoorbeeld In Noord. Niettemin, in vrijwel alle stadsdelen zijn groencoördinatoren actief, al 
worden ze soms anders genoemd en zal ook het takenpakket per stadsdeel verschillen. Over de 
beste manier om projecten op te pakken, denken we stedelijk veel na en overleggen we. Groen in 
de buurt is nog volop in ontwikkeling. Meer eenduidigheid in de aanpak van projecten zou 
voordelen kunnen hebben en daar kijken we zeker ook naar, maar ruimte voor maatwerk zal wel 
steeds voorop blijven staan. Dit is een interessante suggestie die aansluit bij bewegingen die 
momenteel binnen de gemeente plaatsvinden. We streven naar continue verbetering en zullen 
deze suggestie nader bekijken. 

Meenemen bij 
uitvoering 

7716-9016 O12-g 

De Groenvisie geeft niet erg overtuigend aan hoe de fraaie principes (4 principes) ook concreet 
ingevuld kunnen worden. Hoe dan? Is de belangrijke vraag die boven het stuk blijft zweven. 
Concrete handvatten of toetsingskaders ontbreken. 

Deze Groenvisie geeft de hoofdlijnen aan waar we voor 30 jaar ambities aan koppelen. De visie 
op zich is niet concreet, omdat ze richtinggevend is voor een lange termijn. Iedere 4 à 5 jaar 
stellen we een Uitvoeringsprogramma op dat de concrete plannen voor de korte termijn 
beschrijft. Dat gebeurt steeds op basis prioritering op dat moment en beschikbare budgetten. 
Dat alles is erop gericht om op lange termijn alle ambities te kunnen verwezenlijken. Overgenomen 

7716-9016 O12-h 

Door het nog ontbreken van een uitvoeringsprogramma schetst de Groenvisie wel mooie acties 
maar daar blijft het bij. Het gevaar is dat acties niet uitgevoerd worden, of een andere prioriteit 
krijgen aangezien deze ook nog niet geactualiseerd zijn (SHP, HGS, ESA,HBS, Ondergrondse 
infrastructuur). Hierdoor is de realiteit van de Groenvisie naar de toekomst verschoven en zal pas 
bij het uitvoeringsprogramma, budget toewijzing en realisatie van de andere hoofddocumenten 
haar beslag krijgen. Daar zit een afbreukrisico in. 

Deze Groenvisie geeft de hoofdlijnen aan waar we voor 30 jaar ambities aan koppelen. De visie 
op zich is niet concreet, omdat ze richtinggevend is voor een lange termijn. Iedere 4 à 5 jaar 
stellen we een Uitvoeringsprogramma op dat de concrete plannen voor de korte termijn 
beschrijft. Dat gebeurt steeds op basis van prioritering op dat moment en beschikbare 
budgetten. Dat alles is erop gericht om op lange termijn alle ambities te kunnen verwezenlijken. 
De principes en ambities uit de Groenvisie nemen we mee bij het actualiseren van de 
Hoofdgroenstructuur. Deze stellen we op in het kader van de Omgevingsvisie en waar mogelijk 
worden de Ecologische Structuur en de Hoofdbomenstructuur erin geïntegreerd. Dit gebeurt in 
lijn met het beleid dat geformuleerd is in de Groenvisie. Daarbij is de realiteit dat we aan veel 
ambities uit de Groenvisie op dit moment al werken. Overgenomen 

7716-9016 O12-i 

Omdat een kwantificering en meetbaarheid van de doelen op dit moment moeilijk is, is bij het 
maken van de uitvoeringsagenda, en daarna bij de uitvoering, moeilijk te meten wat het beste 
aan de doelen bijdraagt en of de doelen gehaald worden. Bijvoorbeeld: Hoeveel groene straten 
er nu zijn (2020) en hoeveel er meer zijn in 2050 blijft onbekend. Maatregelen of doelen zijn niet 
SMART gedefinieerd, of op andere wijze goed meetbaar. Door de doelen te kwantificeren kan 
beter gestuurd worden op beleid. 

Deze Groenvisie geeft de hoofdlijnen aan waar we voor 30 jaar ambities aan koppelen. De visie 
op zich is niet concreet, omdat ze richtinggevend is voor een lange termijn. Iedere 4 à 5 jaar 
stellen we een Uitvoeringsprogramma op dat de concrete plannen voor de korte termijn 
beschrijft. Dat gebeurt steeds op basis prioritering op dat moment en beschikbare budgetten. 
Dat alles is erop gericht om op lange termijn alle ambities te kunnen verwezenlijken. Overgenomen 

7716-9016 O12-j 

Financiering en priorisering op dit moment onbekend zijn. Dat heeft een risico. Zie groen als een 
investering met een rendement in plaats van kostenpost, aangezien hiervoor veelvuldig bewijs 
voor is dat groen zelfs winstgevend is (toegevoegde woningwaarde, besparing zorgkosten) 

De maatschappelijke en economische baten van groen zijn meegenomen in het opstellen van de 
Groenvisie. Er is gewerkt met de resultaten van het onderzoek naar de waarde van groen in 
Amsterdam waar het RIVM onder andere de TEEB-systematiek heeft toegepast die ingaat op de 
baten voor gezondheid, natuur, woningen, klimaat et cetera. De Groenvisie zelf gaat mee voor 
een langere periode. Per 5 jaar zullen we financiering en prioritering daarom bepalen in het kader 
van het Uitvoeringsprogramma op basis van de dan beschikbare middelen en de dan belangrijke 
focus. Overgenomen 

7716-9016 O12-k 

Wij zijn van mening dat bewoners, die al bijdragen in de gemeenschappelijke kosten 
van de openbare ruimte, niet extra hiervoor hoeven bij te dragen. 
Bedrijven echter, die de gemeenschappelijk betaalde openbare voorzieningen (OV) of 
openbare ruimte (stoep) exploiteren, kunnen wat ons betreft wél in aanmerking voor 
‘groenbelasting’. 

Voor kennisgeving aangenomen. De financiering van de vergroening en de mogelijkheden van 
meer publiek private samenwerking daarvoor, betrekken we bij de uitvoering.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 
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3136-3842 B122 

Op het Java-eiland is er door de bewoners inmiddels 3.760 m2 aan groen (tuinbakken) 
geadopteerd. Ook is er bijvoorbeeld 500 m2 groen in de gezamenlijke buurttuin Java. 
Het eiland is nu beduidend groener, maar er rest een essentieel probleem voor onderhoud: 
watervoorziening. Dat geschiedt moeizaam bij gebrek aan openbare voorzieningen.  
Drinkwater is echter nooit een goede oplossing, wordt zeldzaam en is kostbaar. Het zilte IJ-water 
is niet geschikt voor de beplanting. Voorzieningen voor regenwater ontbreken ook. 
In uw Groenvisie vind ik daar niets in terug. Buurtparticipatie is mooi, maar vraagt om 
continuïteit. Parallelle waterleidingen met regen-/koelwater zou al een idee zijn en extra geld. 

Het afvangen en borgen van regenwater voor later gebruik is een van de opgaven waar 
Amsterdam intensief mee bezig is doormiddel van het programma Amsterdam Rainproof en het 
Natuurinclusief bouwen beleid. Concrete en locatiespecifieke plannen zullen we pas vormgeven 
in het Uitvoeringsprogramma. Vanuit Amsterdam Rainproof wordt ingezet op het opvangen, 
vasthouden en gebruiken van regenwater op de plek waar het valt. Ook vanuit het RESIIO-
project wordt hierop ingezet. In dit programma zullen 10.000 m2 slimme blauw-groene daken 
worden gerealiseerd in de stad. We zullen in het Uitvoeringsprogramma onderzoeken welke 
slimme bewateringssystemen we kunnen inzetten  om water af te vangen, op te slaan en in de 
openbare ruimte te distribueren  

Meenemen bij 
uitvoering 

5294-6431 B123 
Groen is goed voor iedereen dus zorg ervoor dat ook voor iedereen genoeg beschikbaar is in de 
buurt! 

Dat is inderdaad belangrijk en daarom hebben we een principe opgenomen in de Groenvisie dat 
zegt: "We zorgen voor genoeg gevarieerd groen voor iedereen." We zorgen dat elke 
Amsterdammer kan genieten van voldoende groen in en om de stad, ook in het centrum. We 
garanderen toegang tot een bepaalde hoeveelheid groene ruimte per inwoner. Hoeveel dat is, 
hangt af van het type groen.  

Al opgenomen 
in Groenvisie 

6780-7848 B124-a 

Groen in parken en grotere groene plekken is mooi, maar juist het groen in de dagelijkse 
leefomgeving is m.i. belangrijk: hoeveel bomen staan er op straat, hoe staan ze erbij: rijkelijk of 
staan ze te verpieteren door uitlaatgassen en te grote droogte? Dit is het groen dat je tegenkomt 
als je naar de supermarkt loopt of fietst, dus "vanzelfsprekend". Dat is wat anders dan al dat 
groen waarin je zou moeten "recreëren". In mijn eigen directe omgeving speelt dit b.v. op de 
Rozengracht: ik ben als buurtbewoner niet tijdig op de hoogte gesteld van de plannen tot 
herinrichting. De grote bomen langs deze drukke verkeersader zijn voor mij zéér belangrijk, 
belangrijker dan ruimte voor de terrassen (voor toeristen) langs de gevel en eventuele aparte 
fietspaden (= ook asfalt) los van de rijweg. 

Het projectteam voor de herinrichting Rozengracht heeft het afgelopen half jaar nog eens 
zorgvuldig gekeken naar de mogelijkheden voor behoud van de bomen. Door het concept 
ontwerp aan te passen en concessies te doen aan vastgestelde uitgangspunten is het gelukt om 
een nieuw ontwerp te maken voor de Rozengracht met behoud van nagenoeg alle bomen.   

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

6780-7848 B124-b 

Met toenemende droogte is het m.i. noodzakelijk gemeentelijke (dan wel Pantar) ploegen aan 
onderhoud van de bomen te laten doen: verdroogde aarde losmaken, water geven en in het 
algemeen: de toestand van de bomen in de stad in de gaten houden. 

Stadswerken, Pantar en verschillende groenaannemers beheren het gemeentelijk groen. Het 
werk wordt onder deze partijen verdeeld. Het watergeven bij de bomen wordt door 
groenaannemers uitgevoerd, omdat zij ook verantwoordelijk zijn voor de nazorg aan de bomen 
voor vier jaar. Er is een stadsbreed inspectiekader voor de bomen, waarbij externe, 
gecertificeerde boominspecteurs de inspectie op de veiligheid van de bomen uitvoeren. Inspectie 
van ziekten en plagen voeren verschillende partijen uit. Voor de hele stad is een droogte- en 
hitteplan opgesteld, waar verschillende partijen aan werken.         

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

6780-7848 B124-c 

 Als er nieuwe wijken (zoals b.v. in Westpoort) gepland worden, moeten deze hun eigen "groene 
longen" krijgen en moeten niet al druk bezette parken (als b.v. het Westerpark) nòg drukker 
worden. 

De Groenvisie zet in op voldoende groen voor iedereen. Met de groennorm binnen 
projectgebieden zorgen wij voor voldoende groen in de nieuwe wijken. Dit kunnen we realiseren 
door nieuwe parken toe te voegen, meer openbare ruimte groener te maken en meer semi- of 
niet openbare ruimte voor iedereen toegankelijk te maken. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

4201-5056 B125-a 
 Hopelijk zorgt de corona crisis niet voor tekorten die van invloed gaan zijn op de uitvoering van 
de plannen. Het belang van veel en goed groen heeft zich met deze crisis wel echt bewezen.  

In de afgelopen periode is inderdaad nog duidelijker geworden hoe belangrijk groen in de stad is. 
De invloed van de COVID-19 crisis op de uitvoering van plannen de komende jaren is nog niet 
duidelijk. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

4201-5056 B125-b 

Ga in gesprek met verenigingen van eigenaren (vve’s). Groene daken zijn waarschijnlijk te duur 
voor vve’s. Of het wordt gezien als een grote stap of investering. Bied duidelijke informatie over 
mogelijkheden, kansen, financiering, wat voordelen zijn, wat er allemaal onder groene daken 
valt. Misschien kan de gemeente een voorbeeld zijn en het gemeentelijk vastgoed bedekken met 
groene (sedum) daken? 

Het kennisdelen en informeren van organisaties, bedrijven en bewoners zullen we betrekken bij 
de uitvoering van de Groenvisie. In Amsterdam zijn overigens al vele VvE’s met een groen dak. 
De gemeente gaat ook zelf verder met het groener maken van haar vastgoed. Wat de gemeente 
zelf doet aan duurzaamheid (waaronder groene daken op eigen gebouwen) kunt u hier lezen.  

Meenemen bij 
uitvoering 

4201-5056 B125-c 

Samenhang met afval. Er ligt overal veel zwerfafval. Of grofvuil dat te vroeg wordt neergezet. Ik 
woon bijvoorbeeld sinds 1999 in de Dapperbuurt, en afval is sinds ik hier woon al een groot 
probleem. Ik meld dit ook steeds bij de gemeente (via de meldingen site). Zwerfafval is niet 
alleen slecht voor het milieu, ecosysteem en voor dieren, maar het zorgt helaas ook voor een 
armoedig straatbeeld en een omgeving waar mensen niet meer om lijken te geven. Mooi 
(verzorgd) groen doet mensen goed, maakt mensen trots op hun buurt en zorgt er op termijn 
ook voor dat mensen geen troep meer op straat gooien. Laat zien dat de gemeente echt in 
buurten gaat investeren. Merkbaar is nu dat het erg per wijk verschilt. Ook met het opknappen. 

We werken dagelijks hard aan een schone, hele, groene en veilige openbare ruimte. U stelt geen 
vraag, maar heeft wel een wens die wij met u delen. Net als u willen we een openbare ruimte 
waar iedereen zich thuis voelt en trots op is, ongeacht in welke wijk iemand woont.   

Al opgenomen 
in Groenvisie 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/duurzame-gemeentelijke-organisatie-2030/
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Dat is jammer.  

4201-5056 B125-d 
Geef inwoners het gevoel dat er in hun wijk geïnvesteerd wordt. Misschien juist een bekende 
landschapsontwerper als Piet Oudolf inhuren voor minder voor de hand liggende wijken.  

Bedankt voor uw suggestie. Concrete en locatiespecifieke plannen zullen we pas vormgeven in 
het Uitvoeringsprogramma.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

4201-5056 B125-e 

Persoonlijk ben ik benieuwd wat er in de Dapperbuurt gaat gebeuren. Heb helaas meerdere 
keren gehoord dat de wijk te weinig plek zou hebben (en dat mogelijk zelfs voor het plaatsen van 
extra/nieuwe afvalcontainers groen zou moeten verdwijnen). De Dapperbuurt, en zeker de 
Dappermarkt, zou veel groener kunnen worden. De meest kleine stukjes groen kunnen al veel 
effect hebben op mensen en dieren. 

Voor kennisgeving aangenomen. Dank voor het delen van uw visie. Concrete en locatiespecifieke 
plannen zullen we pas vormgeven in het Uitvoeringsprogramma. Daarbij zullen wij uw suggesties 
in acht nemen, onder andere binnen de nieuwe visie voor de Dapperbuurt naar aanleiding van 
het geplande groot onderhoud.  

Meenemen bij 
uitvoering 

4201-5056 B125-f  Kijk naar voorbeelden en vergroeningsprojecten, ervaring van andere grote (Europese) steden.  

Bij het opstellen van de Groenvisie hebben we naar voorbeelden van andere steden in Nederland 
en Europa gekeken. Voor de uitvoering zullen we samenwerken met landelijke netwerken en 
kennis delen met andere (Europese) steden. Overgenomen 

4201-5056 B125-g 

Zorg dat bomen en het bomenbeleid ook onder deze visie vallen. Mensen zien vaak vooral dat 
bomen worden gekapt. Ik heb eens van een beleidsmedewerker groen begrepen dat ze niet over 
bomen gingen (?), en dat kap binnen projecten wordt opgenomen. En dat ze er daardoor weinig 
aan kunnen doen. Ik hoop van harte dat dit niet zo is aangezien bomen van zeer groot belang zijn 
voor wateropvang, koelte, fijnstof. 

In de Groenvisie zijn bomen opgenomen. Wij zorgen voor een groeiplaatsverbetering voor de 
bomen en daar waar het kan planten wij bomen bij. We moeten bomen in de stad kappen als het 
nodig is voor de veiligheid, zeer slechte groei, ziekten en herinrichtingen. Projectmatig wordt 
inderdaad besloten of bomen blijven bestaan of niet. Bij kap van bomen geldt wel de 
herplantplicht.  

Niet 
overgenomen 

4201-5056 B125-h 

Het aanvragen van geveltuinen verschilt per stadsdeel. De informatie wisselt, de 
aanvraagprocedures ook. Maak het mensen makkelijk; maak het aantrekkelijk. Wat valt onder 
een geveltuin? Is dat misschien ook een mooie grote pot? Kun je plantjes vergoed krijgen? Moet 
je vooraf toestemming vragen aan buren? Etc. 

Binnen de gemeente werken we aan het stroomlijnen, uniformeren en vereenvoudigen van 
procedures rond zelfbeheer. Dat geldt ook voor het aanvragen van geveltuintjes. De 
voorwaarden voor geveltuintjes zijn al wel overal in de stad gelijk.  

Meenemen bij 
uitvoering 

1517-4581 B126-a Ik mis het woord commitment pag 63, plannen maken okay, maar doen?! 

Deze Groenvisie geeft de hoofdlijnen aan waar we voor 30 jaar ambities aan koppelen. De visie 
op zich is niet concreet, omdat ze richtinggevend is voor een lange termijn. Iedere 4 à 5 jaar 
stellen we een Uitvoeringsprogramma op dat de concrete plannen voor de korte termijn 
beschrijft. Dat gebeurt steeds op basis prioritering op dat moment en beschikbare budgetten. 
Dat alles is erop gericht om op lange termijn alle ambities te kunnen verwezenlijken. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

1517-4581 B126-b 
Hoe verhoudt deze vergroening van de stad zich met de groei van Schiphol? Buitenveldert heeft 
enorme overlast van vlieggeluid en luchtvervuiling. 

De aanpak van de geluidsoverlast en luchtvervuiling van Schiphol valt buiten de scope van de 
Groenvisie. Meer informatie over het beleid rondom de Amsterdamse luchtkwaliteit is te vinden 
op deze webpagina. Daarnaast kunt u meer informatie vinden over het geluidsbeleid van 
Amsterdam in het Actieplan Geluid 2020-2023, te vinden op deze website.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

1517-4581 B126-c 

Samenwerking en samenhang binnen groen-projecten verbeteren: bijvoorbeeld: project meer 
Fruit4 sportterrein, samenwerkingsproject met de universiteit van Wageningen: vele fruitbomen 
zijn geplant. Het beheer lag bij de sportclubs, en later bij het stadsdeel oost, maar nu is er 
onvoldoende beheer capaciteit bij de ambtenaren, en wordt het project als mislukt beschouwd 
omdat er onvoldoende commitment is door de sportclubs. Nu is er slechts nog minimale 
aandacht en onderhoud voor de aangelegde fruitbomen, Dit project heeft het stadsdeel oost 
veel geld gekost en nauwelijks iets opgebracht. Hoe gaat de gemeente projecten in de toekomst 
monitoren en evalueren? 

Inderdaad is een goede organisatie en werkwijze op gebied van uitvoering en beheer van belang. 
Daarvoor richten we ons onder andere op het versterken van de samenwerking tussen alle 
partijen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie in de keten van beleid, uitvoering en 
beheer. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

1517-4581 B126-d 

Hoe verhoudt zich dat ecologische beheer, tot de GROEN aanbestedingen: de kwaliteit is niet 
langer gegarandeerd, door groenmedewerkers van de gemeente, maar door externe 
organisaties. De instructies vanuit de gemeente m.b.t groenonderhoud en plannen laten vaak te 
wensen over. Externe partijen zijn niet goed geïnformeerd of houden zich niet aan de 
opdrachten. Bomen of velden worden toch gemaaid, Wie gaat deze fouten in de toekomst 
voorkomen, betalen of herstellen? Kunnen externe partijen wel voldoende gecontroleerd en 
gehandhaafd worden op kwaliteit in de uitvoering   door de gemeente Amsterdam? Juist de 
uitvoering en dan het beheer, handhaving van beleid is een zwak punt gebleken in Amsterdam. 
Graag uw uitdrukkelijke aandacht hiervoor. 

De Groenvisie stelt dat we uiterlijk in 2030 ecologisch beheren in de openbare ruimte en bij het 
water. Voor recreatieve doeleinden is het maaien van gras vaak gewenst. Maar de Groenvisie 
erkent ook het belang van bloemen en andere kruidachtige. Daarom stelt de Groenvisie dat 
minimaal 25% van het oppervlak van de recreatieve gazons uit bloeiende planten gaat bestaan. 
Deze gazons maait beheer daardoor niet in zijn geheel, maar in twee delen. In het 
Uitvoeringsprogramma zullen wij gemaakte fouten evalueren en verder uitwerken op welke 
manier wij de interne en externe partijen kunnen begeleiden bij de juiste uitvoering en het juiste 
beheer dat past bij deze visie. 

Meenemen bij 
uitvoering 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/medebeheer/geveltuin-aanvragen/
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/luchtkwaliteit/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/actieplan-geluid/
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1517-4581 B126-e 

Volkstuinparken meer openbaar maken? Nee toch, wie weet dat er in de toekomst niet door een 
veranderende politieke richting deze volkstuinen niet toch bebouwd gaan worden. Welke 
garanties zijn er voor behoud van de volkstuinparken? 

De Groenvisie wil de volkstuinen niet bebouwen, maar juist behouden. Hierbij wordt ingezet op 
bestaanszekerheid van de huidige parken. Deze volkstuinparken zullen echter wel toegankelijker 
worden voor een breder publiek. Meer informatie rondom het volkstuinenbeleid kunt u vinden in 
de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

1517-4581 B126-f 
De wethouder bouwen is ook wethouder van natuurbeheer, zijn dit geen tegenstrijdige 
belangen? De verdeling van de portefeuilles van de wethouders valt buiten de scope van de Groenvisie. 

Niet 
overgenomen 

1121-4007 B127-a 

Daarom pleit ik voor het invoeren van een kapvergunningsplicht voor bomen in bosplantsoenen, 
die exact gelijk is aan de kapvergunningsplicht voor bomen in de openbare ruimte buiten 
bosplantsoenen. Uiteraard moet ook de bezwaarprocedure geüniformeerd worden, waarbij 
burgers uit een wijde omgeving de status van direct belanghebbende moeten krijgen om hun 
eventuele bezwaren kracht bij te zetten. 

Voor elke boom dikker dan 10 cm (31 cm omtrek) is een kapvergunning nodig. Ook voor deze 
bomen in het bosplantsoen. Alleen als er een beheerplan voor een park of groengebied is 
vastgesteld kunnen bomen die in een bosplantsoen staan worden gedund om andere bomen 
meer ruimte te geven. Er zijn op dit moment geen beheerplannen, dus vooralsnog moet men ook 
voor bomen in een bosplantsoen met bovengenoemde stamdikte een kapvergunning aanvragen 
met de daarbij behorende procedures.  

Niet 
overgenomen 

1121-4007 B127-b 
Ik stel dus voor om bij de registratie van het groen in Amsterdam een onderscheid te maken 
tussen bosschage (hoogwaardig groen) en gras (teletubbiegroen). 

In het beheer maken we nu al onderscheid in de verschillende soorten groen in relatie tot gebruik 
en biodiversiteit. Zo beheren we bosplantsoen en grote delen van de bermen al geheel 
insectvriendelijk en ecologisch. 

Niet 
overgenomen 

1121-4007 B127-c 

Ik stel daarom voor om m.n. heterogene bosschage zo min mogelijk te snoeien en als het toch 
gebeurt, zou er tot niet lager dan 40 cm vanaf de grond gesnoeid moeten worden, zodat de 
struiken weer snel kunnen herstellen en sterfte en overwoekering door onkruid wordt 
voorkomen. 

Snoeien voeren we uit in het kader van (verkeers-)veiligheid (bijvoorbeeld vrijhouden 
doorgangen voet- en fietspaden) en er we snoeien 'naar de soort' dat wil zeggen dat sommige 
heestersoorten wel tegen snoei kunnen en andere niet. Bij uitvoering snoeiprogramma's 
verrichten we zoveel mogelijk maatwerk. Daar waar mogelijk stemmen we het snoeiprogramma 
ook af op ecologische ontwikkeling van de beplanting.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

1121-4007 B127-d 

Het stadsdeel onderscheidt drie boomcategorieën bij de vastgestelde snoeihoogtes: Langs 
wegen: 6 meter, Langs voet- en fietspaden: 4 meten, In gazons:2,5 meter. 
Het stadsdeel beweert overige bomen niet op te kronen, maar die leugen zal ik verder buiten 
beschouwing laten. Als dit maximale opkroonhoogtes zouden zijn, was er nog niet zoveel aan de 
hand, hoewel de hoogtes langs wegen en langs voet- en fietspaden wel een meter naar beneden 
bijgesteld mogen worden. Het gaat echter om minimale hoogtes. Je kunt een boom in een gazon 
dus tot 2,5 meter opkronen, maar tot 10 meter kan door deze regelgeving net zo makkelijk, want 
2,5 meter is slechts de minimale hoogte. Dit verweer is echt te gênant voor woorden. 
Ik stel voor om de opkroonhoogtes voor bomen langs wegen en langs voet- en fietspaden met 1 
meter te verlagen tot resp. 5 en 3 meter, en om van de overige genoemde minimale 
opkroonhoogtes, maximale hoogtes te maken. 

De huidig gehanteerde snoeihoogtes zijn afgestemd op borgen van de verkeersveiligheid.  Op 
basis van het weggebruik en het type voertuigen wat kan passeren bepalen we per locatie wat de 
meest veilige snoeihoogte is. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

1121-4007 B127-e 
Tot slot wil ik de gemeente benadrukken dat kinderen alleen een echte groenbeleving kunnen 
hebben in groen waar ze ook hutten en paden in kunnen maken.   

Dat is inderdaad belangrijk. Het programma 'Boerderijeducatie en Buitenlessen' zet in op een 
kennismaking van leerlingen met natuureducatie voorzieningen in hun eigen leefomgeving, 
zoals Natuurspeeltuinen, Schooltuinen, kinderboerderijen, heemtuinen en andere stadsnatuur. 
Met name het programma van Stichting Natuurwijs stimuleert kinderen om stadsnatuur te 
ontdekken in de grotere parken en bossen in en rond de stad. Hierbij is het van belang deze 
plekken ook ecologisch te beheren, zodat zij een rijke en stimulerende leer- en speelomgeving 
kunnen zijn voor de jeugd. 

Niet 
overgenomen 

1121-4007 B127-f 
En ook de natuur heeft veel bosschage nodig, zoals eerder al gezegd voor beschutting, voeding 
en nestgelegenheid.  

We streven, afhankelijk van plek en gebruik, naar een zo groot mogelijke diversiteit van 
beplanting. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

6353-9512 B128 

Prachtig, de plannen van de gemeente voor een nieuw bos. Maar: er is geen geld. Kunnen we dat 
nou eens slim aanpakken door synergie te zoeken tussen het aanpakken van de 
werkloosheidscrisis die er aankomt en van de natuur- en klimaatcrisis? Directielid van DNB Olaf 
Sleijpen noemde het dit weekend in de NRC al: het Amsterdamse Bos is aangelegd door 
Keynesiaans beleid: stimulering door de overheid. 

Bedankt voor uw suggestie. Bij het Uitvoeringsprogramma werken we verder uit op welke 
manier we de aanleg van een stadsbos organiseren. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 
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4313-4479 B129 

Laten we aller eerst het groen wat er al is behouden! Stop de bebouwing van de 
Lutkemeerpolder voor een distributiecentrum. Bij mij in de wijk is weinig ruimte dus ga vaak naar 
de polder om te recreëren en biologische groentes te kopen. 

Het is de ambitie van de Groenvisie om de stad groener te maken en de scheggen groen en open 
te houden. Het bouwen in de Lutkemeerpolder is een bestuurlijke keuze die eerder is gemaakt en 
buiten de scope van de Groenvisie valt. Om binnenstedelijke bedrijventerreinen zoveel mogelijk 
te kunnen benutten voor verdichting (wonen, werken en voorzieningen) en daarmee groen 
binnen en buiten de stad te kunnen behouden is het belangrijk dat een deel van de bedrijven 
uitgeplaatst kan worden naar locaties dicht bij de stad, omdat een (klein) deel van de bedrijven in 
de stad zich niet goed laat mengen met andere functies. De Lutkemeerpolder vervult daar een 
rol in. Voor toelichting, zie de Bedrijvenstrategie gemeente Amsterdam 2020.  

Niet 
overgenomen 

2724-2765 B130 

De Groenvisie van de gemeente Amsterdam heeft het over vergroening richting het jaar 2050, 
daarbij speelt het vergroten van biodiversiteit en het behoud van groen een grote rol. Toch 
bekruipt mij het gevoel dat er ondertussen achteloos wordt omgegaan met bestaande 
biodiversiteit en groen. Als tuinder op volkstuinenpark Nieuw-vredelust ben ik dagelijks bezig 
met de verzorging van een stuk waardevol groen. Dat onderhoud kost tijd en geld. De Groenvisie 
van de Gemeente gaat over een termijn van 30 jaar, u geeft zelf toe dat dit ver vooruitkijken is.  
De bomen en struiken die hier staan doen er langer dan 30 jaar over om zo te worden als ze nu 
zijn. Dus waarom geeft u het bestaande op en verruilt u dit voor een visie die nastreeft wat er nu 
al is? Integreer het bestaande groen in de plannen rond de Nieuwe Kern, ook de gebieden waar 
bouwen eventueel wel toegestaan zou zijn. Iemand moet zijn nek uitsteken voor het bestaande 
waardevolle groen, anders is die Groenvisie slechts een wassen neus. 

De Nieuwe Kern vormt een belangrijk ontwikkelgebied om bij te dragen aan de grote behoefte 
aan nieuwe woningen en voorzieningen in en om Amsterdam. Daarom is voor dit gebied een 
structuurvisie opgesteld die een goede balans zoekt tussen stedelijke verdichting en 
behoud/inpassing of aanleg van groen. Helaas kan hier één volkstuinpark niet behouden worden, 
Nieuw Vredelust. Ook een gedeelte van het naastgelegen park Ons Lustoord moet plaatsmaken 
voor woningbouw. De volkstuinparken in De Nieuwe Kern liggen buiten de gemeentegrens van 
Amsterdam en zijn onderdeel van een gebiedsontwikkeling die al eerder is ingezet. Deze valt 
onder het ruimtelijk regime van de gemeente Ouder-Amstel. De grond van de volkstuinparken is 
eigendom van de gemeente Amsterdam. De uitgangspunten ter vergroting van de openbaarheid 
en toegankelijkheid voor de volkstuinparken zijn ook hier leidend voor de wisselwerking tussen 
het bestaande groen en de grote gebiedsontwikkeling. In het plangebied komt ook een groot 
openbaar stadspark. Vergeleken met de huidige situatie neemt de gebruikswaarde en 
toegankelijkheid van het groen voor omwonenden toe. 

Niet 
overgenomen 

2575-9422 O13-a 

De Hortus wordt in uw concept slechts een keer genoemd en dat vinden wij heel erg weinig voor 
het oudste stadspark van Amsterdam, dat al in 1638 werd gesticht en nu onderdeel van de 
Hoofdgroenstructuur is.  

De Groenvisie geeft de visie op hoofdlijnen weer voor de komende 30 jaar. De rol van de Hortus 
is daarin belangrijk samen met vele andere organisaties, instellingen en bedrijven. In het 
overzicht van de historische groei van de stad en de rol van groen daarin in Bijlage 2 zullen we de 
informatie over de Hortus opnemen. Overgenomen 

2575-9422 O13-b 

U benoemt in uw visie vier belangen van een Groene Stad: gezondheid, sociaal welzijn, 
klimaatadaptatie en natuur. Wij onderschrijven die belangen volmondig en vragen daarbij nog 
bijzondere aandacht voor het belang van natuureducatie. De Hortus heeft deze thema’s ook als 
leidraad en is onder andere bezig de CO2-footprint en het watergebruik rigoureus terug te 
dringen. Tevens is hiertoe een warmte-koude-opslag ontwikkeld en zijn er concrete plannen om 
de prachtige Drie-Klimaten-Kas te renoveren. Als tuin biedt de Hortus een excellente 
mogelijkheid deze belangen onder de aandacht van bezoekers en scholen te brengen en heeft 
daar ook een specifiek programma voor. Het zou goed zijn dat ook in uw visie te benoemen. Op 
pagina 51 worden volkstuinen in verband gebracht met natuureducatie, maar de Hortus zou daar 
zeker ook genoemd moeten worden.  

Bedankt voor uw suggestie. Op pagina 51 geven we geen overzicht van natuur- en 
milieueducatie in Amsterdam, maar meer het belang van de schooltuinen. We zorgen dat we het 
belang van de Hortus als plek voor natuureducatie voor nu en in de toekomst noemen op de 
juiste plek in de Groenvisie. Overgenomen 

2575-9422 O13-c 

 De geschiedenis van Amsterdam en de Hortus zijn nauw verbonden. Onze tuin is in 1638 
gesticht als apothekerstuin, waar de Gemeente medicinale kruiden wilde kweken ten behoeve 
van de volksgezondheid van de Amsterdamse bevolking. Het ging toen der tijd met name om 
medicijnen tegen de pest. Een mooie koppeling met het thema gezondheid dat op pagina 14 van 
de Groenvisie genoemd zou moeten worden 

De Groenvisie geeft de visie op hoofdlijnen weer voor de komende 30 jaar. De rol van de Hortus 
is daarin belangrijk samen met vele andere organisaties, instellingen en bedrijven. In het 
overzicht van de historische groei van de stad en de rol van groen daarin in Bijlage 2 zullen we de 
informatie over de Hortus opnemen. Overgenomen 

O14 O14-a 

We missen een definitie van wat onder 'groen' wordt verstaan. Ook het begrip 'natuur' is niet 
gedefinieerd. Met het voornemen om het groen "beter te benutten" kan men daardoor alle 
kanten op. Betekent het bijvoorbeeld dat een stille en diervriendelijke plek nóg stiller en 
diervriendelijker gemaakt moet worden of dat er op zo'n plek juist een meer publiek 
aantrekkende voorziening zou moeten komen die volgens sommigen een betere' benutting van 
groen zou inhouden? 

Groen en natuur bestaat in vele vormen en een scherpe definitie van die termen is moeilijk te 
geven. Daarom geven we aan dat het steeds maatwerk is en afhankelijk van de locatie hoe het 
groen op een bepaalde plek kan worden ingevuld en wat de natuurwaarde is. De ene keer zal een 
plek inderdaad stiller worden en de andere keer drukker. Concrete en locatiespecifieke plannen 
geven we vorm  in het Uitvoeringsprogramma. 

Niet 
overgenomen 

https://www.amsterdam.nl/ondernemen/bedrijfsruimte/bedrijvenstrategie-2020-2030/
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O14 O14-b 

De Groenvisie wordt gekenmerkt door een optimistische toon en de voorgenomen doelen 
worden soms te gunstig naar voren gebracht en historisch gezien onjuist. Er worden enkele 
keren opmerkingen gemaakt over 'het meeste' en 'het beste' die twijfelachtig zijn en weinig 
onderbouwd, zoals: "In deze nieuwe bloeiperiode van Amsterdam waarin de stad groeit, krijgt 
het groen nog meer aandacht bij de inrichting van nieuwe wijken dan vroeger" (pag. 13). Het is 
feitelijk onjuist om te stellen dat men nu meer aandacht aan het groen besteed dan vroeger. Het 
lijkt ons nagenoeg onmogelijk om meer aandacht en realisatie van groen te realiseren dan in de 
'Wederopbouwtijd' op basis van het AUP is gebeurd. Men drukt zich daarmee ook laatdunkend 
uit over de voorgaande tijd, waarin een enorme opgave op het gebied van bouwen en 
groenaanleg door de overheid is gerealiseerd 

Bedankt voor uw visie. Deze Groenvisie geeft de hoofdlijnen aan waar we voor 30 jaar ambities 
aan koppelen. De visie op zich is niet concreet, omdat ze richtinggevend is voor een lange 
termijn, maar kent wel realistische doelen die we in een Uitvoeringsprogramma steeds voor 5 
jaar concreet en locatie-specifiek maken. In het kader van het Algemeen Uitbreidingsplan is 
inderdaad heel veel groen aangelegd, in bijlage 2 beschrijven we die bijzondere periode. De 
periode waarin we nu verkeren is een hele andere met nieuwe opgaven die er bij zijn gekomen en 
een andere vorm van stadsuitbreiding. 

Niet 
overgenomen 

O14 O14-c 

Er wordt niet of te weinig inzichtelijk of begrijpelijk gemaakt waarom de aanpak en opzet van de 
Groenvisie afwijkt of anders is dan de eerdere groenvisies (zie bijvoorbeeld de Agenda Groen 
2015-2018 - vastgesteld door B&W op 30-06-2015) en waarom er voor de toegepaste opzet is 
gekozen (o.a. het toepassen van de vier principes). Bijvoorbeeld: waarom lijkt er meer ingezet te 
worden op het ontwikkelen van een groen netwerk dan op het verder uitbouwen van de 
hoofdgroenstructuur?  

Deze Groenvisie is de eerste visie voor groen die Amsterdam voor het hele grondgebied op heeft 
gesteld. Het geeft de hoofdlijnen aan waarlangs we de komende 30 jaar gaan werken aan het 
groener maken van de stad. Daarvoor zijn principes bepaald die we vertalen naar nieuw beleid, in 
de uitvoering, in beheer, in ontwerp, bij de inzet van middelen en de samenwerking met andere 
partijen en bewoners. Deze principes zijn gekozen omdat ze, als we ze toepassen, resulteren in 
het groene toekomstbeeld met voldoende groen, van hoge kwaliteit (bijdrage aan natuur, 
klimaatadaptatie, gezondheid en sociaal welzijn), dat goed toegankelijk is en overal in de stad te 
ervaren is. Door op uitbreiding van verschillende groene elementen in te zetten kan een groen 
netwerk in de gemeente ontstaan. Een deel van dat netwerk zal ook onderdeel van de 
Hoofdgroenstructuur uitmaken. De Hoofdgroenstructuur is een instrument dat beschermend 
werkt en onderdeel was van de Structuurvisie. Met de Omgevingsvisie actualiseren we de 
Hoofdgroenstructuur. Dat is onderdeel van de uitvoering van de Groenvisie. Daarbij nemen we 
dus de ambities uit de Groenvisie mee. De Agenda Groen was geen visie maar een agenda voor 4 
jaar waarin aan werd gegeven hoe de beschikbare middelen in die periode met voorkeur zouden 
worden ingezet. Het was een inspiratiedocument dat tot verschillende acties heeft geleid, maar 
geen beeld gaf van wat de Amsterdamse visie was voor de toekomst.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O14 O14-d 

Ook wil men zich niet of zo weinig mogelijk vastleggen op concrete doelen. Dat is terug te 
vinden in de bijbehorende kaarten en plattegronden, die houdt men bij voorkeur schetsmatig, 
vrijblijvend en weinig concreet. Fysiek-ruimtelijke claims blijven onbenoemd en worden uit de 
weg gegaan. We verbazen ons erover dat de afbeelding op pag. 23 werkelijk het ultieme 
"toekomstperspectief op de groene structuur van Amsterdam voor het bovenwijks groen" toont. 
In hoeverre vormt dit een herziening van de Hoofdgroenstructuur? Waar zijn de 'Groene as', de 
ecologische verbindingszone 'Gooi - Waterland' en de 'Natuurboog? (zie de Structuurvisie 
Amsterdam 2050 pag. 138)? Wat houden de ambities en concrete inspanningen in ten aanzien 
van de Hoofdgroenstructuur als bovenwijks kader?  

De kaarten zijn bewust weergegeven op een abstracte en niet gedetailleerde manier. Deze 
geven namelijk de visie wel weer, maar de concrete maatregelen en locaties niet. Deze concrete 
maatregelen en locaties zijn op dit moment nog niet bekend en zullen we vormgeven in het 
kader van de Omgevingsvisie (actualisatie van de Hoofdgroenstructuur) en het 
Uitvoeringsprogramma. In principe zullen de scheggen niet worden bebouwd en zullen dus ook 
hun oppervlaktes onveranderd blijven. 

Niet 
overgenomen 

O14 O14-e 

Waarom het hanteren en toepassen van de vier principes besloten: 1. Genoeg gevarieerd groen; 
2. Groen dat bijdraagt aan opgaven; 3. Natuurinclusief aanleggen en beheren; 4. Samen werken 
aan groen. Zo'n benadering leidt tot puntsgewijze opsommingen van voornemens die al gauw 
los van elkaar staan, waardoor onderlinge afwegingen en prioriteiten grotendeels achterwege 
blijven. Het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken, tussen structurele en plaatselijke onderdelen 
vervaagt grotendeels. Een analytische benadering, waarbij verschillende schaalniveaus worden 
onderscheiden, kan hierbij nuttig zijn. 

In de Groenvisie geven we de hoofdlijnen aan voor de langere termijn. De principes benoemen 
dat waar we veel aandacht aan zullen geven. Vervolgens maken we in het 
Uitvoeringsprogramma per 5 jaar concreet wat onderlinge verbanden zijn, wat prioriteit krijgt, 
wat per schaalniveau moet gebeuren en wat incidenteel en structureel is. In de Groenvisie zullen 
we nog duidelijker benadrukken wat de rol is van een visie en wat hoort bij de uitvoering ervan. Overgenomen 

O14 O14-f 

Een Groenvisie zou analytischer en concreter van opzet moeten zijn, met meer feiten en met 
goede definities onderbouwd. De algemene indruk is dat de doelstellingen van de Groenvisie 
2050 veel te vrijblijvend zijn. Daarmee is de visie tot een systematiek voor het bestuurlijk en 
ambtelijk handelen van de gemeente teruggebracht. Er is geen concreet - planologisch - 
perspectief dat aangeeft waarop ingezet wordt en waaraan het beleid van het gemeentebestuur 
kan worden getoetst.  

Deze Groenvisie geeft de hoofdlijnen aan waar we voor 30 jaar ambities aan koppelen. De visie 
op zich is niet concreet, omdat ze richtinggevend is voor een lange termijn. Iedere 4 à 5 jaar 
stellen we een Uitvoeringsprogramma op dat de concrete plannen voor de korte termijn 
beschrijft. Dat gebeurt steeds op basis prioritering op dat moment en beschikbare budgetten. 
Dat alles is erop gericht om op lange termijn alle ambities te kunnen verwezenlijken. Overgenomen 
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O14 O14-g 

Het verschil tussen 'groen' en 'natuur' komt niet duidelijk naar voren in de Groenvisie 2050, zowel 
wat betreft de verschijningsvorm als wat betreft het beheer. Wat ons in negatieve zin verbaast, is 
dat er met geen woord gerept wordt over de ecologische structuur, het Natuur Netwerk 
Nederland en ecologische verbindingszones. We missen de connectie met de Ecologische visie. 
Wat is er tegen een gecombineerd groen-ecologische visiedocument? 

De ecologische structuur is een planologische belangrijke structuur van de stad. Het bestaande 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) is daar onderdeel van. De ecologische structuur nemen we op 
in de Hoofdgroenstructuur bij de actualisatie daarvan. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O14 O14-h 

Men heeft hoge verwachtingen van het vergroenen van daken, dekken, wanden en gevels, in 
combinatie met zonnepanelen. Hoe denkt men het vergroenen van (bestaande) private 
terreinen, daken, gevels e.d. te bereiken? Het lijkt vooral door particulier initiatief te moeten 
gebeuren, zoals ook van andere vergroeningsprojecten verwacht wordt. Dat ziet men als een 
structureel onderdeel. De vraag is in hoeverre dat het geval kan zijn in de bestaande stad, mede 
vanuit constructieve en financiële beperkingen. De eigen ambities en inspanningen van de 
gemeente zouden in de Groenvisie meer op de voorgrond mogen staan.  

Zolang er geen landelijke wetgeving bestaat, bepaalt de eigenaar van de kavel of het gebouw 
zelf hoeveel groen er mag groeien. Wij kunnen op dit moment de eigenaren alleen 
enthousiasmeren om bijvoorbeeld een groen dak of geveltuin op zijn perceel aan te leggen.  
Vanuit Amsterdam Rainproof zetten we in op bewustwording, stimuleren en faciliteren. 
Bovendien organiseren we verschillende acties in de stad voor bijvoorbeeld het aanschaffen en 
aansluiten van regentonnen. De gemeente zet momenteel alle beleidsopties in om groene daken 
te stimuleren, voor bestaande daken zijn dat de Subsidie Groene Daken en Subsidie Blauw-
groene Daken (RESILIO). 

Niet 
overgenomen 

O14 O14-i 

Er is geen verband gelegd tussen het aanleggen op grote schaal van daktuinen en de 
watertoevoer. Wat betekent het bijvoorbeeld bij grote perioden van droogte? Wat betekent het 
in zulke perioden voor het watergebruik?  

Bij het groener maken van daken, kijken we ook naar de hoeveelheid waterberging die mogelijk 
is op het dak (blauw-groen dak). Hiermee wordt regenwater op het dak opgevangen en 
vastgehouden. Met slimme blauw-groene daken is het mogelijk om met een centraal 
besturingssysteem de hoeveelheid water dat op het dak staat te regelen, zodat er zowel 
gedurende droge als natte periodes voldoende water beschikbaar is voor het groen op het dak. Overgenomen 

O14 O14-j 
Men zet daarbij ook uitgebreid in op het toegankelijker maken van privéterreinen. Dat is een 
onzekere factor bij een steeds compactere stad. 

Het toegankelijker maken van privéterreinen is ook zeker niet overal mogelijk. Maar voorbeelden 
laten zien dat het wel mogelijk is en dat minder toegankelijke gebieden toegankelijk kunnen 
worden. Het gaat bijvoorbeeld om museumtuinen, daken en tuinen van instellingen, sport- en 
volkstuinparken, schoolpleinen, maar mogelijk ook om bedrijventerreinen. Door deze ruimte 
beter te benutten kunnen we tijdens de verdichting de stad ook groener maken, zonder buiten 
de stadsgrenzen te treden.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O14 O14-k 

Het is onduidelijk hoe men denkt aan een kwalitatieve en kwantitatieve uitbreiding van het 
groen te voldoen in samenhang met het verdichten van de stad. Maar hoe pakt dit in de praktijk 
uit?  

Zoals in de Groenvisie te lezen is, zien we veel mogelijkheden het bestaande groen te verbeteren 
gericht op klimaatadaptatie, natuur, gezondheid en sociaal welzijn. En daarnaast is veel 
aandacht voor waar we nog echt groen kunnen toevoegen in de openbare en niet openbare 
ruimte en waar we ontoegankelijk groen toegankelijk kunnen maken. Hoe dit in de praktijk 
uitpakt bepalen we in het Uitvoeringsprogramma dat we iedere 5 jaar maken en waar we 
concrete en locatiespecifieke maatregelen in opnemen. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

O14 O14-l 

Zie bijvoorbeeld het Diemerpark. De natuur- en recreatieve waarde daarvan is evident. 
Niettemin bestaat er een plan om er nog meer kunstgras sportvelden aan te leggen: een 
stedelijke opgave die veel beter op het strandeiland gerealiseerd kan worden.  

In de Amsterdamse Groenvisie staat het groen centraal. Dit groen dient meerdere doelen, 
waaronder biodiversiteit, natuur(educatie), recreatie en ontspanning, duurzaamheid en 
cultuurhistorie. De gebruiksfunctie van het groen vraagt soms om een andere ondergrond of 
verharding. Kunstgras is daar een voorbeeld van. Toepassing van kunstgras blijft gezien de 
bespelingsdruk bij sporten en de schaarse ruimte in de stad een weloverwogen keuze. 
Sportparken als geheel bieden daarentegen veel kansen voor uiteenlopende groenwaarden, 
zoals waterberging, gebruiksgroen, biodiversiteit, beschutting en voedsel. Het optimaal 
benutten van deze kansen is één van de ambities van de Groenvisie. Daarmee vormen 
sportparken een onmisbare schakel in het groene netwerk van de stad. Bovendien lopen er 
veelbelovende onderzoeken naar het vergroten van de klimatologische waarde van kunstgras. 
Meer informatie omtrent kunstgas kunt u vinden in de Kunstgrasnota Concept.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O14 O14-m 

Gestreefd wordt naar een sterke groene structuur door het onderling verbinden van groene 
gebieden (openbaar en privé) tot een samenhangend netwerk. "We maken groene routes. Die 
beginnen bij de gebouwen en zijn via straten, pleinen, wegen en parken te volgen tot in de 
landschappen rondom de stad, die als groene vingers de stad in steken. We doen dat samen met 
bewoners, bedrijven en organisaties." (pag. 24). In feite wordt hier de aanleg van fiets- en 
wandelroutes door de groene gebieden mee bedoeld. In de verklarende woordenlijst blijkt onder 
'Groennet' het fietsnetwerk te worden verstaan (Meerjarenplan Fiets 2017-2022). Dat is 
verwarrend en mogelijk misleidend. Waarom wordt het niet het (Groene) Fietsnet(werk) 
genoemd?  

Door het verbinden van groene gebieden via een groen netwerk van groene routes ontstaan in 
de toekomst meer mogelijkheden voor dieren en voor planten om te leven en voor mensen om 
daarvan te genieten. Deze routes kunnen dus verschillende gedaantes hebben en op basis van 
onderzoek en aan de hand van maatwerk wordt per wijk/gebied bekeken wat voor verbinding dit 
dient te zijn. Het Groennet uit het Meerjarenplan Fiets 2017-2022 is een reeds bestaand plan dat 
in uitvoering is en inderdaad is gericht op fietsers, en waar wel vanuit groen en ecologie al mee 
wordt samengewerkt om verschillende doelen aan elkaar te kunnen koppelen. 

Niet 
overgenomen 

https://openresearch.amsterdam/nl/page/51575/kunstgrasnota
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O14 O14-n 

In hoeverre gaat de uitbreiding van het aantal routes door de groene gebieden ten koste van het 
groen en de natuur? Dit mede in relatie tot de vier principes, waardoor al gauw sprake zal zijn van 
een toename van de hoeveelheid functies en voorzieningen. In hoeverre gaat dit ten koste van 
de stille en rustgebieden? 

De toepassing van groene routes is juist bedoeld om de groenbeleving te vergroten. De 
toepassing per groengebied zal goed maatwerk zijn en zullen we zo toepassen dat we de functie 
en beleving van het betreffende groengebied in zijn waarde laten. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

O14 O14-o 

De kaartjes op pag. 23 en pag. 58 tonen volgens de legenda 'koppen van scheggen'. Deze 
aanduidingen reflecteren een opvatting van wat de Amsterdamse scheggen precies zijn, die 
afwijkt van bijvoorbeeld die van Arcam en de Visie Groengebied Amstelland. Als de koppen van 
de scheggen tot landschapsparken zouden moeten worden ontwikkeld, zoals in de Groenvisie op 
pag. 57 staat, maakt het nogal wat uit wáár deze zijn gesitueerd. Om de positie en het karakter 
van het groen te kunnen duiden zou omschreven moeten worden wat de 'kop' van een scheg qua 
hoedanigheid inhoudt. Om diverse redenen lijkt het ons in ieder geval van belang dat er binnen 
de gemeente één visie wordt gehanteerd over de (koppen van) de scheggen. 

De kaarten zijn bewust weergegeven op een abstracte en niet gedetailleerde manier. Deze 
geven namelijk de visie wel weer, maar de concrete maatregelen en locaties niet. Deze concrete 
maatregelen en locaties zijn op dit moment nog niet bekend en zullen we vormgeven in het 
kader van de Omgevingsvisie (actualisatie van de Hoofdgroenstructuur) en het 
Uitvoeringsprogramma. In principe zullen de scheggen niet worden bebouwd en zullen dus ook 
hun oppervlaktes onveranderd blijven. Overgenomen 

O14 O14-p 

De omschrijving van de 'kop' van een scheg onder de term 'Scheggen' in de woordenlijst is niet 
geheel juist: het zijn die gebieden die het verst in het stedelijk weefsel doordringen, dus niet 'ze 
liggen het dichtst tegen de stad'.  De omschrijving zal worden aangepast. Overgenomen 

O14 O14-q 
Relaties van de scheggen met andere belangrijke stedelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld de 
nabijheid van een openbaar vervoersknooppunt zouden benoemd moeten worden.  

Dat is inderdaad een belangrijke suggestie. Voor iedereen, maar vooral minder mobiele 
bewoners is bereikbaarheid met het openbaar vervoer van belang. Veel groengebieden en 
parken zijn al bereikbaar met het openbaar vervoer. Voor het Amsterdamse Bos is de 
bereikbaarheid met openbaar vervoer als één van de speerpunten opgenomen in de 
inspraakversie van het Bosplan 2020-2030. Wij nemen notie van het belang van de 
bereikbaarheid van groengebieden met het openbaar vervoer. Daarom geven we dit aan in de 
Groenvisie en nemen we het mee bij de realisatie van de visie. Overgenomen 

O14 O14-r 

Welke maatregelen en garanties worden er gegeven om de scheggen open en groen te houden 
en woningen, kantoren en bedrijven in de bestaande stad te bouwen? Dat lijkt ons bij voorbaat 
een onhoudbare stelling, bijvoorbeeld omdat blijkt dat de koppen van de scheggen voor een 
groot deel bebouwd worden (zie bijvoorbeeld de kop van de Amstelscheg rond het 
Amstelstation).  

De ambitie van de stad is om de stad groener te maken en de scheggen groen te houden. Via de 
huidige structuurvisie en het toekomstige omgevingsplan en de aanwijzing tot 
hoofdgroenstructuur is de groene functie van de scheggen geborgd. Buiten de bebouwde kom 
bestaande scheggen grotendeels uit NNN (NatuurNetwerk Nederland) of Bijzonder Provinciaal 
Landschap, waarin verstedelijking niet mogelijk is. Deze bescherming is opgelegd door de 
provincie Noord-Holland. Wel zal de directe omgeving van de scheg verder verstedelijken, 
waardoor het gebruik van de scheg zal toenemen.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O14 O14-s 

Groene gebieden, inclusief de 'landschapsparken', direct om de stad zouden toegankelijker 
gemaakt moeten worden. Wat betekent dit voor de rustgebieden, de natuur en het karakter van 
groengebieden? Welke waarborgen zijn er ingebouwd voor rust, stilte en natuurbescherming?  

De bestaande kernkwaliteiten van de scheggen zijn uitgangspunt bij de ontwikkeling tot 
landschapspark. Deze kwaliteiten zullen we waar mogelijk versterken. Als de stad groeit, groeit 
ook het gebruik van de scheg en door een slimme inrichting en zonering kunnen we die druk 
reguleren. Een landschapspark kan de vorm krijgen van een ecologische waardevol gebied, waar 
natuur het primaat heeft, maar waar men daarnaast op een rustige manier kan recreëren.   

Al opgenomen 
in Groenvisie 

O14 O14-t 
De term 'landschapspark' is verwarrend in verband met het officiële begrip 'nationaal 
landschapspark'. 

Bedankt voor uw suggestie, we zijn van mening dat deze term het beste weergeeft welke 
ambitie we voor ogen hebben. 

Niet 
overgenomen 

O14 O14-u 

Op pag. 68 wordt opgemerkt dat de meeste stadsranden erg waardevol zijn in verband met 
biodiversiteit. Daarbij worden de Brettenzone, de Oeverlanden, de Noorder Ijplas, het 
Diemerpark en de Bijlmerweide, het Diemerpark en het Diemerbos met name genoemd. "Juist 
voor deze stadsranden, die vaak geen officiële beschermingsstatus hebben, is aandacht nodig 
voor behoud en verbetering van de biodiversiteit." Wat weerhoudt de gemeente om deze 
stadsranden een officiële beschermingsstatus toe te kennen? Kan er een indruk gegeven worden 
hoe men toch een zekere bescherming voor dergelijke gebieden kan ontwikkelen of 
waarborgen?  

Amsterdam heeft de meest waardevolle ecologische structuren op het grondgebied van 
Amsterdam vastgelegd in de Ecologische Visie. 
Het stadsbestuur is voornemens deze structuur 1-op-1 op te nemen in de Amsterdamse 
Hoofdgroenstructuur. Daarmee krijgt de structuur een extra beschermde status.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O14 O14-v Wáár worden nieuwe stadsparken gepland?  

Er is niet één specifieke plek bepaald waar meer parken kunnen komen. In het 
Uitvoeringsprogramma zal dit een van de onderwerpen zijn om via een participatief proces te 
onderzoeken. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://www.amsterdamsebos.nl/bosplan#h22d772bf-a6f9-462f-9278-c3dfba3e3397
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/ruimte-duurzaamheid/hoofdgroenstructuur/visie/
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O14 O14-w Hoe verkent men de mogelijkheden voor (potentiële) uitbreidingen van bestaande parken? 

Er is niet één specifieke plek bepaald waar meer parken kunnen komen. In het 
Uitvoeringsprogramma zal dit een van de onderwerpen zijn om via een participatief proces te 
onderzoeken. Soms gaat het ook om de groenbeleving te vergroten door niet persé letterlijk de 
grenzen van een park op te schuiven maar bijvoorbeeld door de omliggende straten groener te 
maken of bijvoorbeeld tramsporen in het groen te leggen, of het areaal van de typerende 
beplanting uit te breiden. Hierdoor verruimen we ook de parksfeer. Het is niet altijd mogelijk om 
een park uit te breiden, maar het betrekken van de aangrenzende gebieden, draagt ook bij aan 
de vergroening en de beleving daarvan. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O14 O14-x 
In parken dient de tijdelijke opvang van water bij hevige regenval te worden verbeterd. Wat 
wordt er gedaan aan maatregelen in parken bij (extreem) droge perioden?  

Het klimaatadaptief inrichten van terreinen en groenvakken is één van de speerpunten waar veel 
aandacht voor is. Met een team van experts gericht op bodemverbetering onderzoeken we 
nauwkeurig welke mogelijkheden hiervoor zijn. Het toepassen van (inheemse) beplanting 
passend bij de groeiplaats heeft onze nadrukkelijke aandacht. Overgenomen 

O14 O14-z 
We missen opmerkingen over het verantwoord of duurzaam omgaan met evenementen in 
parken.  

Het evenementenbeleid valt onder de burgemeester. In de vastgestelde locatieprofielen (2018) 
staan de voorwaarden beschreven waar een vergunning aanvraag aan moet voldoen. Of een 
evenement lokaal is voor en door bewoners, een meer cultuur/historische inslag heeft of een 
andere opzet, is bepaald in het locatieprofiel van de verschillende parken. Het stadsdeel gaat 
over de vergunning. Dat is niet iets voor de Groenvisie en kan ook niet zomaar gewijzigd worden. 
Daarnaast is er binnen de gemeente beleid opgesteld voor het duurzaam organiseren van 
evenementen, dit geldt voor alle evenementen en niet speciaal voor evenementen in het groen. 
Meer informatie over dit beleid is hier te vinden.  

Niet 
overgenomen 

O14 O14-z.a 
Waar worden nieuwe stadsbossen gepland en welke plaats nemen die in in de 
Hoofdgroenstructuur en hoe worden die gerealiseerd?  

Concrete en locatiespecifieke plannen zullen we pas vormgeven in het Uitvoeringsprogramma. 
Het tijdsplan voor een stadsbos zal, evenals de locatie, duidelijk moeten worden aan de hand van 
verschillende onderzoeken en gesprekken die plaats gaan vinden. Dan wordt ook duidelijk op 
welke wijze deze opgenomen kan worden in de Hoofdgroenstructuur.  

Niet 
overgenomen 

O14 O14-z.b Wat is het programma voor de aanleg van sportparken, school- en volkstuinen?  

De aanleg van sportparken valt buiten de scope van de Groenvisie. Concrete en locatiespecifieke 
plannen voor het groener maken van sportparken betrekken we bij het Uitvoeringsprogramma 
van de Groenvisie. In de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid geven we voor volkstuinparken 
al concreter aan wat de komende jaren op dat gebied gaat plaatsvinden. Voor de schooltuinen is 
een strategisch huisvestingsplan in het kader van maatschappelijke voorzieningen opgesteld.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O14 O14-z.c 

Op pag. 50 en pag. 51 wordt gesproken over "groene sportparken". We nemen aan dat niet 
bedoeld wordt dat "groene sportparken" sportparken zijn waar geen kunstgras (plastic) 
sportvelden aanwezig is, terwijl dat wel logisch zou zijn. Waarom worden er geen mogelijkheden 
voor 'echte' sportparken aangegeven? Daar is behoefte aan, goed verspreid over de (gezonde, 
bewegende) stad.  

In de Amsterdamse Groenvisie staat het groen centraal. Dit groen dient meerdere doelen, 
waaronder biodiversiteit, natuur(educatie), recreatie en ontspanning, duurzaamheid en 
cultuurhistorie. De gebruiksfunctie van het groen vraagt soms om een andere ondergrond of 
verharding. Kunstgras is daar een voorbeeld van. Toepassing van kunstgras blijft gezien de 
bespelingsdruk bij sporten en de schaarse ruimte in de stad een weloverwogen keuze. 
Sportparken als geheel bieden daarentegen veel kansen voor uiteenlopende groenwaarden, 
zoals waterberging, gebruiksgroen, biodiversiteit, beschutting en voedsel. Het optimaal 
benutten van deze kansen is één van de ambities van de Groenvisie. Zo willen wij rondom de 
kunstgrasvelden ecologisch waardevol groen aanleggen. Denk hierbij aan hagen, echt gras, 
bomen en struiken.  Daarmee zijn sportparken van ecologisch toegevoegde waarde voor het 
gebied en vormen ze een onmisbare schakel in het groene netwerk van de stad. Bovendien lopen 
er veelbelovende onderzoeken naar het vergroten van de klimatologische waarde van kunstgras. 
Meer informatie omtrent kunstgras kunt u vinden in de Kunstgrasnota Concept.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O14 O14-z.d 
Waarom worden er geen nieuwe volkstuincomplexen aangelegd? Daar is een groeiende 
behoefte aan. 

Er komen geen nieuwe verblijfsrecreatieve volkstuinparken in Amsterdam bij, omdat hiervoor de 
ruimte ontbreekt en omdat bij aanleg van nieuw groen prioriteit wordt gegeven aan andere 
vormen van (meer intensief benut) groen. De gemeente wil echter wel voldoende aanbod van 
volkstuinen in de stad waarborgen. Hiervoor is een modernisering van de volkstuinparken nodig. 
Het groen in en om de stad moet voor iedereen toegankelijk en beter bereikbaar worden. 
Hierdoor zullen meer Amsterdammers meer intensief gebruikmaken van de volkstuinparken. 
Want de volkstuinparken zijn niet alleen groen. Ze zijn ook belangrijk voor de sociaal-
maatschappelijke verbinding, gezondheid, recreatie, scholing, ecologie en duurzaamheid. 

Niet 
overgenomen 

https://www.amsterdam.nl/ondernemen/vergunningen/evenement-organiseren/plannen-evenementen/duurzaamheidsplan-maken/
https://openresearch.amsterdam/nl/page/51575/kunstgrasnota.
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O14 O14-z.e 
Kan het beleid ten aanzien van de begraafplaatsen en andere groene cultuurhistorisch 
belangrijke plekken nader worden toegelicht? Dat onderwerp blijft erg algemeen.  

Het streven om meer groen toegankelijk te maken en het bestaande groen ecologisch en 
klimaatadaptief te ontwikkelen en beheren speelt ook op deze plekken. Wat dat concreet 
betekent voor de komende vijf jaar zal in het kader van het Uitvoeringsprogramma in goede 
samenwerking worden besproken.  

Meenemen bij 
uitvoering 

O14 O14-z.f 

Het Strategisch Huisvestingsplan Bovenwijks Groen en de vertaling naar de stadsdelen zijn 
belangrijke, wellicht cruciale onderdelen. Kan daar een indruk van worden gegeven? Hoe 
verhouden die zich met het Uitvoeringsprogramma Groen? 

Het Uitvoeringsprogramma Groen is een beleidsmatig document waarin wij activiteiten en 
maatregelen formuleren die leiden tot de realisatie en gewenste groene stad zoals omschreven 
in de Groenvisie. Het Strategisch Huisvestingsplan (SHP) Bovenwijks Groen is een systematiek 
om voor bovenwijkse groen maatregelen middelen aan te vragen in de Voorjaarsnota. Het is dus 
niet dubbel op. Het SHP Bovenwijks Groen is geen beleidsdocument en kan alleen financiering 
bovenwijkse groen maatregelen aanvragen in de Voorjaarsnota. De maatregelen in het 
Uitvoeringsprogramma Groen zijn veel breder en zullen vele andere financieringsbronnen 
kennen.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O14 O14-z.g 

Hoe verhoudt de gebruiksdruk en de cultuurhistorische waarde (kwetsbaarheid e.d.) zich tot 
elkaar, juist als men veel groene gebieden en plekken toegankelijker wil maken? Hoe houdt men 
het dichtbouwen van veel binnenhoven en -terreinen tegen in delen van de bestaande stad?  

Bij het toegankelijk maken van groene gebieden houden we altijd rekening met het karakter van 
het gebied en zorgen we voor een balans in het gebruik. Voor wat betreft het bebouwen van 
binnenterreinen, gelden de regels van het bestemmingsplan. Vanuit de gemeente en het 
programma Rainproof stimuleren we juist het onttegelen van binnenterreinen. 

Niet 
overgenomen 

O14 O14-z.h Er is blijkbaar iets misgegaan met de toelichting op deze afbeelding op pag. 25 (Gele lijn) 
Dank voor uw opmerkzaamheid. We zullen de toelichting volledig zichtbaar maken in de 
definitieve versie van de Groenvisie.  Overgenomen 

O14 O14-z.i 

Wij willen het Diemerpark zo natuurlijk, ruig en diervriendelijk mogelijk houden. In dat streven 
worden wij echter gefrustreerd. En daar is wethouder Ivens helaas medeverantwoordelijk voor. 
Geen (verdere) plastificering van het Diemerpark! Of de bewoners überhaupt nog meer 
sportvelden in hun (!) natuurpark willen, wordt niet gevraagd. Echter... voor de aanleg van extra 
sportvelden dient het bestemmingsplan aangepast te worden. Voor een dergelijke ingreep is een 
advies van de TAC nodig. In beleidsdocumenten staat dat de TAC in een vroeg stadium van 
planvorming om (pre)advies gevraagd kan worden. Waarom is dat hier niet gedaan? Waarom 
wordt er met bewoners gesproken over varianten van een plan voor waarover door de TAC 
wellicht negatief geadviseerd zal worden en waarover nooit inhoudelijk in de gemeenteraad over 
gesproken is?  

In de Amsterdamse Groenvisie staat het groen centraal. Dit groen dient meerdere doelen, 
waaronder biodiversiteit, natuur(educatie), recreatie en ontspanning, duurzaamheid en 
cultuurhistorie. De gebruiksfunctie van het groen vraagt soms om een andere ondergrond of 
verharding. Kunstgras is daar een voorbeeld van. Toepassing van kunstgras blijft gezien de 
bespelingsdruk bij sporten en de schaarse ruimte in de stad een weloverwogen keuze. 
Sportparken als geheel bieden daarentegen veel kansen voor uiteenlopende groenwaarden, 
zoals waterberging, gebruiksgroen, biodiversiteit, beschutting en voedsel. Het optimaal 
benutten van deze kansen is één van de ambities van de Groenvisie. Zo willen wij rondom de 
kunstgrasvelden ecologisch waardevol groen aanleggen. Denk hierbij aan hagen, echt gras, 
bomen en struiken. Daarmee zijn sportparken van ecologisch toegevoegde waarde voor het 
gebied en vormen ze een onmisbare schakel in het groene netwerk van de stad. Bovendien lopen 
er veelbelovende onderzoeken naar het vergroten van de klimatologische waarde van kunstgras. 
Meer informatie omtrent kunstgras kunt u vinden in de Kunstgrasnota Concept.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O14 O14-z.j 

Aan het bestuur van stadsdeel Oost (DB + bestuurscommissie) hebben we onlangs een rapport 
aangeboden met daarin concrete plannen voor een natuur- en mensvriendelijker inrichting van 
de oostelijke 'staart' van het Diemerpark, nabij de gemeentegrens met Diemen.  
Onderdeel van dat rapport is een reëel plan voor de aanleg van een minibos op een 'lob' aan de 
zuidkant van de Diemerzeedijk. Die locatie ligt in de buurt van waar Vattenfall een 
biomassacentrale in gebruik wil nemen. Bewoners en ook de meerderheid van de gemeenteraad 
willen die biomassacentrale niet. Omdat bomen planten precies het tegenovergestelde van 
bomen verbranden is, zou het planten van zoveel mogelijk bomen op die 'lob' een ludiek protest 
zijn tegen de biomassacentrale. De grond en toegangsweg naar de betreffende locatie aan de 
zuidkant van de Diemerzeedijk is al in handen van de overheid (Waterschap AGV), het 
bestemmingsplan staat het toe, er zijn geen andere belanghebbenden, er liggen geen leidingen 
onder de grond, etc., dus er zijn geen belemmeringen om daar een aantrekkelijk minibosje te 
realiseren. We rekenen op steun van het gemeentebestuur, inclusief wethouder Ivens.  

Dank voor uw suggestie. Biomassacentrales vallen echter buiten de scope van de Groenvisie. We 
zijn wel geïnteresseerd in het rapport omtrent het Diemerpark en zullen dit meenemen in het 
Uitvoeringsprogramma. 

Meenemen bij 
uitvoering 

https://openresearch.amsterdam/nl/page/51575/kunstgrasnota.
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9520-1614 B131 
De nieuwe kern: Het maken van extra parkeer terrein op dit natuurgebied is wel heel erg in 
conflict met Groenvisie 2050.  

De Nieuwe Kern vormt een belangrijk ontwikkelgebied om bij te dragen aan de grote behoefte 
aan nieuwe woningen en voorzieningen in en om Amsterdam. Daarom is voor dit gebied een 
structuurvisie opgesteld die een goede balans zoekt tussen stedelijke verdichting en 
behoud/inpassing of aanleg van groen. Helaas kan hier één volkstuinpark niet behouden worden, 
Nieuw Vredelust. Ook een gedeelte van het naastgelegen park Ons Lustoord moet plaatsmaken 
voor woningbouw. De volkstuinparken in De Nieuwe Kern liggen buiten de gemeentegrens van 
Amsterdam en zijn onderdeel van een gebiedsontwikkeling die al eerder is ingezet. Deze valt 
onder het ruimtelijk regime van de gemeente Ouder-Amstel. De grond van de volkstuinparken is 
eigendom van de gemeente Amsterdam. De uitgangspunten ter vergroting van de openbaarheid 
en toegankelijkheid voor de volkstuinparken zijn ook hier leidend voor de wisselwerking tussen 
het bestaande groen en de grote gebiedsontwikkeling. In het plangebied komt ook een groot 
openbaar stadspark. Vergeleken met de huidige situatie neemt de gebruikswaarde en 
toegankelijkheid van het groen voor omwonenden toe. 

Niet 
overgenomen 

2953-6086 B132 Inspraakreactie B132 gaat in zijn totaliteit over het volkstuinenbeleid.  

Uw inspraakreactie gaat in zijn totaliteit over het volkstuinenbeleid, daarom hebben wij deze 
doorgestuurd ter beantwoording naar het inspraaktraject van de Uitvoeringsstrategie 
Volkstuinenbeleid. U kunt de beantwoording van uw inspraakreactie dan ook lezen in de Nota 
van Beantwoording van de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid. Hier heeft u hetzelfde 
referentienummer: 2953-6086. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

3030-1687 O15-a 

In een tijd waarin hektiek, drukte en steeds sneller leven ons voortdrijft wordt stilte in groen een 
steeds essentiëlere waarde. ZO groen pleit dan ook met klem om ‘stilte-oases’ in het plan op te 
nemen. Niet hoekjes in een park (daar komt toch niets van terecht), maar een aantal parken aan 
te wijzen waar geen lawaai (zie definitie ‘stilte’ van de provincie Noord-Holland) of te grote 
drukte plaats mag vinden.  Dit zou deel uit kunnen maken van een ‘stilteplekken-beleid’ in de 
hele stad. In andere steden in de wereld is dit al gedaan.  Definieer ‘stilte-recreatie’ eens. Waarin 
de actuele landelijke en provinciale (PRV bvb) regelgeving rondom natuur en milieu 
daadwerkelijk in acht wordt genomen en een goede sanctionering voor handhaving zorgt.  
Corona heeft mensen ervan bewust gemaakt dat we een verkeerde weg waren ingeslagen, dat 
rust en stilte ontspant en OOK recreatie is, en een hogere levenskwaliteit oplevert. En 
goedkoper. Aan ‘quiet places’, daar is behoefte aan. JUIST in een bruisende stad. New York ging 
U voor.  

Amsterdam kent parken met verschillend gebruik en bezoek. Zo is het Vondelpark zeer anders 
van karakter en gebruik dan het Vliegenbos of qua functie dan de Brettenzone of het Geuzenbos. 
Deze diversiteit en dit palet aan gebruik zoals druk versus rustig, recreatie versus natuur, groot 
versus klein, blijven uitgangspunten voor het groenbeleid.  

Al opgenomen 
in Groenvisie 

3030-1687 O15-b 

 Daarnaast wordt het begrip ‘groen’ erg ruim genomen. Het suggereert een relatie te hebben 
met natuur, maar heeft er, op de manier van deze visie, weinig mee te maken.  Alsof een 
sportveld ook ‘groen’ is.  In deze visie veroorzaakt ‘groen’ heel gemakkelijk veel overlast.  Te 
denken valt aan lawaai, bodemverontreiniging, hangjeugd, afval, parkeeroverlast, criminaliteit, 
verkeersproblemen. Alle mooie plaatjes in het stuk ten spijt: dat is ook realiteit. En dient 
genoemd te worden. In het stuk wordt heel erg vanuit de belangen van mensen gedacht. Dieren, 
planten en biotopen krijgen een hoekje toegewezen. Hun belangen gaan ten onder in het 
‘recreatiegeweld’ dat de mens verpozing moet geven. 

De Groenvisie zet in op groen dat verschillende opgaven dient en naast voor de mens juist 
expliciet is voor dieren en planten. Biodiversiteit is een heel belangrijk aspect en een van de 
hoofdredenen voor deze Groenvisie zoals u kunt lezen. Natuurlijk kan in de stad niet ieder stukje 
groen een even hoge ecologische waarde krijgen, het streven is om waar mogelijk wel op die 
ecologische waarde in te zetten ook al groeit de stad en heb je natuurlijk ook in het groen te 
maken met overlast. Door het beheer en de inrichting goed op elkaar af te stemmen en richting 
te geven aan menselijk gebruik dat past bij het karakter van een groene plek denken we dat 
mens, plant en dier heel goed samen kunnen floreren in hetzelfde groengebied. Op de ene 
locatie zal de nadruk meer op de natuur liggen en natuurbeleving en gezondheid op de andere 
meer op sociaal welzijn of klimaatadaptatie. Voorbeelden van waar recreatie en natuur al goed 
samengaan zijn bijvoorbeeld: het Vondelpark (met de Schapen-en koeienweide) en het 
Diemerpark (met de ARK-zone).  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

3030-1687 O15-c 

Wat we missen in het stuk is natuureducatie. Daarmee bedoelen we niet primair lessen op 
school, maar het voorlichten van publiek, groepen, kerken, organisaties, bedrijven, verenigingen 
enz enz over het belang van natuur. Inrichten is EEN, publiek bewust maken van het belang van 
gezond en groen gedrag is een ander hoofdstuk.  

Dat onderdeel van de natuureducatie komt terug bij het samenwerken en kennis delen. We 
zetten meer in op samenwerking en kennisdeling tussen de gemeente en bewoners (onder 
andere in hoofdstuk 4). Door van elkaar te leren kunnen we samen Amsterdam biodiverser, 
klimaatadaptiever en aantrekkelijker maken. De informatie en kennisuitwisseling zal aan de ene 
kant gaan over voorlichting via bijeenkomsten, excursies en websites (zoals ook nu al gebeurt 
door de gemeente en andere platforms). Daarnaast is kennisuitwisseling met andere 
organisaties en overheden, bewoners, bedrijven en kennisinstellingen ook belangrijk voor de 
gemeente om zelf kennis en expertise verder uit te bouwen en te leren.  

Al opgenomen 
in Groenvisie 
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3030-1687 O15-d 

 In het stuk missen we de bijzondere status die de Gaasperplas heeft, nl. NNN-gebied. Met de 
unieke punten die die gebied heeft wordt niets gedaan. In tegendeel: de Gaasperplas en het 
Gaasperpark moeten ook een ‘intensief bezocht recreatiepark’ worden. Wel ‘groen’, maar geen 
natuur.  In deze visie laat men een eenmalige kans liggen om met dit gebied iets bijzonders te 
doen, er een uniek stukje Amsterdam van te maken. In plaats daarvan wordt het 13 in een dozijn, 
gaat het op in de grijze massa van stadsparken. Sterker, van belang is hetgeen wordt verzwegen: 
terwijl de Gaasperplas een NNN-natuurgebied is, wordt het kennelijk ook geschikt geacht voor 
windturbines in de vorm van windmolenparken. Mat alle gevolgen van dien, voor gezondheid en 
welzijn van mens en dier.   

In het ontwerp en bij de herinrichting van het Gaasperpark is deze genoemde status een van de 
uitgangspunten. Overgenomen 

3030-1687 O15-e 

In diverse wetenschappelijke onderzoeken is aangetoond dat lawaai mensen ziek maakt, hart- en 
vaatlijden veroorzaakt, diabetes, obesitas, psychische aandoeningen, leerstoornissen 
(schoolkinderen) door hersenbeschadiging. Hoe verhoudt zich dat tot het gunnen van lawaai-
evenementen aan rijke partijen? De gemeente faciliteert en stimuleert ongezondheid, daar komt 
het op neer.  Want niet de moed tot het verwende vermaak-kind te zeggen: nee, dat doen we 
niet, de prijs is in vele opzichten te hoog.  

Het stedelijk evenementenbeleid valt niet onder de scope van de Groenvisie. Het betreft 
eigenstandig collegebeleid en bij de vaststelling van het evenementenbeleid zijn keuzes 
gemaakt, onder afweging van alle belangen en op basis van alle uitgevoerde studies. Het college 
heeft hierbij gezocht naar een goede balans tussen het beperken van de geluidoverlast voor 
omwonenden enerzijds en aantrekkelijke muziekevenementen voor bezoekers anderzijds. Bij de 
vaststelling van het beleid zijn aspecten als geluidshinder en groen nadrukkelijk betrokken en 
afgewogen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

3030-1687 O15-f 

Amsterdam Zuidoost heeft zijn eigen specifieke problematiek.  Wat wij missen is beleid dat 
toegepast is op specifieke delen van de stad. Zo wordt in het stuk veel uit gegaan van burger-
participatie en vrijwilligers. Een flink deel van de plannen staat of valt daar mee. Is voor Zuidoost 
wel eens onderzocht hoe die bereidheid daar is? Gelden voorbeelden / cijfers / projecten uit 
andere stadsdelen wel voor Zuidoost?  

De Groenvisie geeft aan wat de visie is voor de hele stad op de langere termijn. Concrete en 
locatiespecifieke plannen stellen we op in het Uitvoeringsprogramma. Voor wat betreft 
burgerparticipatie en vrijwilligers hebben we een goed beeld van de bereidheid. Die is groeiende. 
Dat komt ook tot uitdrukking in de vele groene initiatieven die afgelopen jaren in Zuidoost door 
vrijwilligers en organisaties zijn gestart. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

3030-1687 O15-g 

In hoeverre zijn de ontwikkelingen van het landelijke stikstofbeleid meegenomen in deze visie? 
Het lijkt wel of dit probleem aan de stad Amsterdam voorbij gaat en men daar hier niet mee te 
maken heeft.  

Amsterdam ondervindt nadelige gevolgen van het huidige stikstofbeleid. Door de neerslag van 
stikstof op het groen, niet alleen in de Natura 2000 gebieden, maar ook in de groengebieden van 
Amsterdam komen veel voedingsstoffen in de bodem, met minder biodiverse vegetaties als 
gevolg. Amsterdam is zelf geen onderdeel van landelijke onderhandelingen over het landelijke 
stikstofbeleid. Wel zet zij via het Amsterdamse luchtkwaliteitsbeleid in op beperking van de 
stikstof uitstoot door het stedelijke verkeer. Ook beperkt Amsterdam de hoeveelheid stikstof in 
de bodem via het maaibeleid (door maaisel af te voeren). Toch kunnen niet overal de hoogste 
ecologische doelen gehaald worden door het overschot aan voedingstoffen. Amsterdam zet in 
op het omvormen van traditionele groengebieden naar ecologisch beheerde groengebieden. Op 
deze wijze kan ecologische vooruitgang worden geboekt.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

3030-1687 O15-h 

De uitvoering van de visie leunt in het stuk zwaar op vrijwilligerswerk. Is er aan gedacht om 
gemotiveerde buurten en wijken een extra steun in de rug te geven? Bvb door een koppeling aan 
te brengen tussen het aantal gemotiveerde vrijwilligers in een gebied enerzijds en de steun en 
middelen die buurtbewoners van de gemeente tegemoet kunnen zien.  Een grote 
gemotiveerdheid en bereidheid om als vrijwilliger actief bij te dragen aan natuur in de buurt 
wordt beloond met meer middelen.  En een gedreven buurt of wijk zou ook meer invloed in de 
besluitvorming moeten krijgen, binnen de bredere kaders die de overheid stelt. Niet: ‘U vraagt 
en wij draaien’ en klakkeloos bedienen wat de consumptiemaatschappij vraagt (korte termijn – 
beperkte blik), wat we te vaak zien, maar vooruit kijken.  

Bij zelfbeheerprojecten kijken stadsdelen altijd naar draagvlak: hoeveel mensen willen mee doen 
en hoe kijkt de rest van de buurt ernaar? Mede op basis daarvan zal het stadsdeel projecten 
prioriteren en besluiten over het beschikbaar stellen van middelen. Hierbij gaat het altijd om 
maatwerk. Uiteraard kijkt men ook naar het projectvoorstel zelf: voldoet het aan de 
basisvoorwaarden?  Is het duurzaam? Draagt het bij aan klimaatadaptatie, biodiversiteit? 
Enzovoort. In zijn algemeenheid geldt: hoe beter de opzet van het voorstel, hoe meer het kan 
worden uitgevoerd zoals door bewoners ontwikkeld en hoe minder het stadsdeel zal hoeven 
bijsturen.  

Meenemen bij 
uitvoering 

3030-1687 O15-i 
De financiële paragraaf maant ook tot nuchterheid en realisme. Corona heeft hard toegeslagen. 
Wat in dit stuk is nog realistisch? 

De COVID-19 crisis beïnvloedt de Groenvisie op verschillende manieren. Met de visie geeft de 
gemeente de ambities op het gebied van groen aan. Het tempo waarin deze zullen worden 
gerealiseerd, wordt beïnvloed door de duur en omvang van de economische en maatschappelijke 
impact die uitgaat van de COVID-19 crisis. Deze laat zich momenteel niet voorspellen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

3030-1687 O15-j 

Corona heeft alles in twee maanden tijd compleet anders gemaakt. Wat is, met dit op het oog, 
nog de zin van het maken van plannen/visies tot 2050? Wil je na corona2020 nog het predicaat 
‘toekomstbestendig’ verdienen, dan zal in een visie of een plan het begrip flexibiliteit een grote 
plaats in dienen te nemen.  Wij zien dat niet terug.  

Amsterdam heeft zich de afgelopen eeuwen steeds aangepast aan de maatschappelijke 
ontwikkelingen. De stad staat niet stil, maar zal zich blijven ontwikkelen. Tijdens de COVID-19 
tijd zagen we dat er meer behoefte was aan ruimte voor fietsers en voetgangers op straat en 
groene ruimte om te recreëren, dicht bij huis. Juist deze keuzes maken dat de ruimte in de stad 
flexibel gebruikt kan worden en dat de stad gezonder, klimaatbestendiger, duurzamer en 
toekomstbestendig wordt. Amsterdam is al jaren onderweg om dat te bereiken. Recent is 
hiervoor de  Agenda Amsterdam Autoluw vastgesteld en ook deze Groenvisie geeft invulling aan 
deze behoefte. Overgenomen 
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3030-1687 O15-k 

Wat ons betreft wordt er meer over gelaten aan kleinschalige initiatieven van onderop, aan 
buurtgroen en volkstuinen, aan de menselijke maat en het burgerinitiatief. Dat vraagt plannen 
waarin de overheid weliswaar een inspirerende en motiverende rol pakt, maar verder een 
afwachtende houding aanneemt en daarna faciliteert. 

Dit komt overeen met de basisgedachte achter Groen in de Buurt. Bij Groen in de Buurt pakt de 
gemeente initiatieven op van bewoners voor het groener maken van de openbare ruimte, en 
realiseert die samen met die bewoners en de buurt. De initiatiefnemers zorgen vervolgens voor 
het beheer van het project. We stimuleren bewoners om met initiatieven te komen, primair door 
voorlichting en door ondersteuning te bieden. Daarbij betrekken we ook allerlei andere partijen, 
die specifieke kennis of expertise in kunnen brengen. Klik hier  voor meer informatie en 
voorbeelden uit de praktijk en  buurtgroen 020. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

3030-1687 O15-l 

Wij missen ook een specificatie van wat verstaan wordt onder ‘recreatie.’ Bvb. als het gaat om 
stilte-recreatie of stille recreatie. Het kan toch niet zo zijn dat de grote groep mensen wier 
recreatiebehoefte rust en stilte is, aangewezen is op begraafplaatsen???  

Recreatie kent vele vormen en betreft alle activiteiten die mensen ter ontspanning ontplooien in 
dit geval in het groen. Het is zeker niet zo dat stilte alleen gevonden kan worden op 
begraafplaatsen. Het is juist de ambitie om in vele groene plekken in de stad voldoende stilte te 
behouden of creëren. Dit is in lijn met het Actieplan Geluid.  Overgenomen 

3030-1687 O15-m 

Aansluitend daarop: opvallend is dat er geen echte ‘groene’ keuzes worden gemaakt. 
Duurzaamheid, het willen halen van CO-2 doelen enz staan regelmatig haaks op 
milieubescherming en natuurbehoud. Zo wordt er bvb gerept van natuurvriendelijke oevers en 
bodembescherming, terwijl de gemeente tegelijkertijd ‘zwemstoepen’ plant een NNN-
natuurgebieden als de Gaasperplas. Nog afgezien van de troep die grote en kleine families vaak 
in parken achter laten. Het stuk gaat vooral uit van ‘leuke dingen voor de mensen.’ Want de mens 
moet kunnen recreëren.  Dat hebben we de afgelopen decennia gezien: dat gaat steeds weer ten 
koste van natuur. Zo zijn we bij de huidige stand van zaken geland.  De publieke, en vooral 
groene ruimte wordt uiteindelijk gewoon ingepikt voor vermaak en vertier. Nog maar niet te 
spreken van de schade die de natuur en dieren wordt aangedaan.  Het lijkt er sterk op dat in deze 
visie geen keuzes worden gemaakt en gepoogd wordt twee dingen te verenigen die niet te 
verenigen vallen: recreatie en natuur. De groene ruimte die toch al is gedecimeerd, steeds meer 
onder druk staat en beschermd moet worden wordt NOG meer ingepikt door recreatie, horeca 
en andere commerciële partijen.  Noem het kolonialiseren van de groene ruime.  

Deze visie maakt zeker keuzes. De Groenvisie zet in op groen dat verschillende opgaven dient. 
De stad blijft groeien en het is dus belangrijk om de ruimte die er voor groen is zo goed mogelijk 
te gebruiken. Dit blijft maatwerk en daarom gaan we per gebied bekijken welke functies daar het 
belangrijkste zijn. Zo creëren we idealiter groen waar  natuur en biodiversiteit kunnen floreren 
maar waar men ook kan recreëren. Per groengebied onderzoeken we wat de juiste balans is 
tussen rust en recreatie. Sommigen gebieden krijgen daarom een meer recreatief karakter waar 
bij andere de natuurbeleving de primaat geniet. Maar volgens de Groenvisie kan dit zeker hand in 
hand gaan in hetzelfde groengebied. Daarnaast zijn er in de parken en scheggen altijd gebieden 
die niet openbaar toegankelijk zijn en dus niet worden verstoord. Zo zijn bijvoorbeeld de 
Schapenweide en Koeienweide in het Vondelpark, de ARK-zone in het Diemerpark en grote 
delen van de Brettenzone niet toegankelijk voor het publiek. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5630-1620 O16-a 

Het Parkenoverleg Amsterdam is van mening dat het urgent is dat natuur en stadsgroen ruimte 
krijgt en behoudt in een zich verdichtende stad. Als de hoeveelheid groen niet evenredig 
meegroeit met de groei van de bebouwing, wordt de leefbaarheid van Amsterdam bedreigd (zie 
Groenmanifest 2019 van het Parkenoverleg Amsterdam in de bijlage). 

De toename van de bebouwing is zeker een belangrijke reden om meer ruimte te creëren voor 
natuur en stadsgroen. De Groenvisie zet naast uitbreiding van het groenareaal in de openbare en 
niet openbare ruimte ook in op het toegankelijker maken van bestaand groen en het verbeteren 
van de kwaliteit van het groen, zodat het meer waarde krijgt voor bijvoorbeeld biodiversiteit, 
klimaatadaptatie, gezondheid en sociaal welzijn. Zo kan het in de stad ook in de toekomst 
leefbaar blijven.  

Al opgenomen 
in Groenvisie 

5630-1620 O16-b 

Bij het vaststellen van een sterke stedelijke groene structuur en waarbij vier principes leidraad 
zijn, hoopt het Parkenoverleg dat bij principe 1 “We zorgen voor genoeg gevarieerd groen voor 
iedereen” de parken gewaardeerd blijven op hun al eigen bestaande karakter en historie.  

Dat klopt. Ieder park heeft een eigen identiteit, ontwerp en belevingswaarde. Daarmee 
verbinden Amsterdammers zich en hebben zo hun eigen favorieten. Het kan zijn dat we 
bijvoorbeeld bij de keuzen voor beplanting ook kijken naar inheemse of klimaatadaptievere 
soorten. Dit zal echter altijd moeten passen binnen het groenbestand en de specifieke  
bodemkundige eigenschappen van het park. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5630-1620 O16-c 

Bij principe 2 “We zorgen voor groen dat bijdraagt aan verschillende opgaven” hoopt het 
Parkenoverleg dat bij het inrichten van groen er gedacht wordt aan toepassing van kwalitatief 
passende flora die bijdraagt aan een biodiversiteit die past bij de inheemse omgeving. Het 
Parkenoverleg is van mening dat kunstgras niet ‘groen’ is en op geteld zou moeten worden bij 
verharding en verstening. 

In de Amsterdamse Groenvisie staat het groen centraal. Dit groen dient meerdere doelen, 
waaronder biodiversiteit, natuur(educatie), recreatie en ontspanning, duurzaamheid en 
cultuurhistorie. De gebruiksfunctie van het groen vraagt soms om een andere ondergrond of 
verharding. Kunstgras is daar een voorbeeld van. Toepassing van kunstgras blijft gezien de 
bespelingsdruk bij sporten en de schaarse ruimte in de stad een weloverwogen keuze. 
Sportparken als geheel bieden daarentegen veel kansen voor uiteenlopende groenwaarden, 
zoals waterberging, gebruiksgroen, biodiversiteit, beschutting en voedsel. Het optimaal 
benutten van deze kansen is één van de ambities van de Groenvisie. Zo willen wij rondom de 
kunstgrasvelden ecologisch waardevol groen aanleggen. Denk hierbij aan hagen, echt gras, 
bomen en struiken. Daarmee zijn sportparken van ecologisch toegevoegde waarde voor het 
gebied en vormen ze een onmisbare schakel in het groene netwerk van de stad. Bovendien lopen 
er veelbelovende onderzoeken naar het vergroten van de klimatologische waarde van kunstgras. 
Meer informatie omtrent kunstgras kunt u vinden in de kunstgras nota.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/medebeheer/geveltuin-aanvragen/
https://buurtgroen020.nl/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/actieplan-geluid/
https://openresearch.amsterdam/nl/page/51575/kunstgrasnota
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5630-1620 O16-d 

Bij principe 3 “De stad wordt natuurinclusief aangelegd en beheerd” hopen wij dat de degene die 
aanleggen en gebruikers van parken met verschillende behoeften het groen vooropzetten en ook 
het zorgvuldig ecologisch beheren (planten), beschermen (dieren, zij zijn ook gebruikers) en 
verantwoord onderhouden, attent handhaven en op verstevigen van groene ecologische 
verbindingen tussen de parken, stadsgroen en scheggen. Niet alleen recreatief groen maar zeker 
ook kwalitatief (ecologisch) groen.  

Biodiversiteit staat hoog in het vaandel in de Groenvisie. Daarom zet de Groenvisie in op een 
gevarieerd groenbestand, met recreatief groen maar ook ecologisch groen waar natuur de 
primaat heeft. De parken in Amsterdam verschillen onderling, in functie, ligging en 
natuurwaarde. Naast parken met ruimte voor verschillende activiteiten en waar het drukker kan 
zijn, zullen er ook parken zijn met een ecologisch hoge waarde, met meer rust en natuurbeleving. 
Bij beheer van de groene openbare ruimte is ecologisch beheer de norm als het past bij het 
gebruik. Dit zorgt voor groen van ecologische kwaliteit. Het ecologische beheer is erop gericht 
om diverse typen groen te ontwikkelen met hoge soortenrijkdom. Het ecologisch inrichten en 
beheren doen we ook om de overlast van plaagdieren en invasieve soorten te verminderen. 
Daarnaast kiezen we bij de aanplant van bomen, heesters, vaste planten en bolgewassen, waar 
mogelijk, een inheemse soort. Ook het beleid op het gebied van natuurinclusief bouwen (onder 
andere groene daken en gevels) en kadevernieuwing speelt daar op in. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5630-1620 O16-e 

Bij principe 4 “Aan groen werken we samen” hopen wij dat parkgebruikers en vrijwilligers in het 
park (vrienden van…) geconsulteerd en betrokken worden bij de toegang naar de groene 
ruimten. En dat er sociaal en financieel geïnvesteerd wordt in Amsterdammers die de stad willen 
helpen vergroenen. Een parkconciërge zou daarbij behulpzaam kunnen zijn. Een meer groen 
georiënteerde omgevingsmanager kan ook, die helpt snelle verbindingen te maken naar 
deskundige groenmedewerkers in de stadsdelen. 

Het ontbreken van een parkconciërge of regisseur ervaren we al lange tijd als een groot gemis. 
Rondom parken zijn ongelofelijk veel partijen betrokken. Vanuit de gemeentelijke organisatie 
maar ook omliggende bedrijven en bewoners. We hebben in de laatste jaren gemerkt dat op 
plaatsen waar vaste aanspreekpunten zijn, alles beter loopt. Iemand die het park kent, 
dienstverlenend is vraagbaak is voor bezoekers en andere partijen. Omdat deze persoon een 
groot deel van de tijd in het park aanwezig is, kan hij/zij mensen helpen en aanspreken. De 
parkconciërge is de persoon met kennis van zaken voor de burgers en organisaties. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

5630-1620 O16-f 

Het Parkenoverleg maakt zich zorgen over de financiering van deze mooie Groenvisie en willen 
betrokken blijven bij organisatie, programmering, kennis en uitvoering van al het groenwerk in 
de parken. 

We zetten in op een stadsbreed en meerjarig investeringsprogramma voor de ontwikkeling en 
het beheer van groen, zodat groen opgenomen wordt in planvorming en in begrotingen. Dit 
investeringsprogramma moet voor de financiering zorgen om de vergroeningsambities te 
kunnen realiseren voor 2050. Binnen dit investeringsprogramma onderzoeken wij de 
mogelijkheden om private partijen (of bewoners) financieel te laten bijdragen aan het groener 
maken van de stad. De gemeente zal dus meer dan haar steentje bijdragen om Amsterdam 
groener te maken, maar we kunnen dit niet alleen. We moeten het samen met de 
Amsterdammers doen. Zoals besproken met het Groen Platform Amsterdam zal de gemeente 
de groenorganisaties bij de uitvoering betrekken. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

6893-0881 O17-a geen horeca, evenementen en festivals in parken en natuurgebieden 

Het evenementenbeleid valt onder de burgemeester. In de vastgestelde locatieprofielen (2018) 
staan de voorwaarden beschreven waar een vergunning aanvraag aan moet voldoen. Of een 
evenement lokaal is voor en door bewoners, een meer cultuur/historische inslag of een andere 
opzet heeft, is bepaald in het locatieprofiel. Het stadsdeel gaat over de vergunning. Dat is niet 
iets voor de Groenvisie en kan ook niet zomaar gewijzigd worden. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

6893-0881 O17-b 
 integreer het NNN in de HGS en het bestemmingsplan Gaasperdam in tegenstelling van wat nu 
het geval is  

Het Natuurnetwerk Nederland ( NNN) is nu al onderdeel van de HGS, zie hier hoe het netwerk is 
ingepast in Amsterdam.  

Niet 
overgenomen 

6893-0881 O17-c 
Respecteer PRV, Wet natuurbescherming, Vogelrichtlijn en EU- en internationale verdragen in 
de Groenvisie in tegenstelling van wat nu het geval is. 

Amsterdam heeft zich aan de wetgeving te houden. In de Groenvisie wordt in lijn met de 
wetgeving ingezet op het versterken van de biodiversiteit en de ecologische waarden binnen de 
stad. Natuurinclusief is daarbij een uitgangspunt.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

6893-0881 O17-d 
Leg doorgaande autovrije fietspaden aan van binnenstad naar stadsdelen met veel groen en 
kleine horeca langs de paden 

De Groenvisie zet in op het verbinden van groen door middel van het maken van groene en 
groen-blauwe verbindingen voor mens en dier. Deze verbindingen zijn van belang voor alle 
mensen en dieren in de stad door hun waarde voor ecologie, klimaatadaptatie, beleving, 
beweging en ontspanning. Daar horen ook fietspaden bij. In het kader van het Meerjarenplan 
fiets wordt daar al op ingezet tot 2022. Concrete nieuwe acties n.a.v. de Groenvisie komen terug 
in het Uitvoeringsprogramma dat ieder 5 jaar wordt opgesteld.  

Al opgenomen 
in Groenvisie 

6893-0881 O17-e Verbiedt barbecues overal en bevorder picknicks in kleine delen van parken In veel parken en groengebieden is het Barbecueën al verboden. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://maps.amsterdam.nl/ecopassages/
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6893-0881 O17-f  Ik neem akte van de belofte van de wethouder om alle gekapte bomen te herplanten 

Gemiddeld kappen we jaarlijks 0,5-1% van het totaal aantal gemeentelijke bomen (300.000). Dit 
percentage komt overeen met andere steden. We kappen bomen gekapt vanwege veiligheid, 
zeer slechte groei, ziekten en herinrichtingen. We herplanten gekapte bomen volgens de 
compensatie en herplant regeling. Dit jaar is een grootschalig, stadsbreed herplantprogramma in 
gang gezet. Daarbij herplanten we ook de bomen die de afgelopen jaren zijn gekapt. We 
herplanten honderden ‘verdwenen’ bomen. Nieuwe bomen krijgen optimale 
groeiplaatsomstandigheden, zodat het gezonde volwassen bomen kunnen worden die heel lang 
kunnen doorgroeien. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0482-5523 B133  Inspraakreactie B133 gaat in zijn totaliteit over het volkstuinenbeleid. 

Uw inspraakreactie gaat in zijn totaliteit over het volkstuinenbeleid, daarom hebben wij deze 
doorgestuurd ter beantwoording naar het inspraaktraject van de Uitvoeringsstrategie 
Volkstuinenbeleid. U kunt de beantwoording van uw inspraakreactie dan ook lezen in de Nota 
van Beantwoording van de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid. Hier heeft u hetzelfde 
referentienummer: 0482-5523. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

9182-8526 B134 

Hierbij gaat het over de ontwikkellocatie de Nieuwe Kern, blijkbaar een gebied dat door een 
ontwikkelaar herontwikkeld wordt. De indieners willen dat op deze ontwikkellocatie volgens de 
principes van de groenvisie een nieuw volkstuinpark gerealiseerd wordt  

De Nieuwe Kern vormt een belangrijk ontwikkelgebied om bij te dragen aan de grote behoefte 
aan nieuwe woningen en voorzieningen in en om Amsterdam. Daarom is voor dit gebied een 
structuurvisie opgesteld die een goede balans zoekt tussen stedelijke verdichting en 
behoud/inpassing of aanleg van groen. Helaas kan hier één volkstuinpark niet behouden worden, 
Nieuw Vredelust. Ook een gedeelte van het naastgelegen park Ons Lustoord moet plaatsmaken 
voor woningbouw. De volkstuinparken in De Nieuwe Kern liggen buiten de gemeentegrens van 
Amsterdam en zijn onderdeel van een gebiedsontwikkeling die al eerder is ingezet. Deze valt 
onder het ruimtelijk regime van de gemeente Ouder-Amstel. De grond van de volkstuinparken is 
eigendom van de gemeente Amsterdam. De uitgangspunten ter vergroting van de openbaarheid 
en toegankelijkheid voor de volkstuinparken zijn ook hier leidend voor de wisselwerking tussen 
het bestaande groen en de grote gebiedsontwikkeling. In het plangebied komt ook een groot 
openbaar stadspark. Vergeleken met de huidige situatie neemt de gebruikswaarde en 
toegankelijkheid van het groen voor omwonenden toe. 

Niet 
overgenomen 

9016-9640 B135 Ik vind dat de Lutkemeerpolder behouden moet blijven voor de stad. 

Het is de ambitie van de Groenvisie om de stad groener te maken en de scheggen groen en open 
te houden. Het bouwen in de Lutkemeerpolder is een bestuurlijke keuze die eerder is gemaakt en 
buiten de scope van de Groenvisie valt. Om binnenstedelijke bedrijventerreinen zoveel mogelijk 
te kunnen benutten voor verdichting (wonen, werken en voorzieningen) en daarmee groen 
binnen en buiten de stad te kunnen behouden is het belangrijk dat we een deel van de bedrijven 
kunnen uitplaatsen naar locaties dicht bij de stad, omdat een (klein) deel van de bedrijven in de 
stad zich niet goed laat mengen met andere functies. De Lutkemeerpolder vervult daar een rol 
in. Voor toelichting, zie de Bedrijvenstrategie gemeente Amsterdam 2020.  

Niet 
overgenomen 

0748-3988 B136 

Er staat niet in dat het laatste akkerbouwgebiedje van Amsterdam vernietigd dreigt te worden. 
Bovendien met een sinds 1996, SKAL-gecertificeerd areaal, voor een eventueel 
distributiecentrum waar de infrastructuur niet op berekend is. Terwijl er heel veel 
bedrijventerreinen leeg staan in de directe omgeving en een leeg distributiecentrum in het 
westelijk havengebied. In een echte Groenvisie zou het behoud van dit stukje voedsel opleverend 
groen opgenomen dienen te zijn. 

De ambitie van de Groenvisie is om de stad groener te maken en de scheggen groen en open te 
houden. Het bouwen in de Lutkemeerpolder is een bestuurlijke keuze die eerder is gemaakt en 
buiten de scope van de Groenvisie valt. Om binnenstedelijke bedrijventerreinen zoveel mogelijk 
te kunnen benutten voor verdichting (wonen, werken en voorzieningen) en daarmee groen 
binnen en buiten de stad te kunnen behouden is het belangrijk dat we een deel van de bedrijven 
kunnen uitplaatsen naar locaties dicht bij de stad, omdat een (klein) deel van de bedrijven in de 
stad zich niet goed laat mengen met andere functies. De Lutkemeerpolder vervult daar een rol 
in. Voor toelichting, zie de Bedrijvenstrategie gemeente Amsterdam 2020. 

Niet 
overgenomen 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/groen/bomenverordening/
https://www.amsterdam.nl/ondernemen/bedrijfsruimte/bedrijvenstrategie-2020-2030/
https://www.amsterdam.nl/ondernemen/bedrijfsruimte/bedrijvenstrategie-2020-2030/
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5251-5513 O18-a 

 Geeft u met “groen, tenzij…” uiteindelijk ook de ruimte aan groen? 
In de visie stelt u dat de stad kiest voor “groen, tenzij…”. De visie die vervolgens omschreven is, is 
naar onze mening echter te vrijblijvend.  Tegelijkertijd krijgen met name de parken en de 
volkstuinen meer functies toebedeeld: “We zorgen daarbij dat stadsparken herkenbaar zijn en 
een eigen karakter hebben. In stadsparken is ruimte voor ecologie, sport, spelers en horeca.” 
(Pag. 51) De volkstuinen, die in Park Frankendael steeds meer bijdragen aan de biodiversiteit 
zegt u van: “20% omzetten in meer diverse tuinen (…) We voegen een recreatief en 
maatschappelijk programma toe (…) bv. speelvoorzieningen voor buurtkinderen en nieuwe 
schooltuinen.” (Pag. 55). Onze mening is dat als er niet uitdrukkelijk voor groen wordt gekozen, 
het groen het onderspit delft. Een extra speelvoorziening of een horecavestiging met terras is 
bijvoorbeeld geen groen. We vragen u de richting “groen, tenzij...” consequent door te zetten: 
niet ten koste van bewoners maar vóór de vele bewoners nu en straks. 

Met “groen, tenzij” geven we aan dat we op locaties in de openbare ruimte die nu niet groen zijn 
en vragen om een herinrichting in eerste instantie de mogelijkheden voor vergroening 
onderzoeken. Alleen als vergroening omwille van andere belangrijke redenen niet mogelijk is of 
niet gecombineerd kan worden, zien we daar vanaf. Daarmee doen we geen uitspraken over 
gebieden die al groen zijn, deze blijven groen en krijgen waar mogelijk meer waarde voor mens 
en dier. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5251-5513 O18-b 

Hoe integraal is uw Groenvisie 2050? Een Groenvisie die integraal is, achten wij van groot belang. 
Wat is het verband met handhavingsbeleid en ruimtelijke ordening? De samenhang van beleid 
ontbreekt op dit vlak in de Groenvisie.  Met de toenemende druk op al het groen in de stad, is het 
denken over én uitvoeren van integraal beleid meer dan nodig, met onder andere meer gerichte 
handhaving, afspraken over gebruik van groen etc. Op stadsdeelniveau voeren wij het gesprek 
over de rol van handhaving in het groen al jaren. 

De Groenvisie geeft aan waar we in Amsterdam groen willen realiseren en zoveel mogelijk willen 
behouden. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient daar rekening mee te worden gehouden en het is 
van belang dat daar ook op wordt gehandhaafd. Afspraken over het gebruik van het groen en de 
handhaving daarop valt niet onder de Groenvisie.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5251-5513 O18-c 

Wij zouden graag zien dat de noodzaak voor handhaving in de Groenvisie onderkend wordt en 
een plek krijgt in de visie. Dat de omgevingswet een overkoepelende rol krijgt, geeft naar onze 
mening nog geen garantie dat het groen ook beschermd wordt.  

De bescherming van het groen in Amsterdam regelen we voor een deel via de 
Hoofdgroenstructuur. Zoals vermeld in hoofdstuk 4 passen we deze aan. In het kader van het 
Uitvoeringsprogramma zien we erop toe dat het groen van stedelijk belang beschermd blijft. In 
de Omgevingsvisie en de Omgevingsplannen leggen we dat vast. 

Niet 
overgenomen 

5251-5513 O18-d 

Met wie gaat u als gemeente samenwerken? Bij principe 4 meldt u: “Aan groen werken we 
samen: met de bewoners en de bedrijven.” Wie dat zijn, wordt niet omschreven. Als de 
gemeente voor zó’n grote opgave staat, met bovendien vooruitzicht op schaarse middelen, dan 
ligt het voor de hand de kennis, energie en netwerken van actieve bewoners en bedrijven te 
benutten. Met deze bewoners hebben de stadsdelen al meerdere decennia veel opgebouwd. 
Visie op de samenwerking dient naar onze mening deel van de Groenvisie te zijn én meer 
richtinggevend ingevuld dan de vrijblijvende manier waarop het nu in de visie staat omschreven. 

Het is zeker de bedoeling om kennis, energie en netwerken van actieve bewoners en bedrijven te 
benutten. De samenwerken en het delen van kennis komt zo expliciet in de Groenvisie naar 
voren, omdat dat ook bij het opstellen van de visie is aangegeven door vele organisaties, 
bewoners en stadsdelen. Het principe: "Aan groen werken we samen" is daar onder andere uit 
voort gekomen. De stad kent zo veel organisaties, bedrijven en bewoners die zich inzetten voor 
vergroening dat we die niet allemaal in de visie kunnen benoemen. In het kader van het 
Uitvoeringsprogramma zullen we de kennisdeling verder ontwikkelen en concreter beschrijven. 
In hoofdstuk 4 van de Groenvisie benoemen we die kennisdeling en samenwerking als belangrijk 
voor de volgende stappen. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

5251-5513 O18-e 

Wat verwacht u als centrale gemeente van de rol van stadsdelen en centrale diensten? Al enige 
jaren is de centralisatie binnen de gemeente gaande. Als bewoners lopen wij daar regelmatig 
tegen aan. Ambtenaren en bestuurders op stadsdeelniveau weten steeds vaker net zomin als wij 
waar we terecht kunnen. Een groot deel van het beheer wordt uitbesteed aan groenbedrijven, 
die het park slecht kennen en weinig contact hebben met de professionals die dagelijks in het 
park werken. Voorwaarde om ecologisch te kunnen beheren is het aanwezig zijn van vaste 
tuinlieden die het park door en door kennen, en zich interesseren voor de ontwikkeling van het 
groen. Dat is de basis en dat gaat verder dan de competenties zoals beschreven in de bijlage van 
de Groenvisie. De Groenvisie rept bovendien enkele keren over een ‘parkconciërge’ in alle 
stadsparken. Wordt deze conciërge dan het aanspreekpunt bij de gemeente, of zijn er nog 
andere? Hoe verhoudt de parkconciërge zich bijvoorbeeld tot de tuinlieden die het groen kennen 
en met vrijwilligers in het park werken? De Groenvisie dient volgens ons een betere doorkijk te 
geven op de samenwerking tussen centrale stad en stadsdelen, wie het groen ecologisch gaat 
beheren, voor een deel naar we hopen samen met bewoners uit de buurt. 

Binnen de stad zijn heldere afspraken gemaakt welke partij verantwoordelijk is. Het dagelijks 
onderhoud groen is belegd bij Stadswerken. In goede samenwerking met de eigen tuinmannen 
zet Stadswerken aannemers in voor bulkwerk, specialistisch werk of werkzaamheden waarvoor 
specifiek materiaal nodig is. De conciërge houdt regie op alle betrokken partijen en is onderdeel 
van het team van de tuinmannen. Ook specifieke programma's en Verkeer en Openbare Ruimte 
de directie die Groot Onderhoud verzorgt, weten elkaar steeds beter te vinden rondom parken. 
De stadsdelen hebben gebiedsbeheerders die voor hen op zoek kunnen naar de goede partij als 
hierover onduidelijkheid bestaat.  

 Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O19 O19-a 

De Noorder IJ-polder-en plas is wel een goed voorstel voor een reservering als stadspark, 
mettertijd. Maar heeft het stadsbestuur wel naar de eigenschappen van de daar aanwezige 
grond gekeken? Nu is de heuvellig-heid aantrekkelijk maar geen stadspark!  

Voor kennisgeving aangenomen. Concrete en locatiespecifieke plannen zullen we pas 
vormgeven in het Uitvoeringsprogramma. 

Meenemen bij 
uitvoering 

O19 O19-b De visie verbindt niet met hedendaagse zaken als lokaal te verwerken afvalstromen  

Dit onderwerp valt buiten de scope van de Groenvisie. Zie voor beleid hierop: 
uitvoeringsprogramma afval en grondstoffen. Daarnaast willen we dat onze stad in 2050 100% 
circulair is. Dit valt onder een ander beleid (Circulair).  

Niet 
overgenomen 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/afval-en-schoon/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/amsterdam-circulair-2020-2025/
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O19 O19-c De visie verbindt niet met lokale voedselproductie.  

Lokale voedselproductie, als agrarische activiteit of tuinieren, is één van de vormen van gebruik 
van het groen die in de Groenvisie staat beschreven. Dit kan in veel verschillende vormen als 
schooltuinen, volkstuinen, stadslandbouw, (collectieve) buurttuinen, voedselbossen en in de 
scheggen. Daarmee draagt het in het bijzonder bij aan de gezondheid en het sociale welzijn van 
de bewoners. In de scheggen is het daarbij één van de dragers en vormgevers van het landschap. 
Het kan niet overal, het is maatwerk en per locatie kijken we in overleg met bewoners, 
gebruikers en organisaties wat mogelijk is, ook als het tijdelijk is. De gemeente Amsterdam 
werkt momenteel aan een voedselstrategie waar regionale productie en korte ketens één van de 
hoofdthema’s is. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

O19 O19-d  De visie verbindt niet met regenwater vasthouden voor hergebruik; 
Met Amsterdam Rainproof zetten we in op het opvangen, vasthouden en gebruiken van 
regenwater.  Overgenomen 

O19 O19-e 

De gemeente veegt het plantendek op deze aarde onder één term Groen. Zo noemt U een 
begroeide gebouwgevel ook "Groen". De soorten groen zullen oi. duidelijk onderscheiden dienen 
te worden. 

Groen aan een gebouw is zeker heel anders dan groen in een natuurgebied. Groen en natuur 
bestaan in vele vormen en een scherpe algemene definitie van die termen is moeilijk te geven. 
Daarom geven we aan dat het steeds maatwerk is en afhankelijk is van de locatie hoe we het 
groen op een bepaalde plek kunnen invullen en wat de natuurwaarde is. In de uitvoering geven 
we concreter invulling aan welk type beplanting het dan betreft en hoe het beheerd moet 
worden. 

Niet 
overgenomen 

O19 O19-f 

 De basis is de zachte grond waarin bomen, struiken, planten wortelen. In zachte grond 
ontwikkelt zich mogelijk een bodemleven dat de plant ten goede komt. Oorspronkelijke bodems 
komen in de stad nauwelijks voor. Door het bouwrijp maken, ophogen met zand en een teeltlaag 
van zwarte aarde, biedt de stad een droogtegevoelig milieu aan groen. Het nut van behoud van 
zachte en schone grond ligt ook in het inzijgen van regen en het voeden van het grondwater. In 
de stedenbouw hier ter stede is nooit ruimte voor wadi's. Het bieden van habitat voor het 
dierenleven, in en op de zachte grond, het hoort er allemaal bij! Hier wordt niks over gezegd/ aan 
gedaan. 

In de Groenvisie vormt de ecologische waarde van het groen één van de speerpunten. Een 
gezonde organische bodem met een goede opbouw en samenstelling erkennen we daarin als 
voorwaarde. De stad kent ondertussen ook verschillende wadi’s die afgelopen jaren zijn 
aangelegd. De specifieke uitwerking van de Groenvisie per locatie zal uitwijzen welke 
bodemkwaliteit waar nodig is en waar we nog meer wadi’s kunnen toevoegen. Dit zullen we 
vormgeven in het Uitvoeringsprogramma. 

Meenemen bij 
uitvoering 

O19 O19-g 
Ruimte voor Groen' dient in de stedenbouw begrepen te zijn, achteraf nadat de verkaveling is 
getekend is er geen ruimte voor over 

Voor genoeg groen voor iedereen in de stad ontwikkelen we een methode ontwikkeld die in 
kaart brengt hoeveel groen op welke locatie nodig is. Hoe die er uit gaat zien is op dit moment 
niet bekend. De groennorm zal daar een rol in gaan spelen en we streven om deze uit te breiden 
naar de bestaande stad. Ook in de hele drukke delen van de stad is vaak nog ruimte voor 
vergroening, door een andere manier van inrichten van de openbare ruimte. Maar ook private 
ruimte op en aan gebouwen en (binnen)tuinen en terreinen bieden ruimte voor vergroening. 
Daarnaast hanteren we bij nieuwe gebouwen ook het natuurinclusief bouwen. 

Niet 
overgenomen 

O19 O19-h 

 Het vinden van mensen om actief vrijwillig gemeenschappelijk groen te gaan beheren blijft een 
zwak punt in uw visie. De natuur en milieueducatie zou breder uitgebracht kunnen worden naar 
tieners/studerenden. U zou in de visie ook aandacht kunnen besteden aan het 'omdraaien' van 
'groenhaters'. De milieulokalen op de schoolwerktuinen zouden ingezet kunnen worden voor 
lessen aan grote stadsmensen.  

Zowel bij de teksten over "sociaal welzijn" als bij "natuur" benoemen we hoeveel jong en oud 
kunnen leren van en in de natuur. Natuureducatie krijgt zeker aandacht in het 
Uitvoeringsprogramma want het is een belangrijk element bij kennisdelen en communicatie over 
natuur en groen. Onder andere op de schooltuinen, is al aandacht voor natuureducatie, maar ook 
op veel andere plekken zoals bij de Hortus en bij verschillende plekken in buurten waar bewoners 
informatie over het groener maken van hun buurtkunnen krijgen. Daarnaast zetten we in op veel 
meer kennisdeling tussen de gemeente en bewoners. Op deze manier trachten wij de 
bewustwording van de bewoners ten aanzien van het belang van groen te verhogen. Wanneer de 
burgers het openbare groen meer waarderen zullen zij hier ook beter op letten. Anderzijds kan 
de gemeente ook veel leren van bewoners en organisaties met jarenlange ervaring als vrijwilliger 
in de aanleg of het beheer van groen. 

Niet 
overgenomen 

O19 O19-i De visie verbindt niet met hedendaagse zaken als warmteproductie opwekken 
Dit onderwerp valt buiten de scope van de Groenvisie. Zie voor beleid hierop: Transitievisie 
Warmte.  

Niet 
overgenomen 

O20 O20-a 

 Het verbaast ons dat juist de Sloterplas met het omringende park als groen-blauw hoogtepunt 
en middelpunt van Nieuw-West (begonnen in 1948) niet wordt genoemd. Op het globale kaartje 
is het Sloterpark als stadspark zelfs niet te vinden. 

De kaarten zijn bewust weergegeven op een abstracte en niet gedetailleerde manier. Deze 
geven namelijk de visie wel weer, maar de concrete maatregelen en locaties niet. Deze concrete 
maatregelen en locaties zijn namelijk nog niet bekend en zullen we vormgeven in het 
Uitvoeringsprogramma. We zullen de schets zo aanpassen dat het Sloterpark herkenbaar is. In 
de bijlagen zijn we zeker niet volledig als het gaat om het benoemen van alle groengebieden. We 
noemen wel een aantal voorbeelden. Overgenomen 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/aardgasvrij/inspraak-transitievisie-warmte/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/aardgasvrij/inspraak-transitievisie-warmte/
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O20 O20-b 

Wat wordt de taakomschrijving van een parkconciërge? Wij vrienden van de Sloterplas denken 
aan: Een conciërge die alle geplande ontwikkelingen kent, die informatie kan geven, die 
verbinding legt tussen bestuur en bewoners. Die een groot deel van de werktijd in het park is en 
aanspreekpunt is voor gebruikers, misstanden kan signaleren, oplossingen bedenkt, zo nodig 
kan (laten) ingrijpen als zich calamiteiten voordoen en werkzaamheden bewaakt. Hij overlegt 
regelmatig met gebruikers en andere belanghebbenden van een park. Maar er is ook behoefte 
aan een Parkvoogd: een groendeskundige met overzicht over het hele park, 
beslissingsbevoegdheid heeft en in contact is met de wethouder, de politiek en deskundigen en 
parkverenigingen.  

Rondom parken zijn ongelofelijk veel partijen betrokken. Vanuit de gemeentelijke organisatie 
maar ook omliggende bedrijven en bewoners. We hebben in de laatste jaren gemerkt dat op 
plaatsen waar vaste aanspreekpunten zijn, alles beter loopt. Iemand die het park kent, 
dienstverlenend is, vraagbaak is voor bezoekers en andere partijen. Omdat deze persoon een 
groot deel van de tijd in het park aanwezig is, kan hij/zij mensen aanspreken. In complexere 
situaties kunnen handhaving en politie hun eigen rol vervullen, dat staat los van de conciërge. 
Het is overigens onze ervaring dat veruit het grootste deel van de bezoekers zich goed aan de 
regels houdt en helpt om het park schoon te houden. Alleen is de kleinere groep die dat niet 
doet, op warme dagen zo groot, dat het alsnog een puinhoop wordt. Ook bij evenementen is het 
belangrijk dat we de kwetsbare onderdelen van het park goed beschermen. De parkconciërge 
heeft de kennis van zaken om de organisatie van het evenement te kunnen adviseren. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O20 O20-c 

Daarnaast adviseren wij de gemeente om een kwaliteitsteam Groen Amsterdam in het leven te 
roepen. Een soort welstandscommissie groen die ruimtelijke ingrepen beoordeelt en toetst aan 
de vastgestelde identiteiten van elk uniek park of straatbeeld. Daarin nemen o.a. plaats een 
ecoloog, en een ontwerper. 

Voor adviezen rondom de Hoofdgroenstructuur (HGS) heeft de gemeente een onafhankelijke 
Technische Advies Commissie (TAC) in het leven geroepen. Zij adviseren het college van 
burgemeester en wethouders inzake het beleid 0p inrichting/ plannen rondom de HGS. 
Daarnaast zijn er regels omtrent de Hoofdbomenstructuur en is er een handboek in de maak over 
de aanleg en ontwerp van groen 

Niet 
overgenomen 

O20 O20-d  In de Groenvisie 2050 is de Ecologische hoofdstructuur niet te vinden. 

De Groenvisie benoemt niet al het huidige beleid. Wel benoemt de Groenvisie het belang van 
een groene structuur met veel ecologische waarde. Bij de actualisatie van de 
Hoofdgroenstructuur nemen we de ecologische structuur van Amsterdam daarin op. Bij de 
uitvoering van de Groenvisie zullen we betrekken dat er geen nieuwe ecologische knelpunten 
ontstaan in de ecologische structuur. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

O20 O20-e 

Als het bestaande groen in de stadsparken werkelijk van grote waarde is voor het stadsbestuur 
zou er in de Groenvisie ook een nieuwe richtlijn met gebruiksvoorschriften gericht op het behoud 
van het groen moeten bevatten. 

Het bestaande groen in stadsparken is zeker van grote waarde. Daarom zet de Groenvisie in op 
het behouden, verbeteren en uitbreiden van dit groen, samen met het overige groen. Deels valt 
dit binnen de Hoofdgroenstructuur. De precieze uitwerking en de actualisering van de 
Hoofdgroenstructuur geven we vorm in het Uitvoeringsprogramma. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O20 O20-f 

Het is belangrijk dat nogmaals benadrukt wordt dat voor elke gekapte boom een nieuwe boom 
wordt geplant. Dat gebeurt nog niet altijd. Wij adviseren de gemeente een bomenbalans per 
park bij te houden. Alle bomenkap en -plant dient daarin te worden bijgehouden. 

In principe wordt voor elke gekapte boom een nieuwe boom herplant. Handhaving ziet erop toe 
dat de herplant ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Als dit niet het geval is, kunt u dit melden. 
Elk kwartaal publiceren we op de website van de gemeente een bomenbalans. Hierop is te zien 
voor hoeveel bomen een kapvergunning is aangevraagd en hoeveel bomen moeten worden 
herplant. De Bomenboekhouding is hier te vinden.  

Niet 
overgenomen 

O20 O20-g 

 U noemt het belang van recreatie. Daar is het groen uiteraard geschikt voor maar rust is ook 
nodig. Een omschrijving welke recreatie in welk groen passend is ontbreekt. De stad noemt al 
jaren Dancefestivals ook recreatie! Prima op speciale plekken maar niet in parken. Dus gaat u een 
inhoudelijke omschrijving wat u verstaat onder recreatie in het groen opnemen in de uitwerking? 
Zoals het er nu staat is het te vrijblijvend en open voor de waan van de dag! 

Recreatie kent vele vormen en betreft alle activiteiten die mensen ter ontspanning ontplooien, in 
dit geval in het groen. Dit nemen we als toelichting op in de visie. Het is juist de ambitie om op 
vele groene plekken in de stad voldoende stilte te houden of creëren. Dit is in lijn met het 
Actieplan Geluid 2020-2023. Daarnaast valt het evenementenbeleid onder de burgemeester. In 
de vastgestelde locatieprofielen (2018) staan de voorwaarden beschreven waar een 
vergunningsaanvraag aan moet voldoen. Het stadsdeel gaat over de vergunning. Het beleid ten 
aanzien van evenementen valt buiten de scope van de Groenvisie.  Overgenomen 

O20 O20-h 
Groen om de stad is belangrijk, dus: Geen nieuwe distributiecentra en andere zakelijke 
bedrijvigheid rond de stad toevoegen, dus houdt Lutkemeer groen. 

Het is de ambitie van de Groenvisie om de stad groener te maken en de scheggen groen en open 
te houden. Het bouwen in de Lutkemeerpolder is een bestuurlijke keuze die eerder is gemaakt en 
buiten de scope van de Groenvisie valt. Om binnenstedelijke bedrijventerreinen zoveel mogelijk 
te kunnen benutten voor verdichting (wonen, werken en voorzieningen) en daarmee groen 
binnen en buiten de stad te kunnen behouden is het belangrijk dat een deel van de bedrijven 
uitgeplaatst kan worden naar locaties dicht bij de stad, omdat een (klein) deel van de bedrijven in 
de stad zich niet goed laat mengen met andere functies. De Lutkemeerpolder vervult daar een 
rol in. Voor toelichting, zie Bedrijvenstrategie gemeente Amsterdam 2020.  

Niet 
overgenomen 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bomen/#hb9571386-1365-753f-7973-bca6faf97545
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/actieplan-geluid/
https://www.amsterdam.nl/ondernemen/bedrijfsruimte/bedrijvenstrategie-2020-2030/
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O20 O20-i 

Kunstgras hoort niet tot het groen gerekend te worden want voegt niets toe aan uw 
uitgangspunten: klimaatbeheersing en gezondheid. Dus kunstgras weg van de sportvelden en de 
schoolpleinen. 

In de Amsterdamse Groenvisie staat het groen centraal. Dit groen dient meerdere doelen, 
waaronder biodiversiteit, natuur(educatie), recreatie en ontspanning, duurzaamheid en 
cultuurhistorie. De gebruiksfunctie van het groen vraagt soms om een andere ondergrond of 
verharding. Kunstgras is daar een voorbeeld van. Toepassing van kunstgras blijft gezien de 
bespelingsdruk bij sporten en de schaarse ruimte in de stad een weloverwogen keuze. 
Sportparken als geheel bieden daarentegen veel kansen voor uiteenlopende groenwaarden, 
zoals waterberging, gebruiksgroen, biodiversiteit, beschutting en voedsel. Het optimaal 
benutten van deze kansen is één van de ambities van de Groenvisie. Zo willen wij rondom de 
kunstgrasvelden ecologisch waardevol groen aanleggen. Denk hierbij aan hagen, echt gras, 
bomen en struiken. Daarmee zijn sportparken van ecologisch toegevoegde waarde voor het 
gebied en vormen ze een onmisbare schakel in het groene netwerk van de stad. Bovendien lopen 
er veelbelovende onderzoeken naar het vergroten van de klimatologische waarde van kunstgras. 
Meer informatie omtrent kunstgras kunt u vinden in de Kunstgrasnota Concept.  

Niet 
overgenomen 

O20 O20-j 

 Aan groen werken we samen klinkt misschien uitnodigend maar de gemeente zal zich moeten 
realiseren dat zij in de eerste plaats verantwoordelijk is voor het beheer van het groen. Er zijn 
ongetwijfeld vrijwilligers te vinden die daar iets aan willen bijdragen maar beheer van groen mag 
er niet van afhankelijk zijn. Dat geldt ook voor de uitnodiging aan bedrijven en organisaties om 
een bijdrage te leveren aan de groene stad. De voorwaarden voor bijdragen (ook financieel door 
bij voorbeeld bedrijven) dienen helder geformuleerd te worden. Wij gaan er van uit dat de 
besluitvorming wat waar gebeurt in het groen uiteindelijk bij de gemeente ligt. Dat geldt niet 
alleen voor aanleg, onderhoud en beheer. Maar ook voor het gebruik van groene zones, parken 
e.d. Het mag niet betekenen dat parken vercommercialiseerd worden. 

Al het groen wat in de openbare ruimte staat op grond van gemeente Amsterdam beheren we 
zelf. Alleen die delen waarvoor de aanvrager zelf de capaciteit heeft om dit uit te voeren, geven 
we in (tijdelijk) beheer aan bewoners/particulieren uit. Daarbij toetsen we eerst of het 
betreffende terrein geschikt is voor medebeheer. Het uitbesteden in medebeheer zien we niet 
als bezuinigingsmaatregel op het onderhoudsregime van de gemeente zelf.    

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O20 O20-k 

 Het is al jaren een wens van ons dat het noordelijkste stuk van het zwembadterrein, voorzien 
van speeltoestellen, wordt onttrokken aan Optisport om het weer openbaar te maken in het 
park. Het meest zuidelijke stuk is verhuurd aan de Buurtwerkplaats. Het is een nauwelijks groen 
stuk. Onze wens is dat na het verlopen van de huidige vergunning van de Buurtwerkplaats dit 
stuk weer wordt toegevoegd aan het Sloterpark. Dat zou een bijzonder kwaliteitsimpuls zijn voor 
het Sloterpark. Op oude foto's is te zien dat er voorheen een bospartij te zien was. Ook zou het 
rondje Sloterplas dan langs het water bij het zwembadterrein kunnen lopen. 

Dank voor het delen van uw visie. Concrete en locatiespecifieke plannen zullen we pas 
vormgeven in het Uitvoeringsprogramma. Daarbij zullen wij uw suggesties in acht nemen. 

Meenemen bij 
uitvoering 

O20 O20-l 

 Meer kwaliteit in bestaande parken stellen wij ook zeer op prijs in het Sloterpark. In het 
Sloterpark zijn in de afgelopen jaren ontwikkelingen in gang gebracht voor beter beheer. Dat 
proces ging in goede samenwerking met omwonenden. 

Dank voor het delen van uw visie en goed om te horen dat de samenwerking in het Sloterpark 
goed is verlopen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O20 O20-m 

In een rapport van een onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren in 5 parken is te lezen 
dat de bodem van een deel van de evenementenlocatie in het Sloterpark zo slecht is dat een 
groot (Dance) evenement daar dit jaar niet plaats zou mogen vinden. Dat advies gold voordat er 
sprake was van Corona. Het zou moeten leiden tot een besluit dat de 3 evenementendagen voor 
grote festivals in het Sloterpark uit het evenementenbeleid worden geschrapt. Uw Groenvisie 
onderschrijft dat. 

Het aantal evenementen en het type is bepaald in 2018 bij vaststelling van het 
evenementenbeleid en valt onder de burgemeester. Het terrein in het Sloterpark en een paar 
andere parken is in grote mate verdicht en herstellen we binnenkort. Bij die onderzoeken zijn ook 
richtlijnen en beschermingsmaatregelen opgesteld. Evenementen mogen niet langer meer 
duren dan twee weken (bodembedekking) en na een groot evenement moet er in een gebied 
met kwetsbare bodem 6 weken rust zijn.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O20 O20-n 

Van belang is dat in deze visie gekeken wordt naar de samenhang met andere ontwikkelingen. 
Voor het Sloterpark speelt bij voorbeeld de gedachte dat de nieuwe Meervaart mogelijk 
gebouwd zou kunnen worden IN de Sloterplas. De Zuidelijke oever van de Sloterplas is al vanaf 
het ontwerp door C. Van Eesteren bedoeld voor verstedelijking maar dat geldt de oever en niet 
het water. 

Dank voor het delen van uw visie. Op het moment geven we het Sloterpark een opknapbeurt en 
werken we achterstallig onderhoud weg. Daarbij houden we zo veel mogelijk rekening met het 
bestaande ontwerp en met de verschillende wensen van de parkbezoekers. Het doel is een 
aantrekkelijk park dat geschikt is voor sport en recreatie en met afwisselende natuur. De locatie 
van de nieuwe Meervaart valt buiten de scope van de Groenvisie. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O21 O21-a 

Onze stad heeft een mooie groene uitstraling door de enorme hoeveelheid bomen. In 
voetgangersgebieden en met name de trottoirs vormen bomen toch vaak een bron van ergernis. 
In de eerste plaats wordt door wortelopdruk een voetpad slecht begaanbaar. Wortelopdruk kan 
ook de afwatering nadelig beïnvloeden. Een gevolg is dan plasvorming. Let erop dat bij nieuwe 
aanplant een effectieve obstakelvrije looproute van minimaal twee meter wordt gerealiseerd. 
Houden jullie hier rekening mee in jullie beleid? 

Bij aanplant van nieuwe bomen krijgen de bomen tegenwoordig een optimale groeiplaats mee. 
Dat wil zeggen voldoende ondergrondse groeiruimte en zo ingericht dat de verharding niet meer 
wordt opgedrukt. Het probleem van wortelopdruk zal op de (lange) termijn dus uit het 
straatbeeld verdwijnen. Bij bestaande bomen is het niet mogelijk om de wortels die de 
verharding opdrukken te verwijderen. Bij deze bomen moeten we wachten totdat de boom 
wordt vervangen. Dan kan ook deze groeiplaats optimaal worden ingericht. De optimale 
inrichting voor groeiplaatsen voor bomen is stadsbreed geregeld in het Beleidskader 
Puccinimethode en het daarbij behorende Handboek Groen. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

https://openresearch.amsterdam/nl/page/51575/kunstgrasnota
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/puccinimethode/puccinimethode/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/puccinimethode/puccinimethode/
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O21 O21-b 

Geveltuinen moeten voldoen aan bepaalde richtlijnen. In zeer veel Amsterdamse straten worden 
de regels echter met voeten getreden. Het komt voor dat een geveltuin meters uitsteekt, 
waardoor men er nauwelijks nog langs kan. Toegestaan is een breedte van 60 cm (twee tegels). 
Ook vergeet men vaak dat een geveltuin pas boven een hoogte van 2.30 meter mag uitsteken, 
gerekend vanaf de gevel. Wij adviseren altijd om alleen daar geveltuinen toe te staan op locaties 
waar zich geen andere  objecten bevinden. Dus geen geveltuin als er aan de straatzijde al een 
lantaarnpaal, verkeersbord, papierbak, fietsenrek of een ander gemeentelijk object bevindt. Een 
doorloop van minstens twee meter moet gegarandeerd worden. Houden jullie hier rekening mee 
in de jullie beleid? 

Bedankt voor uw suggestie. Dit valt echter buiten de scope van de Groenvisie, want het gaat over 
het Openbare ruimte beleid.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O21 O21-c 

Parken moeten fysiek goed toegankelijk zijn voor mensen die voor hun mobiliteit gebruik  
maken van een rolstoel, scootmobiel of rollator. Als men een park betreedt dan mag men niet  
worden gehinderd door een rooster. Doorgaande wandelgebieden moeten goed verhard zijn.  
Halfverhardingen zoals houtsnippers zijn niet bruikbaar voor mensen op wielen.  
Bij de aanleg van parken dient men tevens goed rekening te houden met de waterafvoer ivm 
plasvorming op de paden. Houden jullie hier rekening mee in de jullie beleid?  

Bedankt voor uw suggestie. Inderdaad vinden we het belangrijk dat de groengebieden voor 
iedereen toegankelijk zijn. Ook de regenbestendigheid van parken is een punt dat onze aandacht 
heeft. Overgenomen 

O21 O21-d 

Ter verfraaiing van de openbare ruimte plaatst de gemeente vaak plantenbakken. Al dan niet 
met allerlei bloeiende planten. Het onderhoud is vaak ver beneden de maat. Planten verdrogen, 
ze vormen vaak een enorme wildernis midden in een voetgangersgebied waardoor dit 
ontoegankelijk wordt. De begroeiing gaat alle kanten uit en vormt op zich dan weer hetzelfde 
probleem als geveltuinen. Houden jullie hier rekening mee in de jullie beleid? Bedankt voor uw suggestie. In het openbare ruimte beleid houden we daar zeker rekening mee. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O21 O21-e 

Voor bus- en tramhaltes bestaat een z.g. technisch Plan van Inrichting. Haltes zijn vaak erg smal 
en bieden geen plaats aan bomen. Alleen objecten die rechtstreeks verband houden met de 
functie van de halte mogen hier geplaatst worden. Bomen vormen vaak een obstakel voor 
rolstoelgebruikers. Ze kunnen de ingang van het rijdende materieel niet bereiken. Op haltes 
liggen ook blindengeleidelijnen. Die mogen niet onderbroken worden door een boom. Houden 
jullie hier rekening mee in de jullie beleid? 

De optimale inrichting van de openbare ruimte  voor rolstoeltoegankelijkheid is stadsbreed 
geregeld in het Beleidskader Puccinimethode en het daarbij behorende Handboek Groen. De 
ontwerpers van de openbare ruimte nemen deze eisen mee in hun ontwerp.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O21 O21-f 
Wij gaan ervan uit dat bij de inrichting gebruik zal worden gemaakt van het Puccini model. Zowel 
voor de verhardingen als het groen. Is dit het geval? Bij de inrichting van de openbare ruimte (rood en groen) houden we hier rekening mee. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O22 O22-a 

Door de visie meer concreet te maken spreekt de gemeente zich duidelijker voor het groene 
belang uit. Het geeft sturing en handvatten aan het Uitvoeringsprogramma en het schept 
vertrouwen naar haar bewoners. Voorstel: maak de visie concreter zodat er een ambitie uit valt te 
lezen waaraan de gemeente zich bindt. Hoe wordt de groennorm, de afstand tot groen en het 
'groen, tenzij principe' inzichtelijk gemaakt, uitgevoerd en gehandhaafd? Worden begraafplaatsen, 
volkstuinen en schooltuinen en sportvelden meegeteld als groen? Koppel het groen niet alleen naar 
recreatief groen maar borg het in kwalitatief (ecologisch) groen.  

Bedankt voor de suggestie. Voordat concretere afspraken kunnen worden gemaakt voor de 
uitvoering is het van belang een visie vast te stellen. Deze wordt maken we vervolgens concreet 
in de uitvoering op basis van prioriteiten en beschikbare budgetten. Groen is een breed begrip en 
gaat niet alleen over het ecologische groen, maar over al het groen in de stad. Al dat groen (ook 
dat op begraafplaatsen, volkstuinen et cetera) is van waarde voor dieren, mensen en planten in 
de stad. Natuurlijk moeten we bij de uitvoering afhankelijk van de lokale situatie concreter zijn 
over welke waarde dat dan betreft en hoe de beplanting eruitziet. Recreatie is ook een heel 
breed begrip dat alle vormen van ontspanning door mensen in het groen betreft. Natuurbeleving 
maakt daar bijvoorbeeld ook onderdeel van uit. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O22 O22-b 

 Het vraagstuk 'hoe spreiden we de recreatieve behoefte over de groene gebieden (parken, 
landschapsparken, stadsbossen)' klinkt vrij sterk door in de gehele concept-Groenvisie. Door 
spreiding van recreatie als uitgangspunt te nemen bestaat het risico dat de biodiversiteit in het 
geding komt. De Groenvisie zou het ook kunnen omdraaien, hoe houden we onze unieke groene 
plekken vrij van de bovengenoemde effecten van (te) intensieve recreatie? En hoe kunnen we de 
recreatieve stad stroomlijnen naar plekken die daarvoor geschikter zijn? Voorstel: maak een 
differentiatie van het groen naar aard van het wenselijk gebruik en geef expliciet de te beschermen 
waarden van natuur, landschap en biodiversiteit aan. Vertaal deze differentiatie naar concrete 
functiekwaliteiten die zowel kwalitatief en kwantitatief opgenomen worden in de Omgevingsvisie 
van Amsterdam. Werk ook samen aan de ontwikkeling van (een) stadsbos (sen) en gebruik die 
ontwikkeling om de verbinding tussen groene gebieden in en buiten de stad te versterken.  

De Groenvisie zet in op groen dat verschillende opgaven dient. Zo creëren we idealiter groen 
waar natuur en biodiversiteit kunnen floreren, maar waar men ook kan recreëren. Per 
groengebied onderzoeken we wat de juiste balans is tussen rust en recreatie. Sommigen 
gebieden krijgen daarom een meer recreatief karakter waar bij andere de natuurbeleving het 
primaat heeft. Maar volgens de Groenvisie kan dit zeker hand in hand gaan in hetzelfde 
groengebied. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/puccinimethode/puccinimethode/
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O22 O22-c 

Veel van de ecologische waarden in de stad, zowel flora als fauna, zijn sterk verbonden met de 
uitwisseling met groene gebieden buiten de stad. Het belang van de Scheggen wordt 
onderschreven in de Visie, maar er wordt niet veel over de kwaliteit en differentiatie van de 
Scheggen gezegd. Dit verdient nadere uitwerking in de visie. Juist de Scheggen bieden de 
kansen verbindingen te versterken. Voorstel: geef verschillende groene ecologisch waardevolle 
locaties een beschermde status, bijvoorbeeld de unieke historische scheggen inclusief de 
Schellingwouderscheg en de Amstelscheg.4 Geef ook een duidelijke geografische aanduiding 
(kaarten) van de situering van de scheggen, waarbij de beginpunten van de scheggen bij het groen in 
de stad liggen, geef de verbinding met groengebieden buiten de stad duidelijk aan, stem dit af met 
buurgemeenten en neem de scheggen en hun verbindingen op in de Omgevingsvisie Amsterdam en 
hanteer dit als uitgangspunt bij de planvorming voor de Metropoolregio Amsterdam. Bescherm de 
broedgebieden tijdens het broedseizoen. Beperk de mogelijkheden voor projectontwikkelaars.  

In de stedenbouwkundige opbouw van de stad spelen de groene scheggen al vanaf de 
vaststelling van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) in 1934 een prominente rol. Ook in de 
toekomst zullen we de scheggen handhaven.   

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O22 O22-d 
In de Groenvisie kan educatie en beleving van natuur en duurzaamheid meer aandacht krijgen en 
niet alleen binnen onderwijsverband. 

De natuureducatie buiten onderwijsverband komt terug bij het samenwerken en kennisdelen. 
We zetten meer in op samenwerking en kennisdeling tussen de gemeente en bewoners (onder 
andere in hoofdstuk 4). Door van elkaar te leren kunnen we samen Amsterdam biodiverser, 
klimaatadaptiever en aantrekkelijker maken. De informatie en kennisuitwisseling zal gaan over 
voorlichting via bijeenkomsten, excursies en websites (zoals ook nu al gebeurt door de gemeente 
en andere platforms). Daarnaast is kennisuitwisseling met andere organisaties en overheden, 
bewoners, bedrijven en kennisinstellingen ook belangrijk voor ons om zelf onze kennis en 
expertise verder uit te bouwen en te leren.  

Al opgenomen 
in Groenvisie 

O22 O22-e 

Duurzame voedselproductie en korte ketens van boer tot burger zijn belangrijk voor de stad 
Amsterdam, zoals ook verwoord in de voedselbrief en Voedselstrategie i.o. Deze strategie kan 
meer tot uiting komen in de Groenvisie. Voorstel: Leg een koppeling met het beleid voor 
schooltuinen, volkstuinen, stadslandbouw en voedsel (boerderijeducatie) en borg deze voorzieningen 
voor de komende jaren.  

De Groenvisie legt de relatie met de Voedselstrategie door voedsel, in de vorm van agrarische 
productie of tuinieren, als één van de vormen van gebruik van het groen te beschrijven. Dit kan in 
veel verschillende vormen als schooltuinen, volkstuinen, stadslandbouw, (collectieve) 
buurttuinen, voedselbossen en in de scheggen. Daarmee draagt het in het bijzonder bij aan de 
gezondheid en het sociale welzijn van de bewoners. Het kan niet overal, het is maatwerk en per 
locatie kijken we in overleg met bewoners, gebruikers en organisaties wat mogelijk is, ook als het 
tijdelijk is. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

O22 O22-f 

Het landschap rondom de stad omvat ook het agrarische gebied en geeft kansen voor de korte 
ketens naar deze stad, waarmee de betrokkenheid van Amsterdammers bij de 'ommelanden' 
vergroot wordt. Kijk ook naar de vraagstukken die liggen in het agrarische gebieden die 
belangrijk zijn voor voedsel maar ook voor biodiversiteit (weidevogels) en ontwikkeling van het 
landschap. Leg koppelingen met de Nota Duurzaam Landschap van de gemeente Amsterdam.  
Voorstel: zorg voor planologische bescherming van groene gebieden vanuit oogpunt van landbouw 
en natuur en voorkom verrommeling en functiewijzigingen die zich niet met deze doelen verdragen. 
Overleg tevens met buurgemeenten en Waterschappen hoe deze functies behouden kunnen blijven, 
met ondersteuning van natuurinclusieve landbouw. Neem een paragraaf op over voedsel, educatie 
en agrarische landschap  

Het buitengebied binnen de gemeentegrens van Amsterdam bestaat voornamelijk uit 
natuurgebied (NNN) en Bijzonder Provinciaal Landschap. Beide typen gebied zijn door de 
provincie beschermd met regels, die Amsterdam verplicht is toe te passen. Daarmee zijn de 
gebieden adequaat beschermd tegen verstedelijking. In diverse scheggen werkt Amsterdam 
bovendien samen met buurgemeenten, waterschap, natuurbeheerders en burgerorganisaties 
om een gezamenlijk gedragen Ontwikkelperspectief op te stellen en vast te leggen in de 
Omgevingsvisies. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de Diemerscheg en de Amstelscheg. Als laatste 
werken we aan een Voedselvisie, waarin verkorting van de ketens tussen producent en 
consument en omgevingskwaliteit van de landbouw aandachtspunten zijn. We onderzoeken 
welke rol wij als gemeente kunnen hebben in de transitie van het voedselsysteem, die naar 
verwachting tijd in beslag gaat nemen.   

Niet 
overgenomen 

O22 O22-g 

 Natuurinclusief bouwen is een grote aanwinst voor nieuwbouwprojecten. Toch zou beter 
omschreven moeten worden wat natuurinclusief bouwen inhoudt. Nu wordt er een 
puntensysteem gehanteerd waarbij het risico bestaat dat er 'geshopt' wordt in natuurinciusieve 
maatregelen die in samenhang (te) weinig ecologisch effect hebben. Benut de kennis van de 
stadsecologen voor (bindende) adviezen voor nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten. Daarnaast 
kan gekeken worden bij renovatieprojecten naar een natuurinclusieve renovatie.  
Voorstel: Definieer wat natuurinclusief is, hoe dit effectief wordt geborgd en uitgevoerd en maak ook 
renovatie-projecten natuurinclusief  

Het beleid rondom Natuurinclusief bouwen monitoren en volgen we nauwlettend. Het 
puntensystemen is zo opgezet dat men een minimale hoeveel punten moet behalen en dat er 
niet alleen een keuze gemaakt kan worden uit een groen dak of alleen nestkasten. Een 
combinatie van de natuurinclusieve elementen is verplicht.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 
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O22 O22-h 

De Groenvisie heeft meer focus op de publieke ruimte dan op de private ruimte.  
Het element Groene gebouwen' suggereert dat vergroening uitsluitend kan plaatsvinden aan en 
op het gebouw. Echter, worden bewoners en bedrijven aangemoedigd om de private 
binnentuinen ed. te vergroenen door oa 'tegels eruit te halen'. Het heeft daarom onze voorkeur 
om dit element niet als `Groene gebouw' te benoemen maar als 'Groene kavel' 'te benoemen, 
omdat het niet alleen om gebouw gaat maar juist ook om private tuinen.  
Voorstel: Leg in de Groenvisie ook een focus op de private ruimte (de groene private ruimte zijn vaak 
de stepping stones voor de planten en dieren), gebruik de term 'groene kavels' in plaats van 'groene 
gebouwen'. En omschrijf niet alleen 'tegel eruit' maar koppel dit ook aan 'groen erin'  

Inderdaad is 82 km van de 210 km2 die Amsterdam beslaat niet openbaar. Dat zijn voornamelijk 
gebouwen. Het is de ambitie van de Groenvisie om zowel de openbare als private ruimte groener 
te maken. Dat kan onder andere door meer te kiezen voor natuurinclusieve en klimaatadaptieve 
bouw met groene daken, gevels en tuinen. Niet alleen gericht op nieuwbouw. Ook bij bestaande 
bouw zijn veel mogelijkheden. Bedankt voor de suggestie om de term groene kavel te hanteren. 
Dat hebben we overwogen, we zullen nagaan of voldoende uit de tekst blijkt dat het de hele 
kavel betreft en dat het ook gaat om het groener maken van tuinen en terreinen. Waar nodig, 
zullen we de teksten op dat vlak aanpassen. Overgenomen 

O22 O22-i 

Betrokkenheid van de bewoners en (mede)beheer is een belangrijk onderdeel in de Groenvisie, 
maar de gewenste mate van participatie van bewoners kan explicieter én ambitieuzer.  
Wat is de voorgestelde samenwerking met bewoners, kennisinstellingen? Hoe en met wie wordt 
samengewerkt aan de voorgestelde samenhangende visie? Hoe stimuleert de gemeente de 
ontwikkeling van lokale, stedelijke en thematische publiek-private groene kennisnetwerken?  
Voorstel: schep duidelijke kaders voor co-creatie met bewoners en laat dit niet op uitvoeringsniveau 
aan stadsdelen over, maar geef dat als beleidsrichtlijn mee.  

Dank voor het delen van uw visie. Hoe we zullen samenwerken en op welke manier, dat kunnen 
we gezamenlijk concreter maken in het kader van de uitvoering van de Visie. Daarvoor gaan we 
graag in gesprek om suggesties verder uit te werken. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O22 O22-j 

De samenwerking zoals omschreven in de Groenvisie wekt de indruk dat (mede) beheer door 
bewoners alleen kan plaats vinden als er goede afspraken over beheer worden gemaakt met de 
gemeente. Voor effectieve samenwerking is een ecologische visie op beheer nodig en een 
soepele en faciliterende houding van de gemeente ten opzichte van medebeheer door 
bewoners. Bovendien is er aandacht (en budget) nodig voor (vraaggerichte) professionele 
begeleiding van medebeergroepen; dit gaat vaak niet vanzelf en is op basis van volledige 
vrijwilligheid kwetsbaar. Efficiëntere samenwerking en processen zijn nodig om de ambities uit 
de Groenvisie te realiseren.  

Die afspraken gaan inderdaad ook over ecologisch beheren. Op veel plekken in de stad gebeurt 
dat al door de gemeente en door vrijwilligers. Dat kunnen we verder ontwikkelen. Hoe en 
wanneer dat plaatsvindt, betrekken we bij de uitvoering van de Groenvisie. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O22 O22-k 

Vergroenen van de openbare ruimte op een middelgrote schaal is nu nog vaak complex en vergt 
een lange adem, zodat dit voor een gemiddelde bewoner soms niet te doen is zonder 
professionele ondersteuning. Bewonersbegeleiding door derde partijen (groencoaches en 
professionele organisaties) kan dan een uitkomst bieden, maar vanwege de regelmaat waarmee 
het hele traject vertraging oploopt is, zijn deze projecten vaak verlieslatend. Bovendien haken 
private partijen die financieel betrokken zijn af vanwege de lange processen en vertragingen bij 
dergelijke projecten. Een grote uitdaging is om het 'Groen, tenzij- principe' ook op lokaal 
ambtelijk niveau goed tussen de oren te krijgen zodat het consequent uitgevoerd gaat worden. 
Zorg voor (onafhankelijke) gebiedsgerichte groene aanspreekpunten (zowel voor buurtgroen als 
parken) die ambtenaren op lokaal niveau kunnen ondersteunen / versterken / ontlasten.  

Bedankt voor uw suggestie. Continuïteit is zeker van belang in de begeleiding van bewoners 
evenals het delen van kennis met bewoners en ambtenaren. Dit werken we nader uit in het kader 
van de uitvoering van de Groenvisie.  

Meenemen bij 
uitvoering 

O22 O22-l 

Er ligt een breed groen netwerk op stedelijk niveau (o.a. GPA, Buurtgroen020 en Parkenoverleg) 
en lokaal in de meeste stadsdelen (o.a. NMTzuid, Groene Buurten en GroenplatVorm Zuidoost). 
Op gebiedsniveau zijn er groencoaches in Noord, Nieuw-West en Centrum actief. Ondersteun 
deze netwerken / organisaties en betrek ze actief bij de uitvoering van de groenvisie. Het GPA 
kan op treden als vertegenwoordiger, gesprekspartner en kenniscentrum. Organiseer ook een 
stedelijk publiek-privaat groenpunt waar bewoners snel en eenvoudig informatie en inspiratie 
kunnen opdoen. Voorstel: Durf lef en ambitie te tonen in de samenwerking. Durf als gemeente een 
soepele en faciliterende houding aan te nemen ten opzichte van medebeheer door bewoners. 
Gebruik de bestaande netwerken en organisaties en zet deze in voor kennis, begeleiding en 
gastheerschap. Zet geen nieuwe lagen er tussen (park conciërges). En betrek GPA bij dit proces in 
overleg en uitvoering.  

Deze suggestie is helemaal in lijn met de Groenvisie. Momenteel werkt de gemeente al veel 
samen met bewoners en organisaties aan het groen. Dat zouden we verder kunnen uitbreiden, 
zeker als de stad groeit. Ook kunnen we de kennisdeling vanuit de gemeente nog verbeteren en 
is het ook belangrijk dat de gemeente de kennis van bewoners en organisaties voldoende tot zich 
neemt. Voor de uitvoering zullen we dus zeker bestaande netwerken en organisaties weten te 
gebruiken. De parkconciërges worden geen nieuwe laag, maar vormen nu een ontbrekende 
schakel in het parkmanagement. De vraag om eenduidige aanspreekpunten is overigens van 
buiten de organisatie gekomen. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 
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O22 O22-m 

Uit de Groenvisie wordt niet duidelijk hoe deze is ingebed in het provinciaal beleid en bij het 
gemeentelijk beleid. Hoe wordt er rekening gehouden met NNN (Natuur Netwerk Nederland)? 
Op welke wijze is de provincie Noord-Holland betrokken bij het opstellen van de visie? In 
hoeverre is men binnen de verschillende gemeentediensten en binnen de provincie betrokken bij 
de Groenvisie ? Zo is de Amstelscheg benoemd tot Bijzonder Provinciaal Landschap terwijl de 
Gemeente Amsterdam de noordkant van deze scheg heeft benoemd tot zoekgebied voor 
windlocatie). Hoe liggen de prioriteiten? Zijn deze in verhouding tussen Natuurwaarde, Ecologie, 
Woningbouw, Mobiliteit en Gezondheid.  
Wat is het ontwikkelmodel, de structurele aanpak en hoe wordt dat verankerd binnen de eigen 
organisatie (politieke besluitvorming, o.a. i.s.m. kennistellingen en EU-beleid biodiversiteit)? 
Hoe ligt de verbinding met Strategisch Huisvestingsplan Bovenwijks Groen? 
Voorstel: Maak de verankering inzichtelijk en zorg dat de tegenstrijdigheden toegelicht worden. 
Evalueer de werkwijze 'anno-nu' en zet een groen (publiek-privaat) deskundigen team op met kennis 
van zaken.  

De Groenvisie is de visie van de gemeente Amsterdam. Deze geeft de hoofdlijnen die 
richtinggevend zijn voor de lange termijn. Dit is de basis en dit geeft weer waarom wij het groen 
zo belangrijk vinden en welke principes we voor verschillende schaalniveaus gaan hanteren. De 
visie bedden we, in het kader van de uitvoering, in ander gemeentelijk beleid zoals de 
Omgevingsvisie. Bij de visie is rekening gehouden met bestaand beleid van andere overheden. 
Bij de totstandkoming van de visie zijn verschillende gemeentelijke diensten betrokken en bij de 
uitvoering betrekken we die ook. Met de provincie zijn ambtelijk eerste gesprekken gevoerd 
onder andere over de uitvoering. Aan onderwerpen als eigen organisatie, financiering, 
kennisontwikkeling, landelijke netwerken en recent EU-beleid werken we al en dat krijgt verdere 
aandacht in het Uitvoeringsprogramma. Daar maken we concreter welke acties nog nodig zijn. 
De verbinding met het Strategisch Huisvestingsplan Bovenwijks Groen is heel sterk. Dat is een 
programma dat onder de paraplu van de uitvoering Groenvisie wordt uitgevoerd. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O22 O22-n 

Amsterdam profiteert in maatschappelijk en ecologisch opzicht van groen, maar ook zeker in 
economische opzicht. 
' Het onderzoek van RIVM uit 2019, i.s.m. de gemeente Amsterdam, benadrukt dit nogmaals. 
Toch wordt groen in bestuurlijke kringen nog vaak onrendabel en als een sluitpost op de 
begroting gezien. Ook is het niet inzichtelijk waar de beheerkosten zitten. Is dit daadwerkelijk 
het onderhouden van het groen of zitten de kosten in aanleg en onderhoud van (asfalt) paden, 
bankjes, zwembaden en prullenbakken? Transparantie is nodig om betere keuzes te kunnen 
maken. Hiervoor is een duurzaam economisch perspectief is nodig. Op welke wijze kunnen we 
een stadsbreed investeringsprogramma ontwikkelen? Voorstel: Onderzoek de mogelijkheden naar 
een stadsbreed investeringsprogramma op een creatieve wijze i.s.m. GPA. Denk aan groene 
heffingen bijvoorbeeld op de WOZ waarde, riool, festivals en/of overnachtingen. (evt. via een 
zogenaamde groeneuro. Er bestaat al een waterschapsbelasting, hondenbelasting, 
toeristenbelasting, maar waarom geen groenbelasting)? Groen is een nutsvoorziening en het is 
volkomen logisch dat daar een betalingssysteem bij hoort. De Amsterdammer heeft er grotendeels 
begrip voor blijkt uit het Groot Groen Onderzoek van de Gemeente Amsterdam; nu is er politieke 
leien doorzettingsvermogen nodig om tot een heffingssysteem voor groen te komen.  

Bedankt voor uw aanbod. De maatschappelijke en economische baten van groen zijn 
meegenomen in het opstellen van de Groenvisie. Er is gewerkt met de resultaten van het 
onderzoek waar u aan refereert en dat de waarde van groen in Amsterdam door middel van de 
TEEB-systematiek in kaart heeft gebracht voor gezondheid, natuur, woningen, klimaat et cetera. 
We kunnen een groot deel van de uitvoering van de Groenvisie meenemen binnen bestaande 
budgetten. Daarnaast gaan we een stadsbreed investeringsprogramma opzetten voor de 
ontwikkeling en het beheer van groen. Dit investeringsprogramma moet voor de financiering 
zorgen om de vergroeningsambities te kunnen realiseren voor 2050. De gemeente zal ook het 
GPA betrekken om mee te denken over de uitvoering van de Groenvisie op het onderdeel 
financiering.   

Meenemen bij 
uitvoering 

O22 O22-o 

 Er wordt veel ruimte overgelaten aan beleidsruimte voor de stadsdelen. De afgelopen jaren 
hebben laten zien dat de doorvertaling van stedelijk groenbeleid naar de stadsdelen te wensen 
overlaat. Met name m.b.t. buurtgroen en medebeheer worden er in stadsdelen verschillende 
regels op na gehouden waardoor verwarring, willekeur en rechtsongelijkheid ontstaat. Van 
belang is dat er op stedelijk niveau duidelijke randvoorwaarden worden geschapen, met ruimte 
voor gebiedsgericht werken, en dat deze gehandhaafd worden in de stadsdelen.  
Ook heeft 'anno -nu' laten zien dat politieke beslissingen op verschillende beleidsniveaus niet op 
elkaar aansluiten. Er is op dit moment geen overkoepelend 'groen deskundigenteam' met kennis 
van zaken, Zet in op effectieve samenwerking met andere gemeenten, waterschappen en 
provincie om het groen in en om de stad. Het groen waar iedereen behoefte aan heeft en een 
noodzaak is vraagt om een benadering op verschillend niveau. Voorstel: ontwikkel een duidelijk 
kader op stedelijk niveau, in overleg met deskundigen en groene organisaties en geeft duidelijke 
richtlijnen mee aan stadsdelen voor de uitvoering van de Groenvisie, inclusief overleg met groene 
organisaties van bewoners en deskundigen.  

Dank voor uw voorstel. Het opstellen van nieuwe of aanpassen van bestaande kaders zullen we 
betrekken  bij de uitvoering van de Groenvisie. 

Meenemen bij 
uitvoering 
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O22 O22-p 

Het gebruik van de term 'groen' is verwarrend. Er wordt gesproken over kwalitatief groen. Wat 
houdt dat in?? Ook wordt er gesproken over groen, stadsbossen, landschapsparken en park 
conciërges. Deze begrippen staan verder niet uitgelegd in termen van kwaliteit. 
Kunstgrasvelden, uitlaatstroken, en sportpleinen hebben weinig tot niets te maken met groen. 
Want alleen 'Groen' betekent nog geen 'Natuur'.  
Voorstel: Concreet benoemen wat de termen inhouden. Op welke wijze wordt de kwaliteit bepaald?  

Groen en natuur bestaan in vele vormen en een scherpe definitie van die termen is moeilijk te 
geven. Daarom geven we aan dat het steeds maatwerk is en afhankelijk van de locatie hoe het 
groen op een bepaalde plek kan worden ingevuld, welke beplanting daarbij hoort en wat de 
natuurwaarde is. Niet al het groen heeft een even hoge waarde voor de natuur. Kwalitatief groen 
betekent dat het zo veel mogelijk waarde heeft voor natuur, klimaatadaptatie, sociaal welzijn en 
gezondheid. Dat ziet er op de ene locatie heel anders uit dan op de andere, afhankelijk van de 
opgave en behoefte en mogelijkheden. Kunstgrasvelden zijn niet groen, maar kunnen wel 
omgeven worden door groen met veel ecologische waarde. Pleinen kunnen veel groen bevatten, 
bijvoorbeeld in de vorm van grote bomen die onder andere tijdens hete dagen enorm veel 
waarde hebben voor mensen en dieren in de stad. De termen stadsbos, landschapspark en 
parkconciërge lichten we toe in de inspraakversie op respectievelijk pagina 53, 57 en 66. De 
concrete invulling ervan zullen we vormgeven in het kader van de uitvoering van de Groenvisie. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O22 O22-q 
In de Groenvisie ontbreken concrete kaarten. Schetsen in de Groenvisie kloppen niet met de 
werkelijkheid zoals bij de scheggen. Wat betekent dit?  

De kaarten zijn bewust weergegeven op een abstracte en niet gedetailleerde manier. Deze 
geven namelijk de visie wel weer, maar niet de concrete maatregelen en locaties. Deze concrete 
maatregelen en locaties zijn op dit moment nog niet bekend en zullen we vormgeven in het 
kader van de Omgevingsvisie (actualisatie van de HGS) en het Uitvoeringsprogramma. In 
principe zullen de scheggen niet worden bebouwd en zullen dus ook hun oppervlaktes 
onveranderd blijven. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O22 O22-r Parken zijn niet meer beschermd in deze vorm? Geen link naar locatie profielen van de parken? 

De bescherming van het groen in Amsterdam regelen we voor een deel via de 
Hoofdgroenstructuur. Hieronder vallen ook de parken in Amsterdam. Zoals vermeld in hoofdstuk 
4 passen we deze aan. In het Uitvoeringsprogramma zien we erop toe dat het groen van stedelijk 
belang beschermd blijft. In de Omgevingsvisie en de Omgevingsplannen leggen we dat vast. 
Daarnaast valt het evenementenbeleid onder de burgemeester. In de vastgestelde 
locatieprofielen (2018) staan de voorwaarden beschreven waar een vergunning aanvraag aan 
moet voldoen. Of een evenement lokaal is voor en door bewoners, een meer cultuur/historische 
inslag of een andere opzet heeft, is bepaald in het locatieprofiel. Het stadsdeel gaat over de 
vergunning. Dat is niet iets voor de Groenvisie, en kan ook niet zomaar gewijzigd worden. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O22 O22-s 

 De Groenvisie zet hoog in op de bereikbaarheid te voet en met de fiets. Gemist wordt een inzet 
op bereikbaarheid per openbaar vervoer. Hoe komen mensen in groengebieden die slecht ter 
been zijn of niet kunnen of durven fietsen? Waarom geen parkentram? Parken bus? Neem de  
bereikbaarheid van groen mee in de normen voor haltes. Zet in overleg met organisaties groene 
wandelingen uit vanaf OV-haltes en stations en geef daar publiciteit aan.  

Dat is inderdaad een belangrijke suggestie. Voor iedereen, maar vooral minder mobiele 
bewoners, is bereikbaarheid met het openbaar vervoer van belang. Veel groengebieden en 
parken zijn al bereikbaar met het openbaar vervoer. Voor het Amsterdamse Bos is de 
bereikbaarheid met openbaar vervoer als één van de speerpunten opgenomen in de 
inspraakversie van het Bosplan 2020-2030. Wij nemen notie van het belang van de 
bereikbaarheid van groengebieden met het openbaar vervoer. Daarom geven we dit aan in de 
Groenvisie en nemen we het mee bij de uitvoering van de visie. Overgenomen 

O22 O22-t 
We zouden graag in de Groenvisie de ambitie terugzien om de verdwijnende parkeerplekken uit 
de Agenda Autoluw een groene inrichting te geven waar dat mogelijk is.  

In de Agenda Amsterdam Autoluw en bijbehorende 'Inrichtingsprincipes voor een autoluwe stad' 
is opgenomen hoe we omgaan met het opheffen van parkeerplaatsen in verschillende delen van 
de stad en welke functies daarvoor terugkomen. Het groener maken van straten door 
parkeerplaatsen op te heffen komt daarin ook aan bod. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O22 O22-u 

We roepen op om nauwgezet te monitoren op de ontwikkeling van de hoeveelheid groen in 
Amsterdam en voort te bouwen op bestaande initiatieven (zoals de kansenkaart voor buurtgroen 
van Groen Platform Amsterdam, i.s.m. gemeente en WUR).  

Bedankt voor de suggestie. Dat is ook de bedoeling en dat komt terug bij de uitvoering van de 
visie. 

Meenemen bij 
uitvoering 

O22 O22-v 
We missen de effecten van huisdieren op de natuur in de stad in de visie. Opruimplicht leidt tot 
meer plasticzakjes in de natuur.  

Veel inwoners van Amsterdam beleven plezier aan het hebben van een huisdier. We doen zoveel  
mogelijk om huisdiereigenaren te faciliteren door prullenbakken te plaatsen bij losloopgebieden.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O22 O22-w Maak inheemse natuur dé modus operandi en limiteer het gebruik van exoten. 

In de Groenvisie hebben we opgenomen dat we bij voorkeur met inheemse planten werken. In 
een nadere beleidsuitwerking zullen we dat concreter maken: waar is inheemse beplanting een 
vereiste en waar kunnen ook andere planten gekozen worden. Er zijn ook andere criteria die bij 
de plantkeuze een rol spelen.  

Al opgenomen 
in Groenvisie 

O22 O22-x 

Benoemen van externe websites: Hierin wordt alleen IVN Amsterdam (de vereniging). Er zijn vele 
andere organisaties actief in Amsterdam die bijdragen aan deze Groenvisie zoals ANMEC, 
NMTzuid, Groene Buurten, de Gezonde Stad, Buurtgroen020 ed. 

In de lijst met websites op pagina 77 in de literatuurlijst zijn de sites aangegeven die zijn gebruikt 
bij het opstellen van de Groenvisie. Dit is inderdaad niet een volledige lijst van websites van 
groenorganisaties in de stad. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://www.amsterdamsebos.nl/bosplan#h22d772bf-a6f9-462f-9278-c3dfba3e3397
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/agenda-amsterdam-autoluw/?utm_source=www.amsterdam.nl&utm_medium=internet&utm_campaign=autoluw&utm_content=redirect#h591c09aa-c317-4ac0-b181-82b213b9c2cc


59 
 

B137 B137 

Meer te doen voor meer Amsterdammers in de kop van de amstelscheg, op amstelglorie? De 
bewoners rondom de jan vroegopsingel houden van …. Rust; de planten en de dieren! Zij maken 
daar de hotspot van biodiversiteit. Voor meer Amsterdammers komt er op de Jan vroegopsingel 
een nieuw voetpad, dag en nahct toegankelijk, een pad door het groen! (an de overkand van de 
amstel gaat het amstelpark na zonsondergang dicht. Lekker rustig voor de planten en de 
dieren!). Daar moet wel wat groen voor verdwijenen. Dag gele dovenetel, dag fluitekruid: meer 
paden = minder groen, minder hotspot van biodiversiteit in de kop van de 
amstelscheg?dwarverbindingen zijn ook hot. Die kunnen fijn zijn voor platen en dieren. 
dwarverbindingen, zoals fietspaden door amstelglorie zijn dat niet en ook niet voor alle mensen 
op amstelgrlorie. In het amstelpark zijn geen dwarsverbindingen voor fietsers. Lekker rustig voor 
plant, dier en mens.  

Bij de aanleg van nieuwe fiets- en wandelpaden kijken we altijd wat het effect is op de omgeving 
en of dit bijvoorbeeld in strijd is met de Wet natuurbescherming 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0564-1452 B138 

Zeer belangrijk dat er met deze voornemens eerst gekeken wordt naar bestaande projecten en 
initiatieven. Deze zijn ontstaan voor en door betrokken bewoners van de stad, en dat is precies 
wat de Groenvisie nodig heeft om te slagen. Deze projecten waar nodig en gewenst door 
betrokkenen ondersteunen en uitbreiden. Hier ligt de kracht van stadsbewoners, ondersteun hen 
in het woud van aanvragen en beperkingen en bovenal bescherm hen wanneer groot en 
kleinschalige bouwprojecten hun initiatieven dreigen neer te sabelen. Dat is groenvisie!! 

Ondersteunen bij Kennis + Kunde: er zijn diverse platformen op dit gebied in Amsterdam die 
kavel- en buurtvergroening begeleiden en cursussen aanbieden. Voorbeelden hiervan zijn 
Buurtgroen 020 en Natuur en Milieuteam Zuid. We informeren inwoners via onze gemeentelijke 
communicatiekanalen (zoals de website en sociale media) en via andere media. Zo delen we 
onze expertise op groengebied. Daarnaast zetten we in op meer samenwerking en kennisdeling 
tussen de gemeente en bewoners. Door van elkaar te leren kunnen we samen Amsterdam 
biodiverser, klimaatadaptiever en aantrekkelijker maken. De informatie en kennisuitwisseling 
met bewoners is vooral gericht op wat ze zelf kunnen doen in de openbare ruimte of in hun 
private buitenruimte. Dat is gericht op klimaatadaptatie, biodiversiteit (en natuurinclusief) en op 
het beeld (aantrekkelijkheid). Mogelijkheden voor het groener maken van je buurt kun je hier 
vinden en op zelfbeheer en over natuurinclusief (ver-)bouwen.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

1507-1175 O23-a 
Vraag: de Schellingwouderdijk en de Noord Hollandse kanaalzone in Noord te erkennen als 
scheg en op te nemen in de Hoofdgroenstructuur. 

De Hoofdgroenstructuur zullen we actualiseren in het kader van de Omgevingsvisie. We zullen 
deze suggesties voor uitbreiding in dat traject meenemen 

Meenemen bij 
uitvoering 

1507-1175 O23-b 
Ten tweede vragen wij u de bouwopgave, zoals geformuleerd in Koers 2050 onder de loep te 
nemen.  Koers 2025 is een Raadsbesluit dat eerder is genomen en buiten de scope van de Groenvisie valt. 

Niet 
overgenomen 

1507-1175 O23-c 
Waar gekozen wordt voor bouwen, moet er ook gekozen worden voor groen! Het een kan niet 
ten koste gaan van het ander.  

De toename van de bebouwing is zeker een belangrijke reden om meer ruimte te creëren voor 
natuur en stadsgroen. De Groenvisie zet naast uitbreiding van het groenareaal in de openbare en 
niet openbare ruimte ook in op het toegankelijker maken van bestaand groen en het verbeteren 
van de kwaliteit van het groen, zodat het meer waarde krijgt voor bijvoorbeeld biodiversiteit, 
klimaatadaptatie, gezondheid en sociaal welzijn. Zo kan de stad ook in de toekomst leefbaar 
blijven.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

1507-1175 O23-d 
Het groen’ wordt in de grootschalige bouwprojecten niet als vanzelfsprekend mee ontwikkeld en 
gewaarborgd 

Dit is wel het streven vanuit de Groenvisie. Eén van de vier principes van de groen stad is dat we 
de stad (gebouwen plus openbare ruimte) natuurinclusief aanleggen en beheren. Als norm 
hanteren we natuurinclusief (ver)bouwen bij renovatie, transformatie en nieuwbouw van 
gebouwen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

1507-1175 O23-e Daarbij zijn de afgelopen jaren duizenden bomen in Noord gekapt en niet in Noord geherplant 

Dit jaar is een grootschalig, stadsbreed herplantprogramma in gang gezet. Daarbij herplanten 
we ook de bomen die de afgelopen jaren zijn gekapt. We herplanten honderden ‘verdwenen’ 
bomen. Nieuwe bomen krijgen optimale groeiplaatsomstandigheden, zodat het gezonde 
volwassen bomen kunnen worden die heel lang kunnen doorgroeien. Ook in Noord. 

Niet 
overgenomen 

1507-1175 O23-f 

Omwille van de leefbaarheid van mens en dier nu en in de toekomst dient voor een leefbare stad 
meer plaats gemaakt te worden voor groen, niet in de vorm van geveltuintjes en 
postzegelparkjes en alleen voor recreatief gebruik, maar voor robuuste groene verbindingen die 
gewaarborgd zijn in beleid tot 2050! 

De Groenvisie zet inderdaad in op die robuuste groene verbindingen en op groene elementen op 
alle schaalniveaus. Ook de kleine elementen zoals geveltuinen en postzegelparkjes kunnen veel 
waarde hebben voor natuur, klimaatadaptatie, gezondheid en sociaal welzijn. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

9518-0854 B139 Wie weet in 2050 nog wat in 2020 de Groenvisie was? 

We hebben gekozen voor 2050 als jaar voor het eindbeeld, omdat dat aansluit bij de 
Omgevingsvisie waar de Groenvisie input voor is. De Omgevingsvisie Amsterdam heeft ook 2050 
als jaar voor het langetermijnperspectief. Veel ambities zullen we eerder dan in 2050 kunnen 
realiseren. Aan veel ambities werken we al of we beginnen ermee als het eerste 
Uitvoeringsprogramma van start gaat. Zo'n programma wordt iedere 5 jaar opnieuw opgesteld. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://buurtgroen020.nl/
https://nmtzuid.nl/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/groen/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbeheer/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/groen/flora-fauna/natuurinclusief/
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6133-5667 B140 

Zeer belangrijk dat er met deze voornemens eerst gekeken wordt naar bestaande projecten en 
initiatieven. Deze zijn ontstaan voor en door betrokken bewoners van de stad, en dat is precies 
wat de Groenvisie nodig heeft om te slagen. Deze projecten waar nodig en gewenst door 
betrokkenen ondersteunen en uitbreiden. Hier ligt de kracht van stadsbewoners, ondersteun hen 
in het woud van aanvragen en beperkingen en bovenal bescherm hen wanneer groot en 
kleinschalige bouwprojecten hun initiatieven dreigen neer te sabelen. Dat is Groenvisie!!Om 
bewoners meer te betrekken zijn kinderen de sleutel. Leer hen wat de natuur allemaal doet en 
kan, zodat zij zien dat ook zij een toekomst hebben waarin initiatieven een kans krijgen. 
Buurtbewoners betrekken door samen met hen, of meer door hen, met ondersteuning van de 
stad, de pleinen en straten te vergroenen. 

Kinderen zijn de toekomstige inwoners van onze (groene) stad. Met subsidie voor groene 
schoolpleinen willen we meer groene, veilige en uitdagende speelplekken in Amsterdam creëren. 
Schoolbesturen en stadsdelen kunnen van deze regeling gebruikmaken. We ondersteunen ook 
met expertise op het gebied van groen en Natuureducatie aan basisschoolkinderen. We 
stimuleren natuureducatie ook door leerkrachten in het basisonderwijs te ondersteunen die 
levendige natuurlessen willen verzorgen op natuureducatie-locaties in het openbaar groen. Meer 
kennis over natuur, milieu en landschap, maakt je bewust van de omgeving en vergroot de 
betrokkenheid. Voor groep 1 t/m 5 streven wij naar een programma in de buurt van de school. 
Voor de hogere leerjaren is er het schooltuinprogramma (groep 6/7), boerderijeducatie en 
duurzaamheid (groep 8). De Amsterdamse schooltuinen bestaan dit jaar 100 jaar. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

7567-4299 B141 

Deze actie moet overnieuw: slecht gecommuniceerd, ik hoor pas nu over dit initiatief dat op zich 
natuurlijk goed is. Maar als ik als betrokken Amsterdammer hier niets van af weet, dan kunnen 
we stellen dat de meeste Amsterdammers er niets over gehoord hebben, ondemocratisch dus. 
En verder: niet pas 2050 maar reeds 2030 als streefdatum, dat maakt het interessant. Nu is het, 
sorry, een benepen aanpak. Kijk naar Wenen Parijs of Rome oid waar men doortastender is. Ik 
hoor graag de feedback over deze actie en hoop zeer op een vernieuwd eerlijker en beter 
voorstel per 2030 

De Groenvisie is aangekondigd in het coalitieakkoord in 2018. In 2019 is de participatie gestart 
waarbij we vele Amsterdammers, organisaties, experts en de stadsdelen hebben geraadpleegd. 
Daarnaast zijn de resultaten van een aantal onderzoeken waaronder het Groot Groenonderzoek 
uit 2018 gebruikt als input voor deze Groenvisie, om zo aan de wensen van de Amsterdammers 
tegemoet te kunnen komen. Het is geen plan zoals in vele andere steden is opgesteld, maar een 
visie die de basis is voor de uitwerking in plannen en uitvoering van projecten. Daarvoor stellen 
we een Uitvoeringsprogramma op dat concreet maakt wat de komende jaren gaat gebeuren. We 
hebben gekozen voor 2050 als jaar voor het eindbeeld, omdat dat aansluit bij de Omgevingsvisie 
waar de Groenvisie input voor is. De Omgevingsvisie Amsterdam heeft ook 2050 als jaar voor het 
langetermijnperspectief. Veel ambities zullen we eerder dan in 2050 kunnen realiseren. Aan veel 
ambities werken we al of we beginnen ermee als het eerste Uitvoeringsprogramma van start 
gaat. 

Niet 
overgenomen 

5251-5513 O24 Inspraakreactie O24 is dezelfde reactie als O18.  U vindt de beantwoording van deze reactie bij de beantwoording van O18.   

7385-9136 O25-a 

Ontbreken van met name het Amstelpark op de visiekaart (p24 en 50) Overigens is het jammer 
dat in deze hele Groenvisie 2050 enkel globale kaarten zijn opgenomen en geen enkele duidelijke 
overzichtskaart is opgenomen waar op te zien is waar het huidige groen nu ligt (met daarop 
namen van parken scheggen et cetera zodat inzichtelijk wordt waar het groen nu gesitueerd, In 
de Groenvisie 2050 wordt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NDR) Omgevingsvisie 
Amsterdam 2050 (B&W gemeente Amsterdam, 28 januari 2020) niet genoemd, terwijl juist daar 
sprake is van kaarten waarop stadsgroen, stadspark en landschapsparken duidelijk zijn 
opgenomen (hoofdstuk 4: Verkennen strategische keuzemogelijkheden). Gaarne herstel van 
deze omissie.  

De kaarten zijn bewust weergegeven op een abstracte en niet gedetailleerde manier. Deze 
geven namelijk de visie wel weer, maar niet de concrete maatregelen en locaties. Deze concrete 
maatregelen en locaties zijn namelijk nog niet bekend en zullen we vormgeven in het 
Uitvoeringsprogramma. Overgenomen 

7385-9136 O25-b 

Wij verzoeken u in de Groenvisie 2050 nadrukkelijk aandacht te besteden aan de bereikbaarheid 
van groen voor rolstoelgebruikers en hiermee met de inrichting van het groen ook rekening te 
houden.  

Bedankt voor uw suggestie. We zorgen dat we daar in de Groenvisie meer aanknopingspunten 
voor opnemen. Overgenomen 

7385-9136 O25-c 

 In het Amstelpark hebben medewerkers van Pantar tot voor kort meegewerkt aan het 
beheer/onderhoud van het park. Deze samenwerking is volgens ons onlangs stopgezet en de 
gevolgen daarvan zijn meteen zichtbaar. Als er niet opnieuw geïnvesteerd wordt in onderhoud 
wordt de cultuurhistorische waarde van het park (beplanting en paviljoens) teniet gedaan.  

Bedankt voor uw suggestie. Zoals u zelf al stelt in uw zienswijze willen wij deze samenwerking 
juist stimuleren en faciliteren. Concrete en locatiespecifieke plannen zullen we pas vormgeven in 
het Uitvoeringsprogramma. Daarbij zullen wij uw suggestie in acht nemen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

7385-9136 O25-d 

Verder is er een drukker gebied (speeltuin/kinderboerderij) en stiller deel (heemtuin/ 
rhododendronvallei) in het amstelpark. Er zou dus naast of in de Groenvisie 2050 ook een 
erfgoedvisie nodig zijn. 

Bedankt voor uw visie. De discussie of naast de Groenvisie ook een erfgoedvisie nodig is, valt 
buiten de scope van de Groenvisie. 

Niet 
overgenomen 

7385-9136 O25-e 

Wij merken op dat ervoor gezorgd dient te worden dat openbaar groen niet gaat functioneren als 
verlengde van de stadsdeelwerf, zoals nu al meerdere jaren bij het Amstelpark het geval is. De 
opslag van materialen, als stenen, zand, dient hier niet plaats te vinden (en al zeker niet zonder 
hek erom heen). Het kan leiden tot levensgevaarlijke situaties als men denkt aan spelende 
kinderen.  

 
De door uw omschreven Werf wordt door Stadsdeel West gebruikt. Het is al jaren een officiële 
werf.  De organisatie Stadshout heeft deze tijdelijk in goed overleg met de gemeente als opslag 
voor hout gebruikt. We zijn op dit moment druk bezig om de opslag leeg te halen en te kijken 
wat de toekomstige inrichting hiervan wordt. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/onderwijs-leerplicht/duurzame-scholen/amsterdamse-impuls-schoolpleinen/
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/onderwijs-leerplicht/duurzame-scholen/amsterdamse-impuls-schoolpleinen/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/groen/
https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/schooltuinen-natuureducatie/
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/nieuws/schooltuinen/
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7385-9136 O25-f 

Nergens in de hele Groenvisie 2050 wordt melding gemaakt van de bestaande en in de maak 
zijnde nieuwe locatieprofielen. Locatieprofielen hebben tot doel de druk van evenementen op de 
openbare ruimte/groen te reguleren. Duidelijke gebruiksregels zorgen ervoor dat de schade door 
evenementen voorkomen kan worden en verhaald worden op de organisatoren. Bovendien kan 
voor het gebruik van de openbare groen voor commerciële evenementen een financiële bijdrage 
worden gevraagd, die gebruikt kan worden ten behoeve van onderhoud en beheer van het 
groen. Wij pleiten dus voor een heroverweging en beperking van evenementen in het 
Amstelpark ten gunste van familieactiviteiten. 

Het evenementenbeleid valt onder de burgermeester. In de vastgestelde locatieprofielen (2018) 
staan de voorwaarden beschreven waar een vergunning aanvraag aan moet voldoen. Of een 
evenement lokaal is voor en door bewoners, een meer cultuur/historische inslag of een andere 
opzet heeft, is bepaald in het locatieprofiel. Het stadsdeel gaat over de vergunning. Dat is niet 
iets voor de Groenvisie en kan ook niet zomaar gewijzigd worden. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

7385-9136 O25-g 

Achter in de Groenvisie wordt een groot aantal beleidsdocumenten van Amsterdam genoemd. 
Het is volstrekt onduidelijk in hoeverre het gaat om geldend beleid en hoe dit in relatie staat met 
de Groenvisie.  

In een literatuurlijst wordt aangegeven welke informatie gebruikt is als input. Dat is in deze ook 
zo. De beleidsdocumenten achterin de Groenvisie zijn gebruikt als input voor de Groenvisie.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

7385-9136 O25-h 
Ook ontbreekt de relatie met de in voorbereiding zijnde Omgevingsvisie 2050. Vormt de 
Groenvisie 2050 daarvan een onderdeel? 

De Groenvisie is de groene input voor de Omgevingsvisie. Bovendien nemen we de principes en 
ambities uit de Groenvisie mee bij het actualiseren van de Hoofdgroenstructuur in het kader van 
de Omgevingsvisie.  

Al opgenomen 
in Groenvisie 

7385-9136 O25-i 

Hoe verhoudt het Strategisch huisvestingsplan (SHP) Bovenwijks Groen, dat de koers voor 
groenprojecten uit voor de middellange termijn uitzet, met de vijfjaarlijkse 
uitvoeringsprogramma’s op basis van de Groenvisie 2050? Is dit niet dubbelop? 

Het Uitvoeringsprogramma Groen is een beleidsmatig document waarin wij activiteiten en 
maatregelen formuleren die leiden tot de realisatie en gewenste groene stad zoals omschreven 
in de Groenvisie. Het Strategisch Huisvestingsplan (SHP) Bovenwijks Groen is een systematiek 
om voor bovenwijkse groen maatregelen middelen aan te vragen in de Voorjaarsnota. Het is dus 
niet dubbel op. Het SHP Bovenwijks Groen is geen beleidsdocument en kan alleen financiering 
bovenwijkse groen maatregelen aanvragen in de voorjaarsnota. De maatregelen in het 
Uitvoeringsprogramma Groen zijn veel breder en zullen vele andere financieringsbronnen 
kennen.   

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

7385-9136 O25-j 

Opgemerkt wordt: ‘Voor veel onderwerpen is al kennis beschikbaar en zelfs al vastgelegd in 
kaders, in beheerplannen of op kaarten. Door die informatie te inventariseren en evalueren 
krijgen we meer zicht op welke monitoring noodzakelijk is, welke handboeken of richtlijnen 
moeten worden opgesteld of aangepast en welke onderzoeken nodig zijn’. Het bevreemdt ons 
dat de inventarisatie en evaluatie niet in de voorbereiding van de Groenvisie 2050 heeft 
plaatsgevonden, zodat deze meegenomen hadden kunnen worden in de ambities en men nu 
daadwerkelijk aan de slag kan gaan. Ook komt niet naar voren wanneer het eerste vijfjaarlijkse 
uitvoeringsprogramma af is.  

Deze Groenvisie geeft de hoofdlijnen aan waar we voor 30 jaar ambities aan koppelen. De visie 
op zich is niet concreet, omdat ze richtinggevend is voor een lange termijn. Iedere 4 à 5 jaar 
stellen we een Uitvoeringsprogramma op dat de concrete plannen voor de korte termijn 
beschrijft. Dat gebeurt steeds op basis van prioritering op dat moment en beschikbare 
budgetten. Dat alles is erop gericht om op lange termijn alle ambities te kunnen verwezenlijken. 
Zodra de Groenvisie is vastgesteld kan de uitvoering starten, maar ondertussen wordt bij de 
huidige werkzaamheden ook al zoveel mogelijk vanuit de ambities van de Groenvisie gewerkt. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

7385-9136 O25-k 

Verder brengen wij onder uw aandacht het project ‘Tuinbazen en het ontwikkelen van de meent 
(2019-2020)’ van Zone2Source/Ketter&Co. Gedurende het gehele jaar 2019 was het Amstelpark 
het terrein voor proeftuin projecten en experimenten om met de tuinmannen en het publiek de 
mogelijkheden van een collectieve betrokkenheid en nieuwe vormen van parkbeheer te 
onderzoeken. Misschien kunt u de bevindingen van dit project erbij betrekken of het project een 
vervolg doen geven.  

Voor kennisgeving aangenomen. Dank voor het delen van uw project. Concrete en 
locatiespecifieke plannen zullen we pas vormgeven in het Uitvoeringsprogramma. Daarbij zullen 
wij uw suggestie in acht nemen. 

Meenemen bij 
uitvoering 

7385-9136 O25-l 

Misschien kan de parkconciërge naast aanspreekpunt voor bezoekers voor informatie, ook 
bezoekers aanspreken als zij fietsen waar het niet is toegestaan of honden niet aangelijnd 
hebben. 

Het is niet primaire taak van de parkconciërges om bezoekers aan te spreken. Wanneer zij zaken 
constateren, zullen ze dit natuurlijk doen, net als andere tuinmannen in het park. De 
parkconciërge is contactpersoon voor alle partijen die activiteiten willen ontplooien en bezoekers 
die vragen hebben. De parkconciërge houdt regie over alles wat zich in het park afspeelt. Partijen 
als politie, handhaving, GGD hebben hierbij hun eigen taken en daar verandert niets aan. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

7385-9136 O25-m 
Maak ook bij de ingang van parken duidelijk wie over het park gaat, waar men terecht kan met 
tips die men heeft,  

Voor kennisgeving aangenomen. Dank voor het delen van uw suggestie. Concrete plannen zullen 
we pas vormgeven bij de uitvoering van de visie. 

Meenemen bij 
uitvoering 

6491-3448 O26 
De zienswijze schetst een uitgebreid toekomst beeld van Noord en de groene infrastructurele 
invulling ervan. 

Voor kennisgeving aangenomen. Dank voor het delen van uw visie. Concrete en locatiespecifieke 
plannen zullen we pas vormgeven bij de uitvoering van de visie. 

Meenemen bij 
uitvoering 
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0627-1772 O27-a 

Wij zouden graag meer benadrukt zien dat de economische functies van groen en het groene 
ondernemerschap meer gestimuleerd zal worden. Wij zien juist bij het financiële vraagstuk veel 
antwoorden in het gunnen van integratie of opwaardering van natuur aan groene ondernemers 
en experts. Zo voorkomen we dat bij integratie van natuur in nieuwbouwprojecten, bouwers met 
weinig kennis van zaken gestimuleerd moeten worden voldoende inspanning te leveren. Groene 
ondernemers hebben de ecologische en toepasbare kennis deze functies van groen te 
combineren met hun ondernemerschap en kunnen zo een antwoord zijn op de bekostiging van 
meer groen. Verbindt dus de lokale, groene ondernemer in de bouwopgave en toepassing van 
meer groen.  

Voor kennisgeving aangenomen. Dank voor uw suggestie. Deze nemen we bij de uitvoering van 
de visie. 

Meenemen bij 
uitvoering 

0627-1772 O27-b 

Groen, tenzij’ betekent dat we naar de openbare ruimte in Amsterdam kijken als een ruimte die 
in de basis een groene ruimte is. Groen heeft recht. Zonder recht is groen vogelvrij. Dat betekent 
dat een boom net zoveel recht op een plek heeft als een gebouw, straat en zo voort.  De 
intrinsieke en economische waarde van een plantsoen, natuurplek, boom of bomenrij is in geld 
uit te drukken. Het verwijderen van groen kost geld. Een wijziging in de positie van groen is een 
aanval op de rechten en dient te worden verdedigd door een onafhankelijke rechter. 

Bedankt voor uw suggestie. In Amsterdam beschermen we een groot deel van de groene 
oppervlakte via de Hoofdgroenstructuur. Een onafhankelijke technische adviescommissie 
adviseert over ontwikkelingen in die structuur. We actualiseren de Hoofdgroenstructuur in het 
kader van de Omgevingsvisie. 

Niet 
overgenomen 

0627-1772 O27-c 

Wat betreft de functies en toepassing van groen is de visie veelzijdig. Over de inhoud van het 
groen laat de visie veel open. Wij moedigen aan de biodiversiteit niet als een functie van groen te 
zien, maar als iets wat bij elk van de functies wordt nagestreefd. Hiermee sturen we aan op een 
omslag in groen-ontwerp, met bijpassend beleid en aanmoediging van het toepassen van 
inheemse soorten, en het ontmoedigen van toepassing van gecultiveerde soorten zonder 
natuurwaarde.  Op deze manier kan biodiversiteit de basis zijn voor alle andere functies, en geen 
optie. Meerdere vliegen in één klap wat ons betreft! 

Het behoud en het vergroten van de biodiversiteit en het gebruik van inheemse soorten is wel 
degelijk uitgangspunt van het de Groenvisie. Wat u voorstelt zit dus al verweven in de 
Groenvisie. En het klopt dat we biodiversiteit toepassen bij alle andere functies. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

5207-8580 B142-a 

Het groot gevaar is dat deze prachtige lange termijn Groenvisie, zonder geld of concreet plan 
voor uitvoering, een te groot gat creëert met de dagelijkse werkelijkheid waarin groen door 
verstening van de stad bedreigd wordt. 

Deze Groenvisie geeft de hoofdlijnen aan waar we voor 30 jaar ambities aan koppelen. De visie 
op zich is niet concreet, omdat ze richtinggevend is voor een lange termijn. Iedere 4 à 5 jaar 
stellen we een Uitvoeringsprogramma op dat de concrete plannen voor de korte termijn 
beschrijft. Dat gebeurt steeds op basis prioritering op dat moment en beschikbare budgetten. 
Dat alles is erop gericht om op lange termijn alle ambities te kunnen verwezenlijken. Aan veel 
ambities wordt ook al gewerkt. Amsterdam begint natuurlijk niet bij nul. Organisaties, bedrijven, 
bewoners en wij werken op veel plekken al aan het creëren van groene openbare en private 
ruimte die steeds gezonder, ecologischer en klimaatadaptiever wordt.  Overgenomen 

5207-8580 B142-b Besturen is de kunst van het concreet haalbare, binnen de lopende termijnen 

Dit klopt daarom is voor een opzet gekozen waar deze Groenvisie in hoofdlijnen aangeeft waar 
we voor 30 jaar ambities aan koppelen. Deze visie op zich is niet concreet, omdat ze 
richtinggevend is voor een lange termijn. Daarbij stellen we iedere 4 à 5 jaar een 
Uitvoeringsprogramma op dat de concrete plannen voor de korte termijn beschrijft. Dat gebeurt 
steeds op basis prioritering op dat moment en beschikbare budgetten. Dat alles is erop gericht 
om op lange termijn alle ambities te kunnen verwezenlijken. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5207-8580 B142-c 

Wat concreet binnen de termijn van dit College haalbaar is is het redden van een deel van het 
Beatrixpark. Dit stadspark vervult een essentiële rol als groene oase in Amsterdam Zuid en 
Zuidas. Een belangrijk deel van het park dreigt nu – tegen de wil van bewoners en organisaties – 
bebouwd te worden met flats en onttrokken aan de openbare functie die het nu voor mens en 
dier heeft. Juist in de Corona tijd wordt het park intensief gebruikt en biedt het velen een unieke 
– en vaak enige – kans om buiten te zijn. Een voordeel bij de nadelen van Corona is dat de 
uitvoering van de bebouwing van Beethoven 2 is stilgevallen en dat er – behalve helaas de kap 
van een aantal prachtige houtbestanden – nog niets verloren is. De bebouwingsplannen werden 
door het vorige College in de laatste Raadsvergadering met de vorige samenstelling met 1 stem 
meerderheid doorgedrukt, maar hebben binnen de huidige Raad nu geen meerderheid meer. Ik 
besef dat dit slechts een deeloplossing is, maar iedere boom en stuk park dat u nu redt dient 
mens, dier, lucht, klimaat, rust en stadsbeeld.  

De plannen voor ‘Beethoven’, het deelgebied van Zuidas waartoe het Beatrixpark behoort, 
dateren al van 2007 (Uitvoeringsbesluit Beethoven). Toentertijd stond op deze locatie een groot 
schoolgebouw, het Sint-Nicolaaslyceum. Toen de school in 2013 werd gesloopt, was het 
uitgangspunt dat eenzelfde oppervlak bebouwd mocht worden, het zogenoemde 'groen voor 
rood'-principe. Mede door de crisis van 2008, is het daar lange tijd niet van gekomen, waardoor 
hier en daar nu het idee bestaat dat groen wordt opgeofferd voor ‘rood’ (gebouwen). In 
werkelijkheid blijft het aantal vierkante meters groen hetzelfde en wordt het zogenoemde 'groen 
voor rood'-principe geborgd. De toekomstige parkoppervlakte van het Beatrixpark zal even 
groot zijn als het parkoppervlakte zoals ten tijde van het Uitvoeringsbesluit Beethoven in 2007.  

Niet 
overgenomen 
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5207-8580 B142-d Ik roep dus op om de prachtige lange termijn Groenvisie ook korte termijn Groendaden te geven.  

Dit is ook absoluut onze intentie, maar hier is geen ruimte voor in een visie. Deze korte termijn 
groendaden zullen we vormgeven in het Uitvoeringsprogramma dat we elke 4 a 5 jaar zullen 
opstellen. Het Uitvoeringsprogramma is gekoppeld aan de Groenvisie dat de hoofdlijnen 
weergeeft waar we voor 30 jaar ambities aan koppelen.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2833-9217 O28-a 

De Groenvisie besteedt terecht aandacht aan het belang van grote groengebieden buiten 
Amsterdam en aan het verbinden van het groen binnen de stad met groen buiten de stad. Hoe 
die verbinding met gebieden verder weg buiten de stad gestalte krijgt is niet uitgewerkt, 
waardoor de te beschermen waarden van natuur, landschap en ecologie niet echt uit de verf 
komen en niet aangegeven wordt hoe die verbinding tot versterking van het groen kan leiden, 
zowel kwalitatief als kwantitatief en wat daarvoor nodig is. 

Amsterdam werkt al op verschillende manieren actief aan het verbinden van het groen binnen de 
stad met het groen buiten de stad. Dat gebeurt onder andere door het versterken van de 
ecologische structuur en het oplossen van ecologische knelpunten. Maar ook door actief te 
werken aan het verbeteren van het 'Groennet': fietsroutes in het groen. In het kader van de 
Omgevingsvisie zullen we de Hoofdgroenstructuur actualiseren. De ambitie is om de 
'lappendeken' van Hoofdgroenstructuurgebieden onderling met elkaar te verbinden zodat een 
aaneengesloten netwerk ontstaat dat tevens goed verbonden is met het groen in het 
omliggende landschap. 

Meenemen bij 
uitvoering 

2833-9217 O28-b 

Veel van de ecologische waarden in de stad, zowel flora als fauna, zijn sterk verbonden met de 
uitwisseling met groene gebieden buiten de stad. Deze relatie staat onder druk, maar biedt 
tegelijkertijd kansen voor een offensieve strategie om natuur, landschap en ecologie te 
versterken. Dit verdient nadere invulling in de Groenvisie. 

Amsterdam werkt al op verschillende manieren actief aan het verbinden van het groen binnen de 
stad met het groen buiten de stad. Dat gebeurt onder andere door het versterken van de 
ecologische structuur en het oplossen van ecologische knelpunten. Maar ook door actief te 
werken aan het verbeteren van het 'Groennet': fietsroutes in het groen. In het kader van de 
Omgevingsvisie zullen we de Hoofdgroenstructuur actualiseren. De ambitie is om de 
'lappendeken' van Hoofdgroenstructuurgebieden onderling met elkaar te verbinden, zodat een 
aaneengesloten netwerk ontstaat dat tevens goed verbonden is met het groen in het 
omliggende landschap. 

Meenemen bij 
uitvoering 

2833-9217 O28-c 

Het belang van de Scheggen wordt onderschreven in de Visie, maar er wordt niet veel over de 
kwaliteit en differentiatie van de Scheggen gezegd. Dit verdient nadere uitwerking in de visie. 
Juist de Scheggen bieden de kansen en verbindingen te versterken. 

We onderschrijven het belang van differentiatie en het versterken van de unieke kwaliteiten van 
de scheggen, zoals ook in de Amsterdamse Nota Duurzaam Landschap staat beschreven en is 
gevisualiseerd. Nota Duurzaam Landschap (p21): "Ontwikkeling van de scheggen (i.s.m. 
buurgemeenten, natuurorganisaties, burgerorganisaties/community in en rond de scheg). Doel is 
om uitgaande van de kernkwaliteiten, ontwikkelingen te realiseren die de betekenis van de 
scheg voor de stad vergroten." Om initiatieven in het landschap te kunnen beoordelen maken we 
gebruik van de “ladder voor het landschap”.  

Meenemen bij 
uitvoering 

2833-9217 O28-d 

Kenmerk van de Scheggen is dat deze ver doordringen in de stad en richtinggevend zijn voor de 
stedelijke structuur, zoals reeds onderkend werd in het Algemeen Uitbreidings-plan van 
Amsterdam uit de dertiger jaren van de vorige eeuw. De Groenvisie dient aangevuld te worden 
met heldere topografische kaarten, in plaats van wat vage schetsen. Op die kaarten dient 
aangegeven te worden dat de Scheggen in de stad zelf beginnen, met de te onderscheiden en te 
beschermen groene kwaliteiten, zoals: 
a. Bij de Brettenzone zou de Haarlemmerpoort en Westerpark het vertrekpunt moeten zijn (in 
het schetsje in de Visie is het ergens ten westen van Sloterdijk), terwijl deze scheg moet 
doorlopen tot en met recreatiegebied Spaarnwoude, Landgoed Beeckestijn en Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland. 
b. De Diemerscheg begint in het Flevopark (in het schetsje zijn Flevopark en Diemerzeedijk bij 
IJburg niet meegenomen), terwijl deze scheg zou moeten doorlopen tot en met het 
Naardermeer en de Vechtplassen enerzijds en Gaasperplas en het Geingebied anderzijds (de 
tekst over Weesp is nu te vrijblijvend). Recente voorstellen van de gemeente  en de provincie 
voor deze Scheg duiden ook in die richting, maar worden niet vermeld in de Groenvisie. 
c. bij de Amstelscheg  zou een groot stuk van de binnenstedelijke Amsteloevers meegenomen 
moeten worden (in het schetsje ligt het begin ergens bij de volks-tuinparken bij de A10) en zou 
moeten doorlopen tot en met de polder Ronde Hoep en de natuurgebieden Botshol en in polder 
Groot Mijdrecht. 
d. In Amsterdam Noord kan vanuit het Vliegenbos en de buitendijkse gebieden bij 
Schellingwoude de verbinding richting Waterland en natuurgebied IJdoorn worden gelegd. 
e. In Amsterdam- Noord kan langs Zijkanaal I  en de Wilmkebreekpolder de verbinding naar 
Waterland, waaronder natuurgebied Ilperveld, en met het Twiske worden gelegd. 
f. In West zou meer samenhang aangegeven kunnen worden tussen de Sloterplas, het Sloterpark 
en de Tuinen van West, in combinatie met de Groene As langs de Ringvaart enerzijds en de zone 

We hebben er bewust voor gekozen om de begrenzing en beleidsmatige uitgangspunten van de 
scheggen en de koppen van de scheggen (landschapsparken) verder in te vullen in de 
Omgevingsvisie, omdat we alleen in de Omgevingsvisie integrale afwegingen maken. Uw 
suggesties voor begrenzingen zullen we daarbij betrekken.  

Meenemen bij 
uitvoering 
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rond het Christophel Plantijnpad anderzijds naar de Nieuwe Meer en het Amsterdamse Bos.  
g. Aan Waterland besteedt de Groenvisie behartenswaardige woorden, zoals tegengaan van de 
bodemdaling, maar meer aandacht voor de bescherming van de weidevogels, de 
natuurwaarden, het open landschap en de relatie met de “Wetlands” zou op zijn plaats zijn, 
aangezien een groot deel van Waterland binnen de gemeentegrenzen ligt. 

2833-9217 O28-e 

De visie stelt dat de "koppen van de scheggen" een landschapspark moeten worden, zonder aan 
te geven wat dat precies is, waar die koppen gesitueerd zijn en of de gemeente concrete plannen 
heeft voor bepaalde gebieden.  Dit gecombineerd met het punt in de visie dat aan de stadsrand, 
meer ruimte moet zijn voor recreatie en horeca, lijkt het eerder op een uitplaatsing van 
activiteiten uit de stad te wijzen, dan op een versterking van de kwaliteit van de scheggen, ook 
vanuit natuur, landschap en ecologie bezien.  

Gezien het groeiende gebruik van het groen in de stad en de nieuwe opgaven die op de stad 
afkomen, moeten we op zoek naar ruimte voor recreatie, sport, duurzaamheidsambities, maar 
ook natuur en klimaatadaptatie in de stad en ook buiten de stad in de koppen van de scheggen. 
Deze landschapsparken zullen nadrukkelijk ook vanuit natuur, landschap en ecologie worden 
bezien, waarbij versterking van de unieke kwaliteiten centraal staat. 

Meenemen bij 
uitvoering 

2833-9217 O28-f 

De visie spreekt zich niet uit over wat te beschermen en te ontwikkelen valt en wat nu wel of niet 
wenselijke functies zijn. Dit wordt verschoven naar de Omgevingsvisie, zonder duidelijke kaders 
mee te geven aan de Omgevingsvisie voor de aard van het groen (natuur, landschap, ecologie, 
recreatie), de verschillende functies van het groen (die zullen verschillen per locatie), de omvang 
van groene gebieden, de gewenste planologische bescherming en het ontwikkelperspectief. 
Daarmee is niet duidelijk wat de impact van de Groenvisie op de Omgevingsvisie is en wordt de 
indruk gewekt dat echte keuzes buiten de Groenvisie worden gemaakt. Wij stellen voor dat in 
ieder geval de scheggen geografisch duidelijk worden vastgelegd en planologisch beschermd, 
zowel de  omvang en kwaliteit van de scheggen. 

Bij het actualiseren van de Hoofdgroenstructuur zullen we opnieuw onderscheid maken in 
verschillende groene verbindingen en groengebieden. Per verbinding of gebied zullen we 
aanduiden of we deze zullen beschermen en/of ontwikkelen en welke functies daar wel of niet 
wenselijk zijn. Waar de scheggen geografisch binnen het grondgebied van de gemeente 
Amsterdam vallen (en de gemeente Weesp), zullen we deze planologisch beschermen in het 
Omgevingsplan.   

Meenemen bij 
uitvoering 

2833-9217 O28-g 

Er wordt een voorstel gedaan voor een nieuw stadsbos, maar er wordt geen locatie aangewezen 
en er is bovendien thans geen geld voor. Gelet op de discussie over klimaat en stikstof, waarbij 
het streven landelijk en in Europa is om meer bomen aan te planten, gevoegd bij de opgave voor 
de provincie Noord-Holland om nog veel verbindingszones (NNN) aan te leggen, is een concreter 
voorstel over omvang en locatie(s) wenselijk, waarbij meer ingespeeld zou moeten worden op 
mogelijkheden om deze bomen en stadsbos samen met anderen te realiseren. Een relatie met de 
Scheggen en reeds bestaande grote groengebieden buiten de stad en recreatiegebieden ligt 
voor de hand. Waterland leent zich niet voor de aanleg van een bos. In west (Tuinen van West) en 
zuidwest (Amsterdamse bos) is al bos. Dan ligt een zoeklocatie richting de Amstelscheg (bij de 
A10 en A2?) of met name de  Diemerscheg het meest voor de hand. 

Uw suggesties voor het nieuwe stadsbos zullen we betrekken bij de verdere uitwerking van de 
Groenvisie.  

Meenemen bij 
uitvoering 

2833-9217 O28-h 

De Groenvisie zet hoog in op de bereikbaarheid te voet en met de fiets. Gemist wordt een inzet 
op bereikbaarheid per openbaar vervoer. Veel mensen kunnen of willen niet (meer) fietsen en 
kunnen niet (meer) zo ver lopen, maar willen ook genieten van andere groene gebieden in 
Amsterdam dan alleen het dichtstbijzijnde. Verschillende parken en groengebieden liggen bij 
trameindpunten (Sloterpark, Flevopark) en metrostations (Gaasperplas, Noorderpark), maar er 
zijn ook lacunes zoals het Amsterdamse Bos, waar ooit ’s zomers een speciale weekendbuslijn 
reed, hetgeen nu nog zou kunnen in combinatie met de Museumtramlijn, of de Tuinen van West 
of de Diemerscheg. Bij de criteria voor de haltes van het OV wordt nu geen enkele rekening 
gehouden met de bereikbaarheid van groengebieden. Zie bijvoorbeeld de opheffing van de halte 
Overtoomse Sluis vlakbij de westelijke ingang van het Vondelpark. Vanuit de Groenvisie is die 
aandacht voor normontwikkeling van haltes nodig, ook voor meer voorlichting en voor het 
uitzetten van niet al te lange groene wandelroutes vanaf en tussen OV-haltes en stations. Dit zou 
in overleg met OV-bedrijven en groene en wandelorganisaties ter hand kunnen worden 
genomen. 

Dat is inderdaad een belangrijke suggestie. Voor iedereen, maar vooral minder mobiele 
bewoners, is bereikbaarheid met het openbaar vervoer van belang. Veel groengebieden en 
parken zijn al bereikbaar met het openbaar vervoer. In de inspraakversie van het Bosplan 2020-
2030 is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer als één van de speerpunten opgenomen. 
Wij nemen notie van het belang van de bereikbaarheid van groengebieden met het openbaar 
vervoer Daarom geven we dit aan in de Groenvisie en nemen we het mee bij de realisatie van de 
visie. Overgenomen 

8975-0198 O29-a 

Groen tenzij is een mooi uitgangspunt maar als er geen criteria worden vastgelegd wanneer er 
sprake is van “tenzij” dan vrezen we dat een beetje politieke druk, financiële belangen of een 
actiegroep al heel snel leiden tot geen Groen. Harde keuzes maken vóór Groen zouden beter zijn. 

Met het 'groen tenzij' principe in de Groenvisie geven we aan dat er zwaarwegende argumenten 
voor nodig zijn om te kunnen afwijken van een groene invulling. De criteria voor dit principe en 
de toepassing ervan in de openbare ruimte zullen we meenemen bij de uitvoering van de visie. 

Meenemen bij 
uitvoering 

https://www.amsterdamsebos.nl/bosplan#h22d772bf-a6f9-462f-9278-c3dfba3e3397
https://www.amsterdamsebos.nl/bosplan#h22d772bf-a6f9-462f-9278-c3dfba3e3397
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8975-0198 O29-b 

 Het valt op dat het Groen in deze nota nogal instrumenteel is voor andere doeleinden: bewegen, 
sociaal welzijn, klimaatadaptatie, recreatie, en tenslotte de natuur. Op zich zijn dat belangrijke 
waarden waar het Groen inderdaad een goede rol in speelt maar de natuur is ook een waarde op 
zichzelf.  Opvallend is dat het weinig gaat over biodiversiteit, de verbinding en bescherming met 
de groene scheggen aan de randen buiten/ van de stad en de bescherming van kwetsbare 
gebieden o.a. de NNN gebieden. 

Deze Groenvisie zet hoog in op natuur, dat is terug te lezen in de teksten die gaan over 
biodiversiteit, ecologie en natuurinclusief. Natuur is heel belangrijk op zichzelf en daarom is de 
visie, naast voor de mens, ook expliciet voor dieren en planten.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

8975-0198 O29-c 

Als natuurvereniging die al ruim dertig jaar meer dan 13 hectare natuurterrein in zelfbeheer 
heeft, vinden we het punt samenwerking met burgers erg belangrijk. Door deze samenwerking 
zijn er immers geweldige resultaten in natuuronderhoud te behalen. De gemeente zou dit veel 
beter kunnen en moeten faciliteren. Onze jarenlange ervaring in zelfbeheer willen we graag met 
de gemeente delen om tot concreet uitvoerbare plannen te kunnen komen. 

Bedankt voor het aanbod. Een groene en leefbare stad maak je met vele handen. Daarom is één 
van de vier principes van de Groenvisie: “Aan groen werken we samen”. We slaan daarbij graag 
de handen ineen met bewoners, ondernemers, corporaties, kennisinstellingen en andere 
organisaties, waaronder andere overheden.  

Meenemen bij 
uitvoering 

8975-0198 O29-d 

Wat ons verder opvalt is dat de bijzonder hoogwaardige natuur in één van onze terreinen 
Klarenbeek in het geheel niet wordt genoemd, evenals het gehele Hoge Dijkpark, het 
Gaasperzoomgebied en Centraal Park Gaasperdam waar ons andere natuurterrein de Riethoek 
onderdeel van uitmaakt.  

Bedankt voor uw suggestie. We zullen één of meer van de door u genoemde natuurterreinen 
benoemen in bijlage 1.  

Overgenomen 

8975-0198 O29-e 

Ook ontbreekt op welke manier de gemeente beheer-uitvoerders of organisaties als het 
Groengebied Amstelland opdracht geeft het Groen te onderhouden. Wij hebben zelf te maken 
gehad met de bezuinigingen op het Groengebied. Deze leiden voor onze organisatie tot een 
enorme stijging van de huur, die de gemeente vervolgens compenseert. Maar dit leidt ook tot 
grootschalig machinaal onderhoud waardoor er weinig biodiversiteit behouden kan blijven of 
kan ontstaan. 

Omdat de gemeente Amsterdam een van de deelnemers is van het schap, is het ook niet 
ongebruikelijk dat vragen of klachten van gebruikers, huurders binnenkomen bij ons. Gezien de 
constructie van de gemeenschappelijke regeling, kunnen we als Amsterdam deze klachten niet 
alleen oplossen. Dat zal altijd moeten via het schap. Dit betekent dus dat we als gemeente 
Amsterdam niet alleen verantwoordelijk zijn voor het beheer van dit gebied. Er kan bijvoorbeeld 
geen sprake zijn van een beheercontract met alleen de gemeente Amsterdam. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

8975-0198 O29-f 

Voor ons mag en moet de natuur wat ruiger zijn, meer bijen- en vlinderlinten, meer eetgroen, 
stadsbosjes, minder gladde grasvelden en bermen. In Zuidoost zijn er nogal wat stenen wijken 
zoals Vensterpolder, het kantorengebied, de stationsgebieden waar best nog wat groen 
toegevoegd kan worden. Invoer van een tegel-tax zou bijvoorbeeld een goed idee zijn, ook al om 
klimatologische redenen. 

Samen met Amsterdam Rainproof werken we aan het opzetten van een tegelservice waarbij het 
voor bewoners makkelijk wordt gemaakt hun tuintegels in te leveren en te vervangen door 
groen. 

Meenemen bij 
uitvoering 

8975-0198 O29-f 

Voor ons mag en moet de natuur wat ruiger zijn, meer bijen- en vlinderlinten, meer eetgroen, 
stadsbosjes, minder gladde grasvelden en bermen. In Zuidoost zijn er nogal wat stenen wijken 
zoals Vensterpolder, het kantorengebied, de stationsgebieden waar best nog wat groen 
toegevoegd kan worden. Invoer van een tegel-tax zou bijvoorbeeld een goed idee zijn, ook al om 
klimatologische redenen. 

Er komt meer en meer aandacht voor het omvormen van de openbare ruimte naar een groene 
openbare ruimte in de stad. De transformatie van het Orlyplein van een busstation naar een 
biodiversiteitsbloemenpark is daar een goed voorbeeld van. Ook het beleid ten aanzien van de 
autoluwe stad biedt hier volop kansen toe. 

Meenemen bij 
uitvoering 

8975-0198 O29-g 

Tenslotte schreeuwt deze nota om concretisering en een bij behorend financieel kader. Wij gaan 
er vanuit dat dit in het vijfjarige uitvoeringsprogramma wordt uitgewerkt maar het is wel handig 
om ook reserveringen voor de lange termijn vast te leggen. Het lijkt ons daarbij logisch dat 
actieve natuurorganisaties betrokken worden bij het opstellen van deze programma’s. 

We zetten met de Groenvisie in op het opzetten van een stadsbreed en meerjarig 
investeringsprogramma voor de ontwikkeling en het beheer van groen. Zoals besproken met het 
Groen Platform Amsterdam zal de gemeente de groenorganisaties bij de uitvoering betrekken. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

7330-8632 B143-a 
Specifiek gebruik van parken reguleren of maximaliseren omdat onbeperkt gebruik van groen 
voor bv. sport rust of kinderspel kan verstoren; 

De Groenvisie zet in op groen voor mensen en dieren dat aan verschillende opgaven in de stad 
tegemoetkomt. In de Amsterdamse parken zijn plekken waar het drukker kan zijn en plekken 
waar het rustig is, meestal is daar een goede balans tussen. Als de stad nog verder groeit qua 
bevolking, kijken we dan ook naar de aanleg van nieuwe parken. Ook is er aandacht voor 
ecologie in alle parken. Evenementen gericht op bijvoorbeeld sport zijn gereguleerd. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

7330-8632 B143-b 

Ook al staat op blz. 45 wadi's (zie ook verklarende woordenlijst) genoemd, het Rainproof maken 
van straten, pleinen, parkeerplaatsen mag echter veel nadrukkelijker genoemd worden om 
groene alternatieven aan te geven die tevens regenwater opvangen en deels als 
recreatief/educatief functioneren; 

Alle werkzaamheden in de openbare ruimte moeten voldoen aan de Rainproof-norm (het 
verwerken van een bui van 60 mm/uur zonder schade aan vastgoed en vitale infrastructuur) 

Niet 
overgenomen 
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7330-8632 B143-c 

Invasieve soorten -extreme groei van paardenstaarten, Japanse duizendknoop en brandnetels- 
hoe wordt dit aangepakt dan wel bestreden. Sommige plantsoenen en bermen staan er vol mee. 
Deel specifieke kennis, materieel en/of zet in op begeleiding aan vrijwilligers-bewoners; 

Heermoes (paardenstaart) en brandnetels bestrijden we niet actief. Deze staan niet in de 
Europese Unielijst van invasieve exoten. De bestrijding van de Reuzenberenklauw (wel op de 
Unielijst) is erop gericht de zaadbank uit te putten en het aantal planten buiten de haarden tot 
nul te reduceren. Voor de Aziatische duizendknopen is een driejarig programma gestart om de 
groeiplaatsen beheersbaar te krijgen. De groeiplaatsen die het grootste risico op schade en/of 
verspreiding hebben, saneren we in deze periode. Groeiplaatsen die onveilige verkeerssituaties 
veroorzaken pakken we aan in een meerjarig bestrijdingsprogramma. Jonge groeiplaatsen 
worden maandelijks handmatig uitgegraven door een gestaag groeiend aantal vrijwilligers. 
Vanaf 2023 mogen er geen nieuwe groeiplaatsen meer bijkomen. Hiervoor delen we intensief 
kennis binnen onze organisatie, met vrijwilligers en via de media. De komende jaren zullen we dit 
laatste onderdeel uitbreiden. 

Meenemen bij 
uitvoering 

7330-8632 B143-d 
Bevorder het telen van voedsel in de stad door ruimte te bieden aan gemeenschappelijk 
tuinieren door minimale gebruiksduur (van 2 jaar) te garanderen; 

We willen telen van voedsel in de stad en gemeenschappelijk tuinieren stimuleren. Bij de 
uitvoering van de Groenvisie zullen we de regels betrekken omtrent minimale gebruiksduur.  

Meenemen bij 
uitvoering 

7330-8632 B143-e 
Blz.45 de ambities concreter neerzetten, welk percentage van de straten, daken, gevels, etc is in 
2050 groen(er) en wat zijn de maatstaven hiervoor?  

Deze Groenvisie geeft de hoofdlijnen aan waar we voor 30 jaar ambities aan koppelen. De visie 
op zich is niet concreet, omdat ze richtinggevend is voor een lange termijn. Iedere 4 à 5 jaar 
stellen we een Uitvoeringsprogramma op dat de concrete plannen voor de korte termijn 
beschrijft. Dat gebeurt steeds op basis prioritering op dat moment en beschikbare budgetten. 
Zo’n programma is dynamisch en wordt regelmatig geëvalueerd, gemonitord en bijgesteld en is 
gericht op het halen van doelen op de korte en langere termijn.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

7330-8632 B143-f 
Wanneer daken onvoldoende draagkracht hebben voor een groendak, draag goede 
alternatieven aan. 

Lichte groene daken zijn nu al vaak mogelijk. Zij passen op bijna elk huidige grinddak. Soms is 
het inderdaad nodig om de constructie van het dak eerst te verstevigen. 

Meenemen bij 
uitvoering 

7330-8632 B143-g 

Daling eenzaamheid met een percentage concretiseren. Het woord eenzaamheid wordt niet 
eens genoemd. Zeker van belang. Effect van groen op geestelijk en fysiek welzijn verdient een 
extra investering; 

In de Groenvisie stellen wij in de paragraaf Sociaal welzijn dat een prettige, groene leefomgeving 
van en voor iedereen is en uitnodigt tot ontmoeting en initiatief. Bovendien staat het woord 
eenzaamheid in deze paragraaf. Om precies te zijn staat er: 'Mensen gaan eerder naar buiten in 
een uitnodigende leefomgeving. Daarmee kan groen bijdragen aan ontmoeting en sociale 
binding en het verminderen van eenzaamheid.’ Het belang van groen op het geestelijk en fysiek 
welzijn staat in de paragraaf Sociaal welzijn en in de paragraaf Gezondheid beschreven. Wij zijn 
ons daarmee bewust van dit belang en dit vormt een van de drijfveren van de beoogde groene 
investeringen.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

7330-8632 B143-h 

Gebruik van vervoersmodaliteiten in parken begrenzen; in welk parken mogen uitsluitend 
voetgangers komen? Specifieke gebruiksvoorwaarden (bbq of niet, skate park of liever niet) 
kunnen uitgewerkt worden; 

Bij de inrichting en het gebruik van parken houden we zo veel mogelijk rekening met het 
bestaande ontwerp en met de verschillende wensen van de parkbezoekers. Het doel is 
aantrekkelijke parken die geschikt zijn voor sport en recreatie en met afwisselende natuur. 
Daarbij is de ambitie om te zorgen voor balans tussen rust en drukte. Omdat het steeds drukker 
is geworden met verschillende gebruikers, delen we de parken steeds vaker in zones op voor 
natuur, rust en activiteiten. Op die manier kunnen honden in een bepaald gebied vrijlopen, 
zonder dat dieren en sporters er last van hebben. Zo zijn er ook parken en specifieke gebieden in 
parken uitsluitend toegankelijk voor voetgangers, denk aan het Sarphatipark of de Heemtuin in 
het Amstelpark. In overleg en participatie moeten we bekijken of we bepaalde functies kunnen 
beperken dan wel uitbreiden. Bepaalde (ecologische) beplanting kunnen we beschermen. BBQ 
zouden we in bepaalde parken kunnen toewijzen, mits omwonenden zich daarin kunnen vinden, 
de plek het toelaat en er geen overlast ontstaat. Het type gebruik en het toewijzen van functies 
blijft altijd maatwerk. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

7330-8632 B143-i 

Blz.51 voldoende schooltuinen in 2050 blijft abstract. Is er voor elk kind in groep 6/7 van een 
openbare basisschool gegarandeerd een schooltuin beschikbaar? Garanties moeten gegeven 
kunnen worden; 

Kinderen zijn de toekomstige inwoners van onze (groene) stad. Natuureducatie aan 
basisschoolkinderen. We stimuleren natuureducatie door leerkrachten in het basisonderwijs te 
ondersteunen die levendige natuurlessen willen verzorgen op natuureducatie-locaties in het 
openbaar groen. Meer kennis over natuur, milieu en landschap, maakt je bewust van de 
omgeving en vergroot de betrokkenheid. Voor groep 1 t/m 5 streven wij naar een programma in 
de buurt van de school. Voor de hogere leerjaren is er het schooltuinprogramma (groep 6/7), 
boerderijeducatie en duurzaamheid (groep 8). De Amsterdamse schooltuinen bestaan dit jaar 
100 jaar. Het recht op schooltuinen is in de verordening lokaal onderwijs Amsterdam 
gegarandeerd voor alle kinderen uit groep 6/7 in Amsterdam. Dus niet alleen voor het openbaar 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/schooltuinen-natuureducatie/
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/nieuws/schooltuinen/
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onderwijs. In het strategisch huisvestingsplan schooltuinen is er sprake van een extra schooltuin 
op IJburg. Er is geen aanleiding te verwachten dat het recht op schooltuinen niet is 
gegarandeerd.  

7330-8632 B143-j 
Blz.53 meer bomen is ook abstract. Welk groeipercentage tov 2020, 2030 en 2040 geeft meer 
duiding; 

In de Groenvisie geven wij aan dat wij ervoor zorgen dat meer bomen worden geplant. Daar waar 
het kan planten wij bomen bij en wij willen zelfs een nieuw stadsbos aanleggen. 
De hoeveelheid bomen gaat tot 2050  toenemen. Wij geven in de visie echter geen percentages 
aan omdat het hierbij gaat om maatwerkadvies met kwalitatief hoogwaardige bomen en niet per 
sé om het vergroten van het aantal bomen. Wij willen juist voor nieuw aan te planten bomen en 
bestaande bomen betere groeiplaatsomstandigheden creëren. Bomen zijn in de versteende 
binnenstad noodzakelijk en wenselijk en hier gaan wij zeker onderzoeken waar we bomen 
kunnen bijplanten.   

Niet 
overgenomen 

7330-8632 B143-k 

Gemis aan ambities omtrent eetbaar groen, stadsboeren, stadslandbouwareaal behouden en 
vergroten (deels mislukt bij Lutkemeerpolder, nb) en aanmoedigen van compostering in de 
buurten. Composteren verbindt ook mensen. Bovendien een flinke besparing aan afval voor de 
gemeente. Stadslandbouw initiateven krijgen met deze visie te weinig toezegging. Bestaande 
succesvolle initiatieven (fruittuinen van West, Ceuvel, Jeugdland, Woeste Westen) moet je 
koesteren en als best practice profileren; 

De genoemde initiatieven zijn inderdaad goede voorbeelden en manieren voor verbinding en 
beleving. In het Uitvoeringsprogramma kunnen we gaan kijken hoe we dergelijke initiatieven 
kunnen uitbreiden. 

Meenemen bij 
uitvoering 

7330-8632 B143-l 

Groen is bij uitstek een thema om te verbinden aan mobiliteit, gezondheid en sociale cohesie. Dit 
ontbreekt grotendeels. Meerwaarde van eetbaar groen ontbreekt, en daarmee ook de nadruk op 
natuureducatie. De aanwezigheid van moestuinen draagt bij aan gezond gewicht van 
omwonenden (N.Cohen) en geeft sociale binding. Het bij elkaar brengen van mensen om 
gezamenlijk te planten en oogsten heeft dusdanig veel positieve effecten dat eetbaar groen een 
bijzondere plek en concrete waarborging verdiend in deze Groen visie. Lokale 
voedselproducenten en voedselinitiatieven kunnen voorrang krijgen bij horeca vergunningen in 
parken, en een expliciete rol spelen op gebied van natuureducatie. Een plukpark zou niet 
misstaan, en uitgangspunt kan zijn dat van elke 20 nieuwe bomen aanplant er 1 eetbare noten of 
vruchten draagt.  Natuureducatie is ook één van de aandachtspunten bij het groener maken van schoolpleinen.  

Al opgenomen 
in Groenvisie 

9271-1070 B144-a 

Specifiek gebruik van parken reguleren of maximaliseren omdat onbeperkt gebruik van groen 
door (toeristen)massa's, sport, rust of kinderspel kan verstoren; het Rainproof maken van 
straten, pleinen, parkeerplaatsen mag veel nadrukkelijker genoemd worden om groene 
alternatieven aan te geven die tevens regenwater opvangen en deels als recreatief/educatief 
functioneren Deze punten worden uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma. 

Meenemen bij 
uitvoering 

9271-1070 B144-b 

Invasieve soorten -extreme groei van paardenstaarten, Japanse duizendknoop en brandnetels- 
hoe wordt dit aangepakt dan wel bestreden. Sommige plantsoenen en bermen staan er vol mee. 
Deel specifieke kennis, materieel en/of zet in op begeleiding aan vrijwilligers-bewoners; 

Heermoes (paardenstaart) en brandnetels bestrijden we niet actief. Deze staan niet in de 
Europese Unielijst van invasieve exoten. De bestrijding van de Reuzenberenklauw (wel op de 
Unielijst) is erop gericht de zaadbank uit te putten en het aantal planten buiten de haarden tot 
nul te reduceren. Voor de Aziatische duizendknopen is een driejarig programma gestart om de 
groeiplaatsen beheersbaar te krijgen. De groeiplaatsen die het grootste risico op schade en/of 
verspreiding hebben, saneren we in deze periode. Groeiplaatsen die onveilige verkeerssituaties 
veroorzaken pakken we aan in een meerjarig bestrijdingsprogramma. Jonge groeiplaatsen 
worden maandelijks handmatig uitgegraven door een gestaag groeiend aantal vrijwilligers. 
Vanaf 2023 mogen er geen nieuwe groeiplaatsen meer bijkomen. Hiervoor delen we intensief 
kennis binnen onze organisatie, met vrijwilligers en via de media. De komende jaren zullen we dit 
laatste onderdeel uitbreiden. 

Meenemen bij 
uitvoering 

9271-1070 B144-c 

Groen is bij uitstek een thema om te verbinden aan mobiliteit, gezondheid en sociale cohesie. Dit 
ontbreekt grotendeels. Meerwaarde van eetbaar groen ontbreekt, en daarmee ook de nadruk op 
natuur educatie. De aanwezigheid van moestuinen draagt bij aan gezond gewicht van 
omwonenden (zie Nevin Cohen) en geeft sociale binding. Het bij elkaar brengen van mensen om 
gezamenlijk te planten en oogsten heeft dusdanig veel positieve effecten dat eetbaar groen een 
bijzondere plek en concrete borging verdient in deze Groenvisie. Lokale voedselproducenten en 
voedselinitiatieven kunnen voorrang krijgen bij horeca vergunningen in parken, en een expliciete 
rol spelen op gebied van natuureducatie. Een plukpark zou niet misstaan, en uitgangspunt kan 

Mobiliteit, gezondheid en sociale cohesie zijn juist belangrijke principes in de Groenvisie (zie 
pagina 24).  Op pagina 65 van de concept Groenvisie kunt u lezen hoe we deze principes in de 
praktijk willen bereiken: De ambities en principes uit deze Groenvisie worden vertaald naar 
beleidskaders en -uitwerkingen, om de visie te kunnen gaan uitvoeren. Zoals de titel het al zegt, 
is dit de ‘visie’ dus het beleid. De uitvoering volgt hier dus uit in een later stadium.  
Eetbaar groen Stadslandbouw: Groente verbouwen op het dak, eten uit de buurtmoestuin, 
kippen houden in een kantoorgebied of aardbeien kweken in leegstaande gebouwen. Het is een 
wereldwijde trend in de grote steden: stadslandbouw. Ook in Amsterdam komt stadslandbouw 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 
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zijn dat van elke 20 nieuwe bomen aanplant er 1 eetbare noten of vruchten draagt. sterk opzetten. De gemeente Amsterdam stimuleert en ondersteunt bewoners en ondernemers 
die met stadslandbouw aan de slag willen gaan. Moestuin/ heemtuin: Houdt u erg van tuinieren 
en natuur? Dan kunt u zich aansluiten bij een bestaande moes- of heemtuin. Soms is het ook 
mogelijk om een heem- of moestuin met uw buren aan te vragen. Voor meer info over de 
voedselstrategie klik hier. Kinderen zijn de toekomstige inwoners van onze (groene) stad. 
Natuureducatie aan basisschoolkinderen Gemeente Amsterdam stimuleert natuureducatie door 
leerkrachten in het basisonderwijs te ondersteunen die levendige natuurlessen willen verzorgen 
op natuureducatie-locaties in het openbaar groen. Meer kennis over natuur, milieu en landschap, 
maakt je bewust van de omgeving en vergroot de betrokkenheid. Voor groep 1 t/m 5 streven wij 
naar een programma in de buurt van de school. Voor de hogere leerjaren is er het 
schooltuinprogramma (groep 6/7), boerderijeducatie en duurzaamheid (groep 8).  
De Amsterdamse schooltuinen bestaan dit jaar 100 jaar. 

9271-1070 B144-d 

Dat volkstuincomplexen meer toegankelijk worden juichen we toe. De volgende stap is om ze te 
koppelen aan schooltuinen of natuureducatie aan scholen. Een laagdrempelige uitwisseling 
tussen jong en oud/mensen met groene vingers. 

Dit sluit aan bij wat is opgenomen in de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid, waarin meer 
maatschappelijk (mede)gebruik een pijler is. 

Meenemen bij 
uitvoering 

9271-1070 B144-e 
Bevorder het telen van voedsel in de stad door ruimte te bieden aan gemeenschappelijk 
tuinieren door minimale gebruiksduur (van 2 jaar) te garanderen; 

In het Uitvoeringsprogramma werken we dit verder uit. Er wordt al op veel plaatsen in de stad 
getuinierd. Of dit beter kan of op meer plekken moeten we verder uitwerken.  

Meenemen bij 
uitvoering 

9271-1070 B144-f 
Blz.45 de ambities concreter neerzetten, welk percentage van de straten, daken, gevels, etc is in 
2050 groen(er) en wat zijn de maatstaven hiervoor. 

Deze Groenvisie geeft de hoofdlijnen aan waar we voor 30 jaar ambities aan koppelen. De visie 
op zich is niet concreet, omdat ze richtinggevend is voor een lange termijn. Iedere 4 à 5 jaar 
stellen we een Uitvoeringsprogramma op dat de concrete plannen voor korte termijn beschrijft. 
In dat kader worden mogelijk ook percentages opgenomen. Dat alles is erop gericht om op lange 
termijn alle ambities te kunnen verwezenlijken. 

Meenemen bij 
uitvoering 

9271-1070 B144-g 
Wanneer daken onvoldoende draagkracht hebben voor een groendak, draag goede 
alternatieven aan. 

Lichte groene daken zijn nu al vaak mogelijk. Zij passen op bijna elk huidige grinddak. Soms is 
het inderdaad nodig om de constructie van het dak eerst te verstevigen. 

Meenemen bij 
uitvoering 

9271-1070 B144-h 

Gebruik van vervoersmodaliteiten in parken begrenzen; in welk parken mogen uitsluitend 
voetgangers komen? Specifieke gebruiksvoorwaarden (bbq of niet, skate park of liever niet) 
kunnen uitgewerkt worden; 

Bij de inrichting en het gebruik van parken houden we zo veel mogelijk rekening met het 
bestaande ontwerp en met de verschillende wensen van de parkbezoekers. Het doel is 
aantrekkelijke parken die geschikt zijn voor sport en recreatie en met afwisselende natuur. 
Daarbij is de ambitie om te zorgen voor balans tussen rust en drukte. Omdat het steeds drukker 
is geworden met verschillende gebruikers, delen we de parken steeds vaker op in zones voor 
natuur, rust en activiteiten. Op die manier kunnen honden in een bepaald gebied vrijlopen, 
zonder dat dieren en sporters er last van hebben. Zo zijn er ook parken en specifieke gebieden in 
parken uitsluitend toegankelijk voor voetgangers, denk aan het Sarphatipark of de Heemtuin in 
het Amstelpark. In overleg en participatie moeten we bekijken of we bepaalde functies kunnen 
beperken dan wel uitbreiden. We kunnen bepaalde (ecologische) beplanting beschermen. We 
zouden BBQ in bepaalde parken kunnen toewijzen, mits omwonenden zich daarin kunnen 
vinden, de plek het toelaat en er geen overlast ontstaat. Het type gebruik en het toewijzen van 
functies blijft altijd maatwerk. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

9271-1070 B144-i 

Blz.51 voldoende schooltuinen in 2050 blijft abstract. Is er voor elk kind in groep 6/7 van een 
openbare basisschool gegarandeerd een schooltuin beschikbaar? Garanties moeten gegeven 
kunnen worden; 

Kinderen zijn de toekomstige inwoners van onze (groene) stad. Natuureducatie aan 
basisschoolkinderen. Gemeente Amsterdam stimuleert natuureducatie door leerkrachten in het 
basisonderwijs te ondersteunen die levendige natuurlessen willen verzorgen op natuureducatie-
locaties in het openbaar groen. Meer kennis over natuur, milieu en landschap, maakt je bewust 
van de omgeving en vergroot de betrokkenheid. Voor groep 1 t/m 5 streven wij naar een 
programma in de buurt van de school. Voor de hogere leerjaren is er het schooltuinprogramma 
(groep 6/7), boerderijeducatie en duurzaamheid (groep 8). De Amsterdamse schooltuinen 
bestaan dit jaar 100 jaar. Het recht op schooltuinen is in de verordening lokaal onderwijs 
Amsterdam gegarandeerd voor alle kinderen uit groep 6/7 in Amsterdam. Dus niet alleen voor 
het openbaar onderwijs. In het strategisch huisvestingsplan schooltuinen is er sprake van een 
extra schooltuin op IJburg. Er is geen aanleiding te verwachten dat het recht op schooltuinen niet 
is gegarandeerd. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/medebeheer/stadslandbouw/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/medebeheer/moestuin-heem/
https://vanamsterdamsebodem.nl/verder-met-voedsel-in-amsterdam/
https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/schooltuinen-natuureducatie/
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/nieuws/schooltuinen/
https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/schooltuinen-natuureducatie/
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/nieuws/schooltuinen/
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9271-1070 B144-j 
Daling eenzaamheid met een percentage concretiseren. Het effect van groen op geestelijk en 
fysiek welzijn verdient een extra investering; 

Het belang van groen op het geestelijk en fysiek welzijn staat in de paragraaf Sociaal welzijn en 
in de paragraaf Gezondheid beschreven. Wij zijn ons daarmee bewust van dit belang en dit vormt 
een van de drijfveren van de beoogde groene investeringen. Daarbij wordt het verminderen van 
eenzaamheid door toedoen van groen expliciet genoemd, echter is het verschaffen van een 
dalingspercentage niet van het detailniveau van een visie.   

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

9271-1070 B144-k 

Blz.53 meer bomen is ook abstract. Welk groeipercentage tov 2020, 2030 en 2040 geeft meer 
duiding; k. gemis aan ambities omtrent eetbaar groen, stadsboeren, stadslandbouwareaal 
behouden en vergroten (deels mislukt bij Lutkemeerpolder, nb) Stadslandbouw initiateven 
krijgen met deze visie te weinig toezegging. Bestaande succesvolle initiatieven (fruittuinen van 
West, Ceuvel, Jeugdland, Woeste Westen) moet je koesteren en als best practice profileren;  

In de Groenvisie geven wij aan dat wij ervoor zorgen dat meer bomen worden geplant. Daar waar 
het kan planten wij bomen bij en wij willen zelfs een nieuw stadsbos aanleggen. 
De hoeveelheid bomen gaat tot 2050 zeker toenemen. Wij geven in de visie echter geen 
percentages aan, omdat het hierbij gaat om maatwerkadvies met kwalitatief hoogwaardige 
bomen en niet per sé om het vergroten van het aantal bomen. Wij willen juist voor nieuw aan te 
planten bomen en bestaande bomen betere groeiplaatsomstandigheden creëren.   
Daarnaast wil de gemeente met de Groenvisie het telen van voedsel in de stad bevorderen, zo 
zijn gezamenlijke pluktuinen, fruitbomen of meer algemeen eetbaar groen in de openbare 
ruimte vormen van gebruik van het groen die in de Groenvisie staan beschreven. Deze 
voedselproductie kan in veel verschillende vormen als schooltuinen, volkstuinen, stadslandbouw, 
(collectieve) buurttuinen, voedselbossen en in de scheggen. Daarmee draagt het in het bijzonder 
bij aan de gezondheid en het sociale welzijn, waaronder het onderling verbinden van de 
bewoners. Het kan niet overal, het is maatwerk en per locatie kijken we in overleg met bewoners 
in de wijk, gebruikers en organisaties wat mogelijk is, ook als het tijdelijk is. Ten slotte stimuleren 
en ondersteunen we bewoners en ondernemers die met stadslandbouw aan de slag willen gaan.  
Hierover is meer informatie beschikbaar op deze website:  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

9271-1070 B144-l 
Aanmoedigen van compostering in de buurten. Composteren verbindt ook mensen, en maakt de 
kringloop zichtbaar. Bovendien een flinke besparing aan afval voor de gemeente. 

Er is beleid in de maak om groen en tuinafval (GFT) in te zamelen en te composteren. Daarnaast 
willen we dat onze stad in 2050 100% circulair is. Dit valt onder een ander beleid (Circulair).  

Meenemen bij 
uitvoering 

4718-8712 O30-a 

De nota schetst het einddoel: een groene stad, waarbij het groen een veelheid aan functies dient. 
De nota heeft helaas niet de toekomstige ontwikkelingen als basis (meer inwoners, meer kleine 
huishoudens, meer woningen zonder buitenruimte); ontwikkelingen die leiden tot behoeften op 
basis waarvan harde eisen geformuleerd kunnen worden. Gewenste aantallen vierkante meters 
groen per inwoner, gedifferentieerd naar stadsdeel, ontbreken. Harde kwaliteitseisen waar het 
groen aan moet voldoen, ontbreken.  

De Groenvisie is een visie op hoofdlijnen en voor de langere termijn. We zetten in op het 
behouden, verbeteren en uitbreiden van het huidige groenareaal. Juist het feit dat er meer 
inwoners verwacht worden en de meeste woningen geen tuin hebben in Amsterdam, is 
aanleiding om de visie op te stellen. De bestaande groennorm zal worden aangepast. De 
gewenste groennormen en kwaliteitseisen ontwikkelen we verder in het kader van de uitvoering 
van de visie.  

Meenemen bij 
uitvoering 

4718-8712 O30-b 

Een parkmanager in plaats van een parkconciërge                                                                                                     
Al in 2018 is in diverse gremia, binnen en buiten de gemeente, gesproken over de wenselijkheid 
van parkmanagers (zie bijvoorbeeld het Parool van 24 april 2018). Een parkmanager zou een 
coördinerende rol kunnen spelen voor een park en dwarsverbanden kunnen leggen tussen de 
diverse gemeentelijke diensten en bewonersorganisaties die in een park actief zijn. Dat vraagt 
wel dat er per park een toekomstvisie is en dat er een goed doordacht (beheer-)plan is opgesteld.  
In deze Groenvisie komt de parkmanager niet voor en er is een conciërge voor in de plaats is 
gekomen. Dat betreuren we en we leggen de volgende vragen voor:  
• Wat zijn de afwegingen geweest om conciërges en geen managers aan te stellen? 
• Wordt er in de nabije toekomst nog een invulling gegeven aan deze rol van parkmanager of is 
deze definitief van de baan?  

Binnen de Amsterdamse organisatie zijn veel disciplines actief rondom parken. Samen met alle 
groepen rondom parken hebben we een analyse gemaakt van wat er nog ontbreekt. Dat zijn niet 
zozeer functies als wel rollen. Een rol die ontbreekt is een duidelijk aanspreekpunt aanwezig in 
het park, precies op de hoogte van wat er zich in het park afspeelt en wie daarbij betrokken is. 
Een andere rol die ontbreekt is op meer strategisch niveau een adviseur die als accounthouder 
kan functioneren voor de langere termijn ontwikkeling en aanspreekpunt kan zijn voor 
ontwerpers, projectmanagers, bestuurders en grotere initiatieven van bijvoorbeeld bedrijven die 
een bijdrage willen leveren. Hoe en wanneer we deze rollen vormgeven is op dit moment nog 
niet bekend.  

Niet 
overgenomen 

3214-1833 B145 

Volkstuincomplexen zijn een prachtig voorbeeld van hoe vele honderden gebruikers een groene 
omgeving scheppen en die met veel toewijding in stand houden. Naar aanleiding van de plannen 
met deze complexen in de Groenvisie: gooi niet het kind met het badwater weg! 

Mee eens! Het behoud van de maatschappelijke, cultuur-historische en natuurlijke waarden van 
de volkstuinparken staat voorop. Daarom blijven de parken behouden en blijven de privétuinen 
in oppervlakte de hoofdfunctie van elk tuinpark; deze hoofdfunctie wordt aangevuld met andere 
vormen van tuinieren en ander soorten tuinen, een deel openbaar groen zodat meer mensen van 
de tuinparken kunnen genieten en er een rijker en diverser aanbod aan 'volkstuinfuncties' 
ontstaat. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/medebeheer/stadslandbouw/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/amsterdam-circulair-2020-2025/


70 
 

7401-0217 B146 

Voorstel: maak van de Polderheuvel in de Tuinen van West een stadspark. Op dit moment is het 
daar een kale desolate grasvlakte met een paar vuilnisbakken erop. Zet die Polderheuvel vol met 
bomen, zodat de Amsterdammers ook daar rust en verkoeling kunnen zoeken in de natuur. Dit 
voorstel past helemaal bij het gemeentelijk plan voor de groene scheggen. Horecavoorzieningen 
zijn er genoeg in de buurt, de Fruittuin van West en het Rijk van de Keizer bijvoorbeeld. Het lijkt 
mij een vrij eenvoudige ingreep waarmee een geheel nieuw park aan de rand van de stad 
verschijnt. Dit komt ook de spreiding van bezoekers ten goede: dus niet allemaal naar het 
Westerpark of Vondelpark, maar ook naar het Polderpark! 

Voor kennisgeving aangenomen. Dank voor het delen van uw ideeën. Concrete en 
locatiespecifieke plannen zullen we pas vormgeven in het Uitvoeringsprogramma. Daarbij zullen 
wij uw suggestie in acht nemen. 

Meenemen bij 
uitvoering 

2809-9497 O31-a 

Groen, tenzij. ‘Groen, tenzij’ betekent dat we naar de openbare ruimte in Amsterdam kijken als 
een ruimte die in de basis een groene ruimte is. Groen heeft recht. Zonder recht is groen 
vogelvrij. Dat betekent in onze visie dat een plant of boom net zoveel recht op een plek heeft als 
een gebouw, straat en zo voort.  De intrinsieke en economische waarde van een plantsoen, 
natuurplek, boom of bomenrij is in geld uit te drukken. Het verwijderen van groen kost geld. Een 
wijziging in de positie van groen is een aanval op de rechten en dient te worden verdedigd door 
een onafhankelijke rechter. Indien Groen vooraf wordt gedefinieerd en geïnventariseerd in alle 
haar verschijningsvormen kan uit dit overzicht de waarde vastgelegd worden. Dit bedrag wordt 
vervolgens gereserveerd. Bij een herziening van een bestemmingsplan wordt nu duidelijk welke 
extra kosten worden berekend indien het groen moet wijken voor verstedelijking.  

Wij zijn ervan overtuigd dat een stad voldoende groen nodig heeft om gezond en leefbaar te zijn 
en te blijven. Daarom hanteren we onder andere groennormen voor gebiedsontwikkelingen en 
heeft groen in de Hoofdgroenstructuur een juridisch beschermde status. De intentie is om de 
Hoofdgroenstructuur in omvang te laten toenemen. 

Niet 
overgenomen 

2809-9497 O31-b 

Vanaf 2013 is in Amsterdam Noord een Bloemenlint van 15 kilometer door parken, langs bermen 
en dijken ingezaaid en onderhouden. Dit unieke lint van planten, bloemen en insecten levert aan 
vele bewoners een belangrijke aanvulling aan hun bestaan en leefgenot. De zorg voor het 
onderhoud van de Bloemenlinten geeft voldoening. Het plezier om Amsterdam vanuit de ring via 
de route Bloemenlinten te benaderen is fantastisch. Wij streven naar een volledig plan om 
binnen de ring A10 een 1500 km lang Bloemenlint aan te leggen waarmee een wildbaan voor 
insecten ontstaat. Zaden worden verzameld en opnieuw gezaaid. Waar nodig zal extra inheemse 
soorten worden toegevoegd. 

Het bloemenlint in Amsterdam Noord is inderdaad een groot succes. Bedankt voor de suggestie. 
Deze zullen we meenemen in het Uitvoeringsprogramma. 

Meenemen bij 
uitvoering 

1342-6639 B147-a 

Een Groenvisie voor 2050, is er zoveel tijd nodig om iets te veranderen, kan dit niet sneller? Geef 
Amsterdammer meer recreatie ruimte in en rondom de stad. Zodat ook de noodzaak om het 
vervuilende. Geluidsoverlast veroorzakend een virus verspreidende vliegverkeer minder wordt.  

We hebben gekozen voor 2050 als jaar voor het eindbeeld, omdat dat aansluit bij de 
Omgevingsvisie waar de Groenvisie input voor is. De Omgevingsvisie Amsterdam heeft ook 2050 
als jaar voor het langetermijnperspectief. Veel ambities zullen we eerder dan in 2050 kunnen 
realiseren. Aan veel ambities werken we al of we beginnen ermee als het eerste 
Uitvoeringsprogramma van start gaat. Daarbij zet de Groenvisie in op het behouden, verbeteren 
en uitbreiden van het huidige groenareaal, hier vallen de scheggen rondom de stad zeker onder.  

Al opgenomen 
in Groenvisie 

1342-6639 B147-b  

Bij een groene stad hoort ook een keuze voor meer kiezen voor op een groene-wijze bewegen, 
dit zie ik te weinig terug in de Groenvisie. Geef als stad de Amsterdammers veel meer 
mogelijkheden om vakantie te vieren in hun eigen stad, zodat al die verplaatsingen minder 
noodzakelijk zijn. Meer buiten/natuurwater- zwemlocaties in de stad bijvoorbeeld. Maak van de 
Kostverlorenvaart, van het Westerpark tot aan het Amsterdamse bos een autoloze 
recreatiestrook, waar ouderen en jongeren kunnen flaneren, sporten, dansen. Zoals canal St. 
Martin in Parijs. Dergelijke voorstellen kunnen we uitwerken in het Uitvoeringsprogramma 

Meenemen bij 
uitvoering 

1342-6639 B147-c  

Beloon Amsterdammers die hun footprint verlagen. De middenklasse is de bevolkingsgroep met 
de grootste footprint, te veel consumptie, is de oorzaak. Stimuleer dat deze groep minder gaat 
kopen, maar meer gaat investeren in dingen zelfmaken en leren.  Maak schoolgebouwen 
beschikbaar voor buurtbewoners. Zorg dat een bibliotheek meer is dan een plaats waar boeken 
worden uitgeleend, maar ook gereedschap, kookapparatuur, meubels, zodat we in iedere buurt 
een werkplaats hebt waar spullen worden uitgeleend. En waar Amsterdammers dingen kunnen 
repareren. Zulke werkplaatsen kan je ook prima in een volkstuin maken. Minder spullen kopen, is 
noodzakelijk om de stad leefbaar te houden. 

Dit onderwerp valt buiten de scope van de Groenvisie. Het valt onder een ander beleid (Circulair) 
van de gemeente Amsterdam. Zo willen we dat onze stad in 2050 100% circulair is. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

1342-6639 B147-d 

Groen - bewegen - Zorg dat er voor de duizenden fietsers, langzame en snelle fietspaden zijn. 
Zodat ook ouderen tot een hoge leeftijd kunnen blijven fietsen. Maak inspirerende wandelpaden. 
Stimuleer een langzame levensstijl, waarbij oog is voor kwaliteit, voor de buren, voor elkaar.  

Dank voor uw suggestie. De aanleg van wandel- en fietspaden valt buiten de scope van de 
Groenvisie. Het groener maken ervan zullen we meenemen bij de uitvoering van de Groenvisie.  

Meenemen bij 
uitvoering 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/amsterdam-circulair-2020-2025/
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1342-6639 B147-e  
Waarom is er alleen parkeerruimte voor autobezitters? Waarom kan ik geen parkeervak huren? 
Voor al onze fietsen of voor een moestuintje.  

Vanuit de Groenvisie is meer groen het streven. Of we hier parkeerplekken voor zullen opheffen  
is afhankelijk van de locatie. Hiervoor hebben we de Agenda Amsterdam Autoluw opgesteld met 
bijbehorende ‘Inrichtingsprincipes voor een autoluwe stad’. Daarin is uitgewerkt hoe we de 
openbare ruimte herinrichten wanneer we de stad autoluwer maken.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

1342-6639 B147-f  Zorg voor veel meer parken, en volkstuinen.  

Het gaat bij nieuwe parken niet om nieuwe volkstuinparken. Het college kiest voor bestendiging 
van het bestaande areaal aan volkstuinparken en verruiming van de gebruiksmogelijkheden 
binnen deze parken, en dus niet voor uitbreiding. Wel is het de ambitie van de Groenvisie om 
nieuwe stadsparken aan te leggen, en zetten we in op meer mogelijkheden om te tuinieren in de 
stad. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

1342-6639 B147-g 
Met compost kan je vrij eenvoudig stroom opwekken, maar compost verzamelplaatsen waar 
stroom opgewekt wordt. Maar hier oplaadplaatsen voor, voor alle e-bike's 

Bedankt voor uw suggestie. De duurzame omgang met reststromen zoals compost valt niet 
binnen de scope van de Groenvisie, maar we zetten daar wel op in via Amsterdam Circulair.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

1342-6639 B147-h  Plant nog veel meer bomen, voor de schone lucht, voor een prettiger leefklimaat.  

In de Groenvisie geven wij aan dat wij ervoor zorgen dat meer bomen worden geplant. Daar waar 
het kan planten wij bomen bij. Wij kunnen geen aantallen aangeven, omdat we nu nog niet 
weten hoeveel bomen we op welke locatie kunnen aanplanten. Daar gaan we mee aan de slag bij 
de realisatie van de Groenvisie. Naast kwantiteit werken we aan de groeiplaatsomstandigheden 
van bestaande en nieuwe bomen. Voor de realisatie werken we zeker samen met andere 
organisaties. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

1342-6639 B147-i 

Bij de Wiegbrug, waar Admiraal de Ruyterweg begint, hier was vroeger een soort groenstrook, 
ook weggehaald door de gemeente, allemaal stoeptegels en asfalt, naast dat dit zorgt voor meer 
lawaai, minder water afvoer, zorg het ook voor extra verhitting van de stad. Kijk eens naar 
historische beelden en breng dergelijke groenvoorzieningen weer aan, ook in het project de 
oranje loper. Geef zelf het goede voorbeeld. 

Dit is ook het streven en de algemene strekking van deze Groenvisie, verharding eruit en groen 
erin. Daarom hanteren wij in onze visie ook het 'groen, tenzij' principe.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

1342-6639 B147-j Binnen)tuinen van winkelpanden en bedrijven beschikbaar stellen voor de bewoners. 
Dat is zeker een optie wanneer er weinig openbaar groen is en partijen hier open voor staan. 
Verschillende betrokken partijen kunnen daar dan in samen werken om het mogelijk te maken. 

Meenemen bij 
uitvoering 

1342-6639 B147-k 
Stop met investeren in dat idiote toerisme, dit maakt de stad uiteindelijk armer, doordat de stad 
hierdoor te veel vervuilt.  De Groenvisie 2050 gaat niet specifiek in op ambities met betrekking tot toerisme. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

1377-0184 B148 
Ik zie om mij heen steeds meer dat mensen hun tuinen beleggen met tegels omdat het zo 
praktisch is in onderhoud. Hier zou paal en perk aan gesteld moeten worden. 

Tuinen zijn niet alleen van belang voor waterberging of het tegengaan van hittestress, maar zijn 
ook een belangrijk leefgebied voor flora en fauna. Het is daarom van belang dat tuinen zo min 
mogelijk uit verharding bestaan. Stadsdeel West heeft daarom ook regels opgesteld om 
verharding en verkeldering tegen te gaan. Ook de regels omtrent de binnentuinen in de 
zogenaamde keurblokken in de grachtengordel passen in het veiligstellen van groene 
binnentuinen.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

1864-6059 O32-a 
Nu al slagen om de arm bij groen tenzij. bij groen tenzij.. 
Bij als het past bij het stedelijk ontwerp….. heilig verklaren ontwerpconcepten uit andere tijden. 

Volgens deze visie kijken we eerst of er een groene variant mogelijk is, voordat verharding wordt 
toegepast. Maatwerk is nodig, omdat op een specifieke locatie mogelijk ook andere aspecten 
dan vergroening meespelen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

1864-6059 O32-b Mis inzetten op Natuur-Educatie 

Onderdeel van het Amsterdamse Onderwijsbeleid is kosteloze deelname aan het 
schooltuinprogramma, en voor de leerjaren 1 t/m 5 en 8 jaarlijks een buitenles of boerderijles. Dit 
stelt de gemeente in natura ter beschikking via de digitale NME-Gids Amsterdam op deze 
website. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

1864-6059 O32-c 

 Er moet een slag gemaakt worden de gemeente moet niet alleen de individueel goedwillende 
groene inwoner faciliteren, ( dit laaghangende fruit is al rijp) maar structureel aan de slag gaan 
met herinrichting/vergroening/verduurzaming straten en buurten in samenspraak me 
bewoners/instellingen VVE’s en bedrijven. Bedankt voor uw suggestie. Dat is inderdaad de insteek van de Groenvisie. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

1864-6059 O32-d 

 Enkele ideeën delen Amsterdam 750/ Levende Grote Groenblijvende Kerstboom op alle plekken 
in de buurten waar die in december staan, maar vooral/bovenal op de Dam Het centrum van de 
stad waar het allemaal begon. Als groene middelvinger tegen de opwarming.                                                                             
Wij gaan daar de komende 750 jaar voor zorgen. Wij MSTERDAMMERS KUNNEN DAT 
BARMHARTIG HELDHAFTIG  VASTBERADEN EN DUURZAAM NU MEEER DAN OOIT.                                                                             
B.    Budget en bevoegdheden groenen buren straat groepen als partners in beheer openbare 

Voor kennisgeving aangenomen. Dank voor het delen van uw project. Concrete en 
locatiespecifieke plannen zullen we pas vormgeven in het Uitvoeringsprogramma. Daarbij zullen 
wij uw suggesties in acht nemen. 

Meenemen bij 
uitvoering 

http://rd-sharepoint.amsterdam.nl/sites/groenvisie/Hoofdbibliotheek/Zie%20https:/www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/agenda-amsterdam-autoluw/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/coalitieakkoord-uitvoeringsagenda/gezonde-duurzame-stad/amsterdam-circulair-2020-2025/
http://www.nmegids.nl/amsterdam
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ruimte. 
C.    Parkeerplaatsen op heffen voor groen en fiets parkeren en elektrische kleine lokale ov 
middelen 
D.    De Amsterdamse Stations/Perrons/Park&Ride?Kiss vergroenen. GPS minstens 1 % groen zie 
facebook @gps 
F. Verder sluit ik me aan bij de zienswijzen van Parkenoverleg Amsterdam en Groenplatform 
Amsterdam behalve dat 
G. De voorgestelde park conciërges gekoppeld moeten worden aan deparken vrienden 
verenigingen gecombineerd met natuur/educatie/kunst projecten en Eco-toeletten. 

1721-3330 O33 

    •    Besteed in de Groenvisie 2050 ook aandacht aan de mobiliteit van de grote groep 
Amsterdamse recreanten die van het OV afhankelijk zijn en gebruik willen maken van 
volkstuinen, parken en groengebieden in en om de hoofdstad, maar dit in de praktijk steeds 
moeilijker kunnen doen, aangezien de overheid hun belang uit het oog is verloren.  
    •    Maak recreatiegebieden weer gemakkelijk per OV bereikbaar. Neem deze categorie op in 
het Programma van Eisen van de Concessie Amsterdam. Ontwikkel criteria voor de OV-
bediening (al dan niet rijden, frequenties en haltenormen). Betrek sociale aspecten  
(inclusief recreatie) weer in het bestuurlijke afwegingsproces.  
    •    Er is behoefte aan vervoerskundig onderzoek naar de OV-bereikbaarheid van 
recreatiegebieden.  
    •    Benut de Groenvisie als instrument voor een positieve reclamecampagne om 
recreatiegebieden per OV te bezoeken en tevens om de recreatiedruk beter te spreiden. 

Dat is inderdaad een belangrijke suggestie. Voor iedereen, maar vooral minder mobiele 
bewoners, is bereikbaarheid met het openbaar vervoer van belang. Veel groengebieden en 
parken zijn al bereikbaar met het openbaar vervoer. Voor het Amsterdamse Bos is de 
bereikbaarheid met openbaar vervoer als één van de speerpunten opgenomen in de 
inspraakversie van het Bosplan 2020-2030. Wij nemen notie van het belang van de 
bereikbaarheid van groengebieden met het openbaar vervoer. Daarom geven we dit aan in de 
Groenvisie en nemen we het mee bij de realisatie van de visie. Overgenomen 

1459-5815 O34-a 

Wij onderschrijven derhalve ten volle Principe 4. Aan groen werken we samen. Al moeten we 
constateren dat van de kant van de gemeente die inzet er niet altijd is. De Bijlmerweide is 
onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland, voorheen de EHS. En de Bijlmerweide maakt deel 
uit van de Hoofdgroenstructuur van de gemeente Amsterdam. De Bijlmerweide kent een hoge 
biodiversiteit. De Bijlmerweide heeft een eigen bestemmingsplan. De hoofdbestemming is 
Natuur en Waarde ecologie. We onderschrijven daarom de inzet om natuur ecologisch te 
beheren.  

De Groenvisie stelt dat we, uiterlijk in 2030, ecologisch beheren in de openbare ruimte en bij het 
water. Voor recreatieve doeleinden is het maaien van gras echter vaak gewenst. Maar de 
Groenvisie erkent ook het belang van bloemen en andere kruidachtigen. We maken een 
onderscheid in recreatieve functies die veel of weinig belasting voor de natuur met zich 
meebrengen. Zo kunnen wandelen en natuureducatie vaak goed samengaan met natuurlijke 
gebieden. Grote recreatiedruk geeft druk op de lokale ecologie. In parken werken we daarom 
met zones: in een deel kan intensiever gerecreëerd worden, terwijl in een ander deel dit 
ontmoedigd wordt. De rustige delen in de parken willen we meer verbinden met elkaar, zodat de 
totale ecologische structuur sterker wordt. 

Niet 
overgenomen 

1459-5815 O34-b 

Het initiatief voor het instellen van een parkcoördinator, iemand die het park beschouwt als zijn 
eigen tuin en een coördinerende rol heeft, juichen we van harte toe. We denken daarbij dus aan 
iemand met kennis op het gebied van ecologie, die alle aspecten in samenhang coördineert 
waarbij het bestemmingsplan en het ecologische beheer uitgangspunt zijn. En die actief 
samenwerkt met de vrijwilligers, de Adviesgroep Bijlmerweide en de SNB. 

Bedankt voor uw suggestie. Deze zullen we meenemen bij het werken aan de uitvoering van 
deze visie. 

Meenemen bij 
uitvoering 

1459-5815 O34-c 

We willen er voor pleiten dat bij de verdere uitwerking van de Groenvisie 2050 keuzen gemaakt 
worden. Niet in elk stukje groen moet ook sport én ook recreatie mogelijk zijn. Maak keuzen 
voor de stadranden, het landschap op de stad een keuze voor Natuur en voor ecologie. 

De Groenvisie zet in op groen dat verschillende opgaven dient. Zo creëren we idealiter groen 
waar natuur en biodiversiteit kunnen floreren, maar waar men ook kan recreëren. Per 
groengebied onderzoeken we wat de juiste balans is tussen rust en recreatie. Sommigen 
gebieden krijgen daarom een meer recreatief karakter waar bij andere de natuurbeleving het 
primaat heeft. Maar volgens de Groenvisie kan dit zeker hand in hand gaan in hetzelfde 
groengebied. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

1459-5815 O34-d 

We missen de relatie met het Natuurplan en Natuurbeheerplan van de Provincie Noord-Holland. 
In die plannen staat oa de Living Planet Index centraal. En we missen een duidelijke keuze voor 
het behoud, versterken en uitbouwen van de NNN.( National Natuur Netwerk) 

De inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en het uitbouwen is zeker een onderdeel 
van het Amsterdamse beleid. Zo creëren we  ten oosten van het Zeeburgereiland een nieuw 
Nationaal Natuur Netwerk. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

1459-5815 O34-e 

We willen inderdaad pleiten voor het behoud van de volkstuinen langs de provinciale weg. Het 
verbaast ons dan ook dat dat deel van de Bijlmerweide recentelijk is verkocht aan een particulier. 
We houden ons hart vast voor wijze waarop de nieuwe eigenaar dat deel zou willen gaan 
beheren. En het verbaast ons dat Amsterdam dat stuk grond niet van de Provincie heeft gekocht. 
We zijn dan ook van mening dat op de losjes getekende kaart met Parkgebieden de Bijlmerweide 
ten onrechte als park is ingekleurd. Maar we houden het er vooralsnog op dat er sprake is van 
een artist impression.  

De kaarten zijn inderdaad bewust weergegeven op een abstracte en niet gedetailleerde manier. 
Deze geven namelijk de visie weer op hoofdlijnen, maar niet de concrete maatregelen en 
locaties. Deze zijn namelijk nog niet bekend en zullen we vormgeven in het 
Uitvoeringsprogramma. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://www.amsterdamsebos.nl/bosplan#h22d772bf-a6f9-462f-9278-c3dfba3e3397
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1459-5815 O34-f 
We worden graag op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen en gaan ook graag 
met u in gesprek om de rijke historie van de Bijlmerweide met u te bespreken. Bedankt voor uw aanbod. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0596-4666 B149-a 

De intenties en ambities zijn erg vrijblijvend verwoord. Ook worden geen echte keuzes gemaakt. 
Daardoor loopt de Groenvisie een groot risico slechts een mooie droom te blijven, wanneer de 
punten sluitpost op de begroting worden of de misten en maren voorrang krijgen. Neem daarom 
als waarborg minimale percentages én streefcijfers op. Benoem wat gelaten moet worden op 
andere beleidsterreinen om dit te kunnen realiseren en neem deze integrale aanpak op in de 
betreffende beleidsdocumenten. 

Deze Groenvisie geeft de hoofdlijnen aan waar we voor 30 jaar ambities aan koppelen. De visie 
op zich is niet concreet, omdat ze richtinggevend is voor een lange termijn. Iedere 4 à 5 jaar 
stellen we een Uitvoeringsprogramma op dat de concrete plannen voor de korte termijn 
beschrijft. Dat gebeurt steeds op basis van prioritering op dat moment en beschikbare 
budgetten. Dat alles is erop gericht om op lange termijn alle ambities te kunnen verwezenlijken. 
Aan veel ambities werken we al. Organisaties, bedrijven, bewoners en wij werken al op veel 
plekken aan het creëren van een steeds groenere, gezondere, ecologischer en 
klimaatadaptievere openbare en private ruimte.  Overgenomen 

0596-4666 B149-b 

Niet alles wat in de Groenvisie als groen bestempeld wordt is werkelijk groen. Een uitlaatstrook, 
gazon of sportplein hebben weinig met natuur of groen te maken, bieden niet de in hoofdstuk 1 
genoemde voordelen van vegetatie, maar beconcurreren deze wel om ruimte. Voorkom 
vervuiling van streefcijfers en minimale percentages voor groen door dergelijk 
oppervlaktegebruik eruit te laten. 

Groen en natuur bestaan in vele vormen en een scherpe definitie van die termen is moeilijk te 
geven. Daarom geven we aan dat het steeds maatwerk is en afhankelijk van de locatie hoe we 
het groen op een bepaalde plek kunnen invullen, welke beplanting daarbij hoort en wat de 
natuurwaarde is. Niet al het groen heeft een even hoge waarde voor de natuur. Kwalitatief groen 
betekent dat het zo veel mogelijk waarde heeft voor natuur, klimaatadaptatie, sociaal welzijn en 
gezondheid, dat ziet er op de ene locatie heel anders uit dan op de andere afhankelijk van de 
opgave en behoefte en mogelijkheden. Bijvoorbeeld kunstgrasvelden zijn niet groen, maar 
kunnen wel omgeven worden door groen met veel ecologische waarde. Pleinen kunnen veel 
groen bevatten, bijvoorbeeld in de vorm van grote bomen die onder andere tijdens hete dagen 
enorm veel waarde hebben voor mensen en dieren in de stad 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0596-4666 B149-c 

Het uitbreiden van de recreatieve functie van groengebieden leidt tot een negatieve impact op 
de biodiversiteit. De huidige redelijk positieve stand van de biodiversiteit in Amsterdam is mede 
te danken aan de gebieden met weinig menselijke aanwezigheid. Garandeer daarom juist het 
voortbestaan van deze niet of beperkt toegankelijke gebieden door de hele stad heen. 

We maken een onderscheid in recreatieve functies die veel of weinig belasting voor de natuur 
met zich meebrengen. Zo kunnen wandelen en natuureducatie vaak goed samengaan met 
natuurlijke gebieden. Grote recreatiedruk geeft druk op de lokale ecologie. In parken werken we 
daarom met zones: in een deel kan men intensiever recreëren, terwijl we dit in een ander deel 
ontmoedigen. Maar volgens de Groenvisie kunnen verschillende functies zeker hand in hand 
gaan in hetzelfde groengebied. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0596-4666 B149-d 

Maak inheems dé modus operandi en leg het gebruik van exotische planten die niet van nature 
thuishoren in Nederland veel sterker aan banden. Neem in de Groenvisie op dat exoten alleen 
mogen worden gebruikt om accenten te leggen, in maximaal tien procent van het oppervlak. De 
rest is bestemd voor passende inheemse soorten. 

In de Groenvisie hebben we opgenomen dat we bij voorkeur met inheemse planten werken. In 
een nadere beleidsuitwerking zullen we dat concreter maken: waar is inheemse beplanting een 
vereiste en waar kunnen ook andere planten gekozen worden. Er zijn ook andere criteria die bij 
de plantkeuze een rol spelen.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0596-4666 B149-e 

Gebruik ook de werkelijk genetisch inheemse planten en zaden, en niet de (iets goedkopere) 
varianten die in mediterrane gebieden gekweekt zijn en nu vaak gebruikt worden. Door hun 
andere biologische klok sluiten de bloeiperiode van deze varianten niet aan bij die van dieren die 
daarvan afhankelijk zijn. 

In de Groenvisie hebben we opgenomen dat we bij voorkeur met inheemse planten werken. 
Onder inheemse planten verstaan we soorten die oorspronkelijk voorkomen in Nederland of in 
de buurt van Nederland. We zullen een definitie van inheemse planten toevoegen. Overgenomen 

0596-4666 B149-f 

Bij natuurinclusief bouwen wordt vaak slechts aan één behoefte van dieren voldaan, d.w.z. 
nestgelegenheid. Vaak wordt echter totaal vergeten dat deze dieren ook voedsel nodig hebben; 
zonder het creëren van voedselbronnen (begroeiing tbv biodiversiteit) is natuurinclusief bouwen 
nutteloos en verspild geld. Maak dus ook de aanleg van voldoende kwalitatief groen onderdeel 
van de bouweisen. 

In de Groenvisie is natuurinclusief een uitgangspunt. Hierbij zijn de verschillende aspecten van 
belang die nodig zijn om de biodiversiteit te vergroten. Ook de voedselvoorziening voor diverse 
soorten is hierbij van belang. Bijvoorbeeld door in te zetten op groene bloemrijke daken en 
gevels en tuinen. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

0596-4666 B149-g 

Uitstekend dat partijen als bedrijven en woningcorporaties bij de aanleg en onderhoud van groen 
zullen worden betrokken. Amsterdam kan een voortrekkersrol vervullen, door een 
voorkeursbeleid te maken voor de vestiging van bedrijven die hierbij een rol willen spelen. Zorg 
ook dat naast het aanmoedigingsbeleid duidelijke regelgeving voor partners in de stad opgesteld 
wordt. Zo ligt op bedrijventerreinen veel meer verharding dan nodig; stel hier beperkingen aan 
door te eisen dat minimaal 30% van een terrein onverhard moet zijn en dit ecologisch beheerd 
moet worden. 

Voor nieuwbouw en grootschalige renovaties van gebouwen heeft Amsterdam regels opgesteld 
(handboek en puntenregeling) voor natuurinclusief bouwen zoals het toepassen van groene 
daken en gevels, het aanbrengen van neststenen voor vogels en voorzieningen voor 
vleermuizen.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0596-4666 B149-h 

Woningcorporaties zien groen van particulieren niet als hun bevoegdheid. Daardoor worden 
tuinen in nieuwe wijken juist nog steeds meer betegeld, en heggen en hagen vervangen door 
schuttingen. Ondersteun de corporaties met duidelijke regelgeving, en stel een stedelijke tegel- 
en schuttingtax in. 

Vanuit Rainproof en het programma Klimaatadaptatie voeren we in 2020 een aantal pilots uit 
voor een tegelservice. Hiermee kunnen omwonenden tuintegels uit binnentuin halen. Deze halen 
we dan gratis op. We onderzoeken of we deze service structureel en ook voor 
woningbouwcorporaties op kunnen zetten.   

Meenemen bij 
uitvoering 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/coalitieakkoord-uitvoeringsagenda/gezonde-duurzame-stad/aanpassen-klimaatverandering-amsterdam/
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0596-4666 B149-i 

Maak de Groenvisie baanbrekend door de ruimte bestemd voor de menselijke bevolking en haar 
aanhang niet meer te laten groeien. Zo creëer je werkelijk ruimte voor meer groen. Matig 
nieuwbouw zodat de stad niet onverbiddelijk wordt opgeslokt door constructies. Zet in op 
woningen met een kleiner woonoppervlak per huishouden (tinier of tiny houses) en stel paal en 
perk aan de bouw van ruim bemeten woningen. Laat bedrijven slechts al bestaande 
bedrijfsruimtes verbouwen en stop de ruimte-consumerende verdozing van het landschap met 
distributiecentra. 

De Groenvisie gaat niet over de groei van het aantal nieuwe inwoners, de transformatie van 
kantoren in woningen en ook niet over in het verleden genomen besluiten.  

Niet 
overgenomen 

0596-4666 B149-j 

Natuureducatie is cruciaal: jong geleerd is oud gedaan. Dat zie je terug bij iedere huidige groen- 
en natuurliefhebber. Daarom moet de jeugd veel meer bij natuur in hun stad worden betrokken. 
Het is daarom goed dat kinderen kunnen leren in schooltuinen, maar daarnaast is nog veel meer 
nodig om ervaringsgericht natuureducatie mogelijk te maken voor alle jeugd. Zorg samen met 
het onderwijs voor natuurlijke (speel)pleinen -ook bij kinderopvang, middelbare scholen en 
jeugdhonken-, maak natuureducatie onderdeel van het curriculum en bevorder buitenschoolse 
activiteiten door groenorganisaties. 

Kinderen zijn de toekomstige inwoners van onze (groene) stad. We stimuleren natuureducatie 
door leerkrachten in het basisonderwijs te ondersteunen die levendige natuurlessen willen 
verzorgen op natuureducatie-locaties in het openbaar groen. Meer informatie hierover vindt u op 
deze website. Daarnaast maken we schoolpleinen groener om steeds meer groene en 
uitdagende speelplekken in de stad te krijgen. Natuureducatie speelt ook een rol bij het groener 
maken van schoolpleinen. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

0596-4666 B149-k 

Durf bewoners en instanties ook aan te spreken over het (on)juiste gebruik hun privéterrein 
(verharding, onderkeldering enzovoorts). Uiteindelijk heeft dit invloed op het grote geheel en 
hen daarop aanspreken en zo nodig aansturen is wenselijk in een steeds vollere stad waar 
optimaal ruimtegebruik een must is.    

Regels voor het bebouwen van binnenterreinen zijn opgenomen in bestemmingsplannen. De 
Groenvisie zet in op het aanmoedigen van bewoners, bedrijven en organisaties om bestaande 
(binnen)tuinen, gevels en daken groener te maken en ecologisch te beheren. We zetten ook 
samen met het programma Rainproof in op het onttegelen van tuinen.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0596-4666 B149-l 

De voorkeur voor gemakkelijk te onderhouden en beheren groen levert een groot risico op vrij 
homogene begroeiing. Dat komt de biodiversiteit niet ten goede. Garandeer dat andersoortig 
groen mag groeien in minstens een derde van parken en plantsoenen, met een verspreide ligging 
hiervan over de gehele stad. 

In het werkproces binnen de gemeente is opgenomen dat ecologen plannen voor herinrichting 
en renovatie toetsen. Binnen planontwikkeling passen we wordt ecologisch beheer in waar dit 
zinvol is en waar het zal leiden tot een duurzame verhoging van de biodiversiteit. 

Niet 
overgenomen 

0596-4666 B149-m 

Veel dieren, van groot tot klein, gedijen in een rommelige omgeving. De strak getrokken en 
netjes aangeblazen stad van tegenwoordig biedt te weinig ruimte voor dood organisch 
materiaal, rommelige en braakliggende hoekjes en vervallen bouwsels. Maak deze rommeligheid 
onderdeel van het beheerplan. 

Er zijn plekken in de parken die geschikt zijn om dood hout te laten liggen of zelfs takkenrillen 
aan te leggen. Vanuit de Groenvisie besteden we hier aandacht aan door in bepaalde delen van 
de parken prioriteit te geven aan natuur en biodiversiteit.  

Al opgenomen 
in Groenvisie 

0596-4666 B149-n 

Het aantal honden en katten neemt schrikbarend toe. Zij hebben een negatieve invloed op het 
groen en de natuur in de stad. Ze doden en verstoren veel wilde dieren, zorgen voor bemesting 
met stikstof en vervuiling door de plastic zakjes, en behoeven veel ruimte voor het uitlaten. 
Beperk het hebben ervan door een ontmoedigingsbeleid zoals belasting en beperkende regels 
mbt huisvesting (ook tbv dierenwelzijn).  

Veel inwoners van Amsterdam beleven plezier aan het hebben van een huisdier. Uiteraard is het 
de verantwoordelijkheid van de eigenaar zorg te dragen dat het huisdier niet voor overlast voor 
anderen zorgt. Wel faciliteert de gemeente de eigenaar door onder andere het aanleggen van 
losloop- en verbodsgebieden en het bevorderen van de chipplicht van loslopende katten. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0596-4666 B149-o 
Beperk ook het loslopen van honden in natuurgebieden en stadsparken en handhaaf hierop met 
boetes.  

De losloop- en verbodsgebieden worden momenteel herzien. Hierbij nemen we ecologisch 
kwetsbare gebieden mee en betrekken we altijd de stadsecoloog voor advies. Als 
hondeneigenaren zich niet aan de losloopgebieden houden, kunnen we hier al op handhaven 
(met boetes). Het is echter ook van belang dat honden ruimte hebben om te spelen en rennen.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0596-4666 B149-p 

Bestem minstens de helft van elk stadspark tot stukken waar honden aan de lijn moeten (ook fijn 
voor de mensen die niet dol zijn op honden) en sluit bepaalde natuurgebieden geheel voor 
honden. 

Het aanwijzen van losloopgebieden is een verantwoordelijkheid van de stadsdelen. Zij maken 
hier de afweging en houden rekening met de verschillende gebruikers van de openbare ruimte. 
Indien een natuurgebied ecologische waarde heeft, wordt er advies van de stadsecoloog 
ingewonnen omtrent de haalbaarheid van een losloopgebied. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0596-4666 B149-q 

Maak zaak van de bescherming van broedgebieden tijdens het broedseizoen. Zorg dat toegang 
daadwerkelijk onmogelijk wordt voor mens en hond door paden af te sluiten/bruggen te 
blokkeren enzovoorts.  

In de Groenvisie is opgenomen dat we hondenlosloopgebieden aanleggen waar het past. We 
zorgen dat dit geen ecologisch waardevolle gebieden verstoord. We kiezen er echter niet voor 
om alle broedgebieden af te sluiten tijdens het broedseizoen. Dat kan in een aantal gebieden wel 
haalbaar zijn, maar niet voor de hele stad. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0596-4666 B149-r 

Garandeer ook de naleving van wettelijke regels bij groenmedewerkers en -aannemers en 
bewoners, zodat bomen en struiken in plantsoenen en parken niet gesnoeid, geknot en stompen 
verwijderd worden tijdens het broedseizoen. 

In de wetgeving is aangegeven dat broedende vogels niet verstoord mogen worden. Eenieder 
dient zich aan de wet houden en dat geldt dus ook voor uitvoerend personeel. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0596-4666 B149-s 

Stop ook de ruimte-consumerende verdozing van het landschap met distributiecentra, dit is 
lelijk, ongewenst ruimtegebruik en niet noodzakelijk: laat bedrijven al bestaande bedrijfsruimtes 
verbouwen. 

De Groenvisie gaat niet over bedrijfsgebouwen en ook niet over in het verleden genomen 
besluiten daarover.  

Niet 
overgenomen 

https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/schooltuinen-natuureducatie/
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0596-4666 B149-t 

Zorg (met regelgeving en hulp) dat boerenbedrijven binnen de gemeente overgaan op duurzame 
landbouw. Veengebieden worden nu te veel ontwaterd en zelfs onderbemalen met nadelige 
effecten voor flora en fauna, bodemdaling en een enorme uitstoot van CO2 tot gevolg. Ook 
worden de bodems veel meer bemest dan een gezond ecosysteem kan hebben, resulterend in 
een dramatische afname van biodiversiteit, bovengronds maar ook in het bodemleven. Ook het 
houden van grote aantallen dieren in stallen die leven van geïmporteerd veevoer, dat ook nog 
eens bijdraagt aan ontbossing elders en klimaatverandering, zou niet moeten mogen 
plaatsvinden in en bij een stad die een groene leefomgeving een warm hart toedraagt. 

Het verduurzamen van de landbouw is een opgave die het rijk, vanwege de grote invloed van het 
Europese Landbouwbeleid, via de provincies gebiedsgericht aanstuurt. Het gaat hierbij om 
integrale gebiedsprocessen, waarbij in dialoog met de sector, de waterschappen en de 
gemeenten opgaven voor klimaat (verminderen uitstoot broeikasgassen/bodemdaling, 
waterberging), stikstof en biodiversiteit (afronden Natuurnetwerk Nederland (NNN) en 
stimuleren plattelandsnatuur) in samenhang opgepakt worden. De gemeente heeft hierin een 
faciliterende rol, omdat wij verantwoordelijk zijn voor de ruimtelijke ordening. Amsterdam heeft 
ambities op het gebied van klimaat, bodemdaling, biodiversiteit en voedsel en doet daarom 
volop mee in bijvoorbeeld het interbestuurlijke gebiedsprogramma Laag Holland. Ook in de 
Amstelscheg steunen we de boeren die meer natuurprestaties leveren en hun melk onder de 
merknaam Boeren van Amstel op de markt brengen.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0596-4666 B149-u 

Trek samen op met omringende gemeenten zodat de landschappen rondom Amsterdam 
werkelijk open blijven. Vooralsnog neemt de bebouwing overal toe omdat er geen duidelijk 
gedeeld plan is. Neem een voorbeeld aan Amsterdam Wetlands van Landschap Noord Holland. 

Wij werken nauw samen met de provincie, andere gemeenten en de waterschappen bij het 
versterken van het landschap. Dat doen we onder andere via het samenwerkingsverband 
Metropoolregio Amsterdam. In de omgeving van Amsterdam is het landschap bijzonder open 
gebleven, mede dankzij de samenwerking in het verleden. De regio groeit echter snel en daarom 
werkt de MRA aan een door Rijk en regio gedragen Verstedelijkingsstrategie, waarbij 
verstedelijking binnenstedelijk plaatsvindt in verschillende centra in de regio. Gelijktijdige 
investering in de kwaliteit van het landschap is daarbij uitgangspunt 

Niet 
overgenomen 

0596-4666 B149-v 
Maak boomspiegels per definitie groter en met grond. Zo krijgt de boom betere groeikansen, en 
kunnen hier wilde planten groeien of boomtuintjes aangelegd worden door bewoners. 

Een grote open boomspiegel is bevorderlijk voor het leefmilieu van een boom en ook voor zijn 
functie zoals de waterberging. Daardoor zetten we in de Groenvisie in op groene straten met 
genoeg ruimte voor boomspiegels die we, waar mogelijk, willen combineren met 
bloembeplanting. Maar ook trottoirtegels en klinkers rond bomen laten nog zeer veel water- en 
zuurstof door. Tussen de 80% en 90% ten opzichte van een open boomspiegel. Bladresten en 
uitwerpselen van dieren komen zo toch in de ondergrondse kringloop terecht. Op drukke locaties 
en belangrijke stedelijke structuren is er niet altijd ruimte voor grote en open boomspiegels. In 
een verharde omgeving met goed ingerichte groeiplaatsen kunnen de bomen zich ook 
uitstekend ontwikkelen. 

Niet 
overgenomen 

1246-1480 B150-a 

Waarom wordt er geen norm opgelegd aan de verstening van individuele tuinen? In bepaalde 
stadsdelen zoals West, gebeurt dit wel. Ik merk hier in mijn eigen omgeving dat al het groen eruit 
gegooid wordt, en de hele tuin betegeld wordt. Hier moet paal en perk aan worden gesteld.  

In stadsdeel West is beleid opgesteld om de verstening en de verkeldering van binnentuinen 
tegen te gaan. Ook het beleid (de keur) van de keurtuinen in de grachtengordel is hierop gericht. 
De proef in West is mogelijk uitgangspunt voor de hele stad. Het is dus wel de intentie om voor 
het behoud van binnentuinen beleid op te zetten. 

Meenemen bij 
uitvoering 

1246-1480 B150-b 

Ik mis een aantal essentiële zaken en uitgangspunten: a. Het voornaamste is: waar is de NNN 
gebleven? Er kan toch niet zo maar voorbij gegaan worden aan deze structuur, die van Rijkswege 
is opgelegd? Dit maakt de weg vrij voor de verdere festivallisering van natuurgebieden als de 
Gaasperplas. Met desastreuze gevolgen voor de natuur. Ik pak er nog een paar punten uit: 

De Groenvisie is de visie van de gemeente Amsterdam, die we na vaststelling hanteren bij het 
opstellen van beleid, bij het uitvoeren van projecten, bij het beheer, bij het ontwerpen, bij het 
inzetten van middelen en in de samenwerking met andere partijen en bewoners. Het geeft de 
hoofdlijnen aan waarlangs we de komende 30 jaar aan vergroening gaan werken. De visie zegt 
niet hoe dat groen beschermd moet worden, dat komt aan de orde in de uitvoering en bij de 
actualisatie van de Hoofdgroenstructuur. De visie zelf gaat niet in op bestaand beleid of 
wetgeving, wel hebben we de term Natuurnetwerk Nederland (NNN) opgenomen in de bijlage.  Overgenomen 

1246-1480 B150-c 

Nog een vraag waarom wordt er vanaf nu niet een natuurlijk vriendelijk maaibeleid als eis gesteld 
aan de beheerders van het stedelijk groen? En waarom wordt elk onkruidje  - eigenlijk een wild 
plantje dat bijdraagt aan de biodiversiteit - met vuur en vlam vernietigd? 

Gemeente Amsterdam heeft in de Ecologische Hoofdstructuur de gebieden vastgelegd waar we 
op een natuurlijke wijze beheren. Buiten deze ecologische gebieden beheren we het groen ‘op 
beeld’ zoals dat heet. Waar we jaar op jaar ‘op beeld’ beheren, ontstaat een vegetatie die zich 
heeft aangepast aan deze wijze van beheer (dit noemen we ook wel ‘bestendig beheer’).  
‘Op beeld’ beheren wil nog steeds niet zeggen dat bijvoorbeeld rücksichtslos gemaaid wordt. Als 
een plant van de lijst met beschermde plantsoorten zich vestigt in zijn terrein, mag de aannemer 
deze plant niet kapot maken. Dit is vastgelegd in de Wet Natuurbescherming. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

1246-1480 B150-d 
Verder valt me de zinsnede op dat er soms een overmaat aan groen kan zijn? Hoe bizar is dit? Ik 
zou zeggen probeer de kwaliteit van dit groen te verbeteren.. 

Dit is ook wat we zeggen. Op locaties waar genoeg groen is, voegt meer groen niet 
vanzelfsprekend kwaliteit toe. Op deze plekken focust het beleid zich op het beter benutten en 
verbeteren van het bestaande groen en niet op het groener maken. Overgenomen 

1246-1480 B150-e 

Als allerlaatste wil ik opmerken dat de inspraak bemoeilijkt wordt voor de gewone burger door 
de dikke rapporten, waar eigenlijk niemand zin heeft om in te duiken. Er is dan sprake van 
schijnparticipatie, waardoor eigen plannen gewoon doorgedrukt kunnen worden 

De inspraakversie van de Groenvisie staat op onze website. De Groenvisie (conceptversie) is op 
bovenstaande webpagina te vinden in pdf. De Groenvisie is zo opgesteld dat hij duidelijk 
leesbaar is en zo compact mogelijk.   

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/werkmap/ons-beleid/ambities-uitvoeringsagenda-2019/gezonde-duurzame-stad/groen-amsterdam-2050/inspraak-groenvisie-2050/
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2894-9137 O35-a 

De intenties en ambities zijn erg vrijblijvend verwoord. Ook worden geen echte keuzes gemaakt. 
Daardoor loopt de Groenvisie een groot risico slechts een mooie droom te blijven, wanneer de 
punten sluitpost op de begroting worden of de misten en maren voorrang krijgen. Neem daarom 
als waarborg minimale percentages én streefcijfers op. Benoem wat gelaten moet worden op 
andere beleidsterreinen om dit te kunnen realiseren en neem deze integrale aanpak op in de 
betreffende beleidsdocumenten. 

Deze Groenvisie geeft de hoofdlijnen aan waar we voor 30 jaar ambities aan koppelen. De visie 
op zich is niet concreet, omdat ze richtinggevend is voor een lange termijn. Iedere 4 à 5 jaar 
stellen we een Uitvoeringsprogramma op dat de concrete plannen voor de korte termijn 
beschrijft. Dat gebeurt steeds op basis prioritering op dat moment en beschikbare budgetten. 
Dat alles is erop gericht om op lange termijn alle ambities te kunnen verwezenlijken. Aan veel 
ambities werken we ook al. Amsterdam begint natuurlijk niet bij nul. Wij, maar ook organisaties, 
bedrijven en bewoners werken op veel plekken al aan het creëren van een steeds gezondere, 
ecologischere en klimaatadaptievere groene openbare en private ruimte.  Overgenomen 

2894-9137 O35-b 

Niet alles wat in de Groenvisie als groen bestempeld wordt is werkelijk groen. Een uitlaatstrook, 
gazon of sportplein hebben weinig met natuur of groen te maken, bieden niet de in hoofdstuk 1 
genoemde voordelen van vegetatie, maar beconcurreren deze wel om ruimte. Voorkom 
vervuiling van streefcijfers en minimale percentages voor groen door dergelijk 
oppervlaktegebruik eruit te laten. 

Groen en natuur bestaan in vele vormen en een scherpe definitie van die termen is moeilijk te 
geven. Daarom geven we aan dat het steeds maatwerk is en afhankelijk van de locatie hoe het 
groen op een bepaalde plek kan worden ingevuld, welke beplanting daarbij hoort en wat de 
natuurwaarde is. Niet al het groen heeft een even hoge waarde voor de natuur. Kwalitatief groen 
betekent dat het zo veel mogelijk waarde heeft voor natuur, klimaatadaptatie, sociaal welzijn en 
gezondheid, dat ziet er op de ene locatie heel anders uit dan op de andere afhankelijk van de 
opgave en behoefte en mogelijkheden. Bijvoorbeeld kunstgrasvelden zijn niet groen, maar 
kunnen wel omgeven worden door groen met veel ecologische waarde. Pleinen kunnen veel 
groen bevatten, bijvoorbeeld in de vorm van grote bomen die onder andere tijdens hete dagen 
enorm veel waarde hebben voor mensen en dieren in de stad. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2894-9137 O35-c 

Het uitbreiden van de recreatieve functie van groengebieden leidt tot een negatieve impact op 
de biodiversiteit. De huidige redelijk positieve stand van de biodiversiteit in Amsterdam is mede 
te danken aan de gebieden met weinig menselijke aanwezigheid. Garandeer daarom juist het 
voortbestaan van deze niet of beperkt toegankelijke gebieden door de hele stad heen. 

We maken een onderscheid in recreatieve functies die veel of weinig belasting voor de natuur 
met zich meebrengen. Zo kunnen wandelen en natuureducatie vaak goed samengaan met 
natuurlijke gebieden. Grote recreatiedruk geeft druk op de lokale ecologie. In parken werken we 
daarom met zones: in een deel kan men intensiever recreëren, terwijl we dit in een ander deel 
ontmoedigen. Maar volgens de Groenvisie kunnen verschillende functies zeker hand in hand 
gaan in hetzelfde groengebied. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2894-9137 O35-d 

Maak inheems dé modus operandi en leg het gebruik van exotische planten die niet van nature 
thuishoren in Nederland veel sterker aan banden. Neem in de Groenvisie op dat exoten alleen 
mogen worden gebruikt om accenten te leggen, in maximaal tien procent van het oppervlak. De 
rest is bestemd voor passende inheemse soorten. 

In de Groenvisie hebben we opgenomen dat we bij voorkeur met inheemse planten werken. In 
een nadere beleidsuitwerking zullen we dat concreter maken: waar is inheemse beplanting een 
vereiste en waar kunnen ook andere planten gekozen worden. Er zijn ook andere criteria die bij 
de plantkeuze een rol spelen.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2894-9137 O35-e 

Gebruik ook de werkelijk genetisch inheemse planten en zaden, en niet de (iets goedkopere) 
varianten die in mediterrane gebieden gekweekt zijn en nu vaak gebruikt worden. Door hun 
andere biologische klok sluiten de bloeiperiode van deze varianten niet aan bij die van dieren die 
daarvan afhankelijk zijn. 

In de Groenvisie hebben we opgenomen dat we bij voorkeur met inheemse planten werken. 
Onder inheemse planten verstaan we soorten die oorspronkelijk voorkomen in Nederland of in 
de buurt van Nederland. We zullen een definitie van inheemse planten toevoegen. Overgenomen 

2894-9137 O35-f 

Bij natuurinclusief bouwen wordt vaak slechts aan één behoefte van dieren voldaan, d.w.z. 
nestgelegenheid. Vaak wordt echter totaal vergeten dat deze dieren ook voedsel nodig hebben; 
zonder het creëren van voedselbronnen (begroeiing tbv biodiversiteit) is natuurinclusief bouwen 
nutteloos en verspild geld. Maak dus ook de aanleg van voldoende kwalitatief groen onderdeel 
van de bouweisen. 

In de Groenvisie is natuurinclusief een uitgangspunt. Hierbij zijn de verschillende aspecten van 
belang die nodig zijn om de biodiversiteit te vergroten. Ook de voedselvoorziening voor diverse 
soorten in hierbij van belang. Bijvoorbeeld door in te zetten op groene bloemrijke daken en 
gevels en tuinen. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

2894-9137 O35-g 

Uitstekend dat partijen als bedrijven en woningcorporaties bij de aanleg en onderhoud van groen 
zullen worden betrokken. Amsterdam kan een voortrekkersrol vervullen, door een 
voorkeursbeleid te maken voor de vestiging van bedrijven die hierbij een rol willen spelen. Zorg 
ook dat naast het aanmoedigingsbeleid duidelijke regelgeving voor partners in de stad opgesteld 
wordt. Zo ligt op bedrijventerreinen veel meer verharding dan nodig; stel hier beperkingen aan 
door te eisen dat minimaal 30% van een terrein onverhard moet zijn en dit ecologisch beheerd 
moet worden. 

Voor nieuwbouw en grootschalige renovaties van gebouwen heeft Amsterdam regels opgesteld 
(handboek en puntenregeling) voor natuurinclusief bouwen zoals het toepassen van groene 
daken en gevels, het aanbrengen van neststenen voor vogels en voorzieningen voor 
vleermuizen.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2894-9137 O35-h 

Woningcorporaties zien groen van particulieren niet als hun bevoegdheid. Daardoor worden 
tuinen in nieuwe wijken juist nog steeds meer betegeld, en heggen en hagen vervangen door 
schuttingen. Ondersteun de corporaties met duidelijke regelgeving, en stel een stedelijke tegel- 
en schuttingtax in. 

Vanuit Rainproof en het programma Klimaatadaptatie voeren we in 2020 een aantal pilots uit 
voor een tegelservice. Hiermee kunnen omwonenden tuintegels uit binnentuin halen. Deze halen 
we dan gratis op. We onderzoeken of we deze service structureel en ook voor 
woningbouwcorporaties kunnen opzetten.   

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 
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2894-9137 O35-i 

Maak de Groenvisie baanbrekend door de ruimte bestemd voor de menselijke bevolking en haar 
aanhang niet meer te laten groeien. Zo creëer je werkelijk ruimte voor meer groen. Matig 
nieuwbouw zodat de stad niet onverbiddelijk wordt opgeslokt door constructies. Zet in op 
woningen met een kleiner woonoppervlak per huishouden (tinier of tiny houses) en stel paal en 
perk aan de bouw van ruim bemeten woningen. Laat bedrijven slechts al bestaande 
bedrijfsruimtes verbouwen en stop de ruimte-consumerende verdozing van het landschap met 
distributiecentra. 

De Groenvisie gaat niet over de groei van het aantal nieuwe inwoners, de transformatie van 
kantoren in woningen en ook niet over reeds genomen besluiten in het verleden.  

Niet 
overgenomen 

2894-9137 O35-j 

Natuureducatie is cruciaal: jong geleerd is oud gedaan. Dat zie je terug bij iedere huidige groen- 
en natuurliefhebber. Daarom moet de jeugd veel meer bij natuur in hun stad worden betrokken. 
Het is daarom goed dat kinderen kunnen leren in schooltuinen, maar daarnaast is nog veel meer 
nodig om ervaringsgericht natuureducatie mogelijk te maken voor alle jeugd. Zorg samen met 
het onderwijs voor natuurlijke (speel)pleinen -ook bij kinderopvang, middelbare scholen en 
jeugdhonken-, maak natuureducatie onderdeel van het curriculum en bevorder buitenschoolse 
activiteiten door groenorganisaties. 

Kinderen zijn de toekomstige inwoners van onze (groene) stad. We stimuleren natuureducatie 
door leerkrachten in het basisonderwijs te ondersteunen die levendige natuurlessen willen 
verzorgen op natuureducatie-locaties in het openbaar groen. Meer informatie hierover vindt u op 
deze website. Daarnaast maken we schoolpleinen groener om steeds meer groene en 
uitdagende speelplekken in de stad te krijgen. Natuureducatie speelt ook een rol bij het groener 
maken van schoolpleinen. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

2894-9137 O35-k 

Durf bewoners en instanties ook aan te spreken over het (on)juiste gebruik hun privéterrein 
(verharding, onderkeldering enzovoorts). Uiteindelijk heeft dit invloed op het grote geheel en 
hen daarop aanspreken en zo nodig aansturen is wenselijk in een steeds vollere stad waar 
optimaal ruimtegebruik een must is.    

Regels voor het bebouwen van binnenterreinen zijn opgenomen in bestemmingsplannen. De 
Groenvisie zet in op het aanmoedigen van bewoners, bedrijven en organisaties om bestaande 
(binnen)tuinen, gevels en daken groener te maken en ecologisch te beheren. De gemeente zet 
samen met het programma Rainproof in op het onttegelen van tuinen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2894-9137 O35-l 

De voorkeur voor gemakkelijk te onderhouden en beheren groen levert een groot risico op vrij 
homogene begroeiing. Dat komt de biodiversiteit niet ten goede. Garandeer dat andersoortig 
groen mag groeien in minstens een derde van parken en plantsoenen, met een verspreide ligging 
hiervan over de gehele stad. 

In het werkproces binnen de gemeente is opgenomen dat ecologen plannen voor herinrichting 
en renovatie toetsen. Binnen planontwikkeling passen we ecologisch beheer in waar dit zinvol is 
en zal leiden tot een duurzame verhoging van de biodiversiteit. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2894-9137 O35-m 

Veel dieren, van groot tot klein, gedijen in een rommelige omgeving. De strak getrokken en 
netjes aangeblazen stad van tegenwoordig biedt te weinig ruimte voor dood organisch 
materiaal, rommelige en braakliggende hoekjes en vervallen bouwsels. Maak deze rommeligheid 
onderdeel van het beheerplan. 

Er zijn plekken in de parken die geschikt zijn om dood hout te laten liggen of zelfs takkenrillen 
aan te leggen. Vanuit de Groenvisie besteden we hier aandacht aan door in bepaalde delen van 
de parken prioriteit te geven aan natuur en biodiversiteit.  

Al opgenomen 
in Groenvisie 

2894-9137 O35-n 

Het aantal honden en katten neemt schrikbarend toe. Zij hebben een negatieve invloed op het 
groen en de natuur in de stad. Ze doden en verstoren veel wilde dieren, zorgen voor bemesting 
met stikstof en vervuiling door de plastic zakjes, en behoeven veel ruimte voor het uitlaten. 
Beperk het hebben ervan door een ontmoedigingsbeleid zoals belasting en beperkende regels 
mbt huisvesting (ook tbv dierenwelzijn).  

Veel inwoners van Amsterdam beleven plezier aan het hebben van een huisdier. Uiteraard is het 
de verantwoordelijkheid van de eigenaar zorg te dragen dat het huisdier niet voor overlast voor 
anderen zorgt. Wel faciliteren we de eigenaar door onder andere het aanleggen van losloop- en 
verbodsgebieden en het bevorderen van de chipplicht van loslopende katten. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2894-9137 O35-o 
Beperk ook het loslopen van honden in natuurgebieden en stadsparken en handhaaf hierop met 
boetes.  

De losloop- en verbodsgebieden worden momenteel herzien. Hierbij nemen we ecologisch 
kwetsbare gebieden mee en winnen we altijd advies in bij een stadsecoloog. Als 
hondeneigenaren zich niet aan de losloopgebieden houden, kunnen we hier al op handhaven 
(met boetes). Het is echter ook van belang dat honden ruimte hebben om te spelen en rennen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2894-9137 O35-p 

Bestem minstens de helft van elk stadspark tot stukken waar honden aan de lijn moeten (ook fijn 
voor de mensen die niet dol zijn op honden) en sluit bepaalde natuurgebieden geheel voor 
honden. 

Het aanwijzen van losloopgebieden is een verantwoordelijkheid van de stadsdelen. Zij maken 
hier de afweging en houden rekening met de verschillende gebruikers van de openbare ruimte. 
Indien een natuurgebied ecologische waarde heeft, winnen zij advies in van de stadsecoloog over 
de haalbaarheid van een losloopgebied. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2894-9137 O35-q 

Maak zaak van de bescherming van broedgebieden tijdens het broedseizoen. Zorg dat toegang 
daadwerkelijk onmogelijk wordt voor mens en hond door paden af te sluiten/bruggen te 
blokkeren enzovoorts.  

In de Groenvisie is opgenomen dat we hondenlosloopgebieden aanleggen waar het past. We 
zorgen dat we er geen ecologisch waardevolle gebieden mee verstoren. Er wordt echter niet 
voor gekozen om alle broedgebieden af te sluiten tijdens het broedseizoen. Dat kan in een aantal 
gebieden wel haalbaar zijn, maar niet voor de hele stad. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2894-9137 O35-r 

Garandeer ook de naleving van wettelijke regels bij groenmedewerkers en -aannemers en 
bewoners, zodat bomen en struiken in plantsoenen en parken niet gesnoeid, geknot en stompen 
verwijderd worden tijdens het broedseizoen. 

In de wetgeving is aangegeven dat broedende vogels niet verstoord mogen worden. Eenieder 
dient zich aan de wet te houden en dat geldt dus ook voor uitvoerend personeel. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2894-9137 O35-s 

Stop ook de ruimte-consumerende verdozing van het landschap met distributiecentra, dit is 
lelijk, ongewenst ruimtegebruik en niet noodzakelijk: laat bedrijven al bestaande bedrijfsruimtes 
verbouwen. 

De Groenvisie gaat niet over bedrijfsgebouwen en ook niet over in het verleden genomen 
besluiten daarover.  

Niet 
overgenomen 

https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/schooltuinen-natuureducatie/


78 
 

2894-9137 O35-t 

Zorg (met regelgeving en hulp) dat boerenbedrijven binnen de gemeente overgaan op duurzame 
landbouw. Veengebieden worden nu te veel ontwaterd en zelfs onderbemalen met nadelige 
effecten voor flora en fauna, bodemdaling en een enorme uitstoot van CO2 tot gevolg. Ook 
worden de bodems veel meer bemest dan een gezond ecosysteem kan hebben, resulterend in 
een dramatische afname van biodiversiteit, bovengronds maar ook in het bodemleven. Ook het 
houden van grote aantallen dieren in stallen die leven van geïmporteerd veevoer, dat ook nog 
eens bijdraagt aan ontbossing elders en klimaatverandering, zou niet moeten mogen 
plaatsvinden in en bij een stad die een groene leefomgeving een warm hart toedraagt. 

Het verduurzamen van de landbouw is een opgave die het rijk, vanwege de grote invloed van het 
Europese Landbouwbeleid, via de provincies gebiedsgericht aanstuurt. Het gaat hierbij om 
integrale gebiedsprocessen, waarbij in dialoog met de sector, de waterschappen en de 
gemeenten opgaven voor klimaat (verminderen uitstoot broeikasgassen/bodemdaling, 
waterberging), stikstof en biodiversiteit (afronden Natuurnetwerk Nederland (NNN) en 
stimuleren plattelandsnatuur) in samenhang opgepakt worden. De gemeente heeft hierin een 
faciliterende rol, omdat wij verantwoordelijk zijn voor de ruimtelijke ordening. Amsterdam heeft 
ambities op het gebied van klimaat, bodemdaling, biodiversiteit en voedsel en doet daarom 
volop mee in bijvoorbeeld het interbestuurlijke gebiedsprogramma Laag Holland. Ook in de 
Amstelscheg steunen we de boeren die meer natuurprestaties leveren en hun melk onder de 
merknaam Boeren van Amstel op de markt brengen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2894-9137 O35-u 

Trek samen op met omringende gemeenten zodat de landschappen rondom Amsterdam 
werkelijk open blijven. Vooralsnog neemt de bebouwing overal toe omdat er geen duidelijk 
gedeeld plan is. Neem een voorbeeld aan Amsterdam Wetlands van Landschap Noord Holland. 

Wij werken nauw samen met de provincie, andere gemeenten en de waterschappen bij het 
versterken van het landschap. Dat doen we onder andere via het samenwerkingsverband 
Metropoolregio Amsterdam. In de omgeving van Amsterdam is het landschap bijzonder open 
gebleven, mede dankzij de samenwerking in het verleden. De regio groeit echter snel en daarom 
werkt de MRA aan een door Rijk en regio gedragen Verstedelijkingsstrategie, waarbij 
verstedelijking binnenstedelijk plaatsvindt in verschillende centra in de regio. Gelijktijdige 
investering in de kwaliteit van het landschap is daarbij uitgangspunt. 

Niet 
overgenomen 

2894-9137 O35-v 
Maak boomspiegels per definitie groter en met grond. Zo krijgt de boom beter groeikansen, en 
kunnen hier wilde planten groeien of boomtuintjes aangelegd worden door bewoners. 

Een grote open boomspiegel is bevorderlijk voor het leefmilieu van een boom en ook voor zijn 
functie zoals de waterberging. Daardoor zetten we in de Groenvisie in op groene straten met 
genoeg ruimte voor boomspiegels die we willen combineren met bloembeplanting waar 
mogelijk. Maar ook trottoirtegels en klinkers rond bomen laten nog zeer veel water- en zuurstof 
door. Tussen de 80% en 90% ten opzichte van een open boomspiegel. Bladresten en 
uitwerpselen van dieren komen zo toch in de ondergrondse kringloop terecht. Op drukke locaties 
en belangrijke stedelijke structuren is er niet altijd ruimte voor grote en open boomspiegels. In 
een verharde omgeving met goed ingerichte groeiplaatsen kunnen de bomen zich ook 
uitstekend ontwikkelen. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

2894-9137 O35-w 

Meer groen en meer recreatie staan op gespannen voet met elkaar. Niet iedereen die het groen 
in wil, zoekt bijvoorbeeld groen met horeca, verharde paden of barbecuevelden. Maak daar een 
differentiatie in. En daar waar bovengenoemde toegevoegd worden aan groen is veel (extra) 
aandacht nodig voor het voorkomen van overlast in de vorm van (zwerf)afval en geluid- en 
lichtvervuiling. 

De Groenvisie zet in op groen dat verschillende opgaven dient en behalve voor de mens juist 
expliciet is voor dieren en planten. Biodiversiteit is een heel belangrijk aspect en één van de 
hoofdredenen voor deze Groenvisie zoals u kunt lezen. Natuurlijk kan in de stad niet ieder stukje 
groen een even hoge ecologische waarde krijgen, het streven is om, waar mogelijk, wel in te 
zetten op die ecologische waarde ook al groeit de stad en heb je natuurlijk ook in het groen te 
maken met overlast. Door het beheer en de inrichting goed op elkaar af te stemmen en richting 
te geven aan menselijk gebruik dat past bij het karakter van een groene plek denken we dat 
mens, plant en dier heel goed samen kunnen floreren in hetzelfde groengebied. Op de ene 
locatie zal de nadruk meer op de natuur liggen en natuurbeleving en gezondheid op de andere 
meer op sociaal welzijn of klimaatadaptatie. Voorbeelden van waar recreatie en natuur al goed 
samengaan zijn bijvoorbeeld: het Vondelpark (met de Schapen-en koeienweide) en het 
Diemerpark (met de ARK-zone).  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2894-9137 O35-x 
Weer festivals uit natuurlijke gebieden in en rondom de stad. Richt hier enkele speciale plekken 
voor in. 

Locaties en type evenementen zijn bepaald in het evenementenbeleid 2018 en dat valt onder de 
burgermeester. Wel zijn er dit jaar naar aanleiding van bodemonderzoeken kaarten gemaakt 
met de meest kwetsbare gebieden en beschermingsmaatregelen opgesteld. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

2894-9137 O35-y 

Uitstekend dat bij beheer en onderhoud gericht wordt op een hoge kwaliteit groen. Daarbij 
hoort, behalve het goed opleiden van groenbeheerders en –werkers, ook het afsluiten van 
(raam)contracten met groenbeheerfirma’s met specifieke kwaliteitseisen. 

Voor het beheer van het groen heeft de gemeente contracten afgesloten met in groenbeheer 
gespecialiseerde bedrijven. Binnen de contracten hebben deze bedrijven de verplichting om 
personeel met de juiste kwalificaties in te zetten. 

Niet 
overgenomen 

5409-3676 B151 

Eerst in straten en buurten groen planten in plaats van alleen naar weghalen. Ik begrijp dat een 
stikstof loze zandduin lekker kaal gehouden voor de zand hagedis de natte droom van iedere 
groen subsidie slurper is, maat ik zou liever wat struiken etc aangeplant worden in de woestenij 
met zandbakken (letterlijk!) die de pond Sterling laan nu is. Graag wat minder wit beleid (zo’n 
groene nota is racistisch wit!), en plant gewoon eens wat struiken en schoffel niet steeds de 
planten weg die bewoners uit arren moede planten. 

We betreuren het dat de groeninitiatieven in uw straat mislopen in het beheer. Bij de uitwerking 
van een uitvoeringsprogramma werken we nauw samen met de stadsdelen en de beheerders. 
Wij zullen dit als aandachtspunt meegeven. 

Niet 
overgenomen 
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0329-2826 O36-a 

De intenties en ambities zijn erg vrijblijvend verwoord. Ook worden geen echte keuzes gemaakt. 
Daardoor loopt de Groenvisie een groot risico slechts een mooie droom te blijven, wanneer de 
punten sluitpost op de begroting worden of de misten en maren voorrang krijgen. Neem daarom 
als waarborg minimale percentages én streefcijfers op. Benoem wat gelaten moet worden op 
andere beleidsterreinen om dit te kunnen realiseren en neem deze integrale aanpak op in de 
betreffende beleidsdocumenten. 

Deze Groenvisie geeft de hoofdlijnen aan waar we voor 30 jaar ambities aan koppelen. De visie 
op zich is niet concreet, omdat ze richtinggevend is voor een lange termijn. Iedere 4 à 5 jaar 
stellen we een Uitvoeringsprogramma op dat de concrete plannen voor de korte termijn 
beschrijft. Dat gebeurt steeds op basis prioritering op dat moment en beschikbare budgetten. 
Dat alles is erop gericht om op lange termijn alle ambities te kunnen verwezenlijken. Aan veel 
ambities wordt ook al gewerkt. Amsterdam begint natuurlijk niet bij nul. Door de gemeente, 
maar ook door organisaties, bedrijven en bewoners wordt op veel plekken al gewerkt aan het 
creëren van groene openbare en private ruimte die steeds gezonder, ecologischer en 
klimaatadaptiever wordt.  Overgenomen 

0329-2826 O36-b 

Niet alles wat in de Groenvisie als groen bestempeld wordt is werkelijk groen. Een uitlaatstrook, 
gazon of sportplein hebben weinig met natuur of groen te maken, bieden niet de in hoofdstuk 1 
genoemde voordelen van vegetatie, maar beconcurreren deze wel om ruimte. Voorkom 
vervuiling van streefcijfers en minimale percentages voor groen door dergelijk 
oppervlaktegebruik eruit te laten. 

Groen en natuur bestaan in vele vormen en een scherpe definitie van die termen is moeilijk te 
geven. Daarom geven we aan dat het steeds maatwerk is en afhankelijk van de locatie hoe het 
groen op een bepaalde plek kan worden ingevuld, welke beplanting daarbij hoort en wat de 
natuurwaarde is. Niet al het groen heeft een even hoge waarde voor de natuur. Kwalitatief groen 
betekent dat het zo veel mogelijk waarde heeft voor natuur, klimaatadaptatie, sociaal welzijn en 
gezondheid, dat ziet er op de ene locatie heel anders uit dan op de andere afhankelijk van de 
opgave en behoefte en mogelijkheden. Bijvoorbeeld kunstgrasvelden zijn niet groen, maar 
kunnen wel omgeven worden door groen met veel ecologische waarde. Pleinen kunnen veel 
groen bevatten, bijvoorbeeld in de vorm van grote bomen die onder andere tijdens hete dagen 
enorm veel waarde hebben voor mensen en dieren in de stad 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0329-2826 O36-c 

Het uitbreiden van de recreatieve functie van groengebieden leidt tot een negatieve impact op 
de biodiversiteit. De huidige redelijk positieve stand van de biodiversiteit in Amsterdam is mede 
te danken aan de gebieden met weinig menselijke aanwezigheid. Garandeer daarom juist het 
voortbestaan van deze niet of beperkt toegankelijke gebieden door de hele stad heen. 

We maken een onderscheid in recreatieve functies die veel of weinig belasting voor de natuur 
met zich meebrengen. Zo kunnen wandelen en natuureducatie vaak goed samengaan met 
natuurlijke gebieden. Grote recreatiedruk geeft druk op de lokale ecologie. In parken werken we 
daarom met zones: in een deel kan men intensiever recreëren, terwijl we dit in een ander deel 
ontmoedigen. Maar volgens de Groenvisie kunnen verschillende functies zeker hand in hand 
gaan in hetzelfde groengebied. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0329-2826 O36-d 

Maak inheems dé modus operandi en leg het gebruik van exotische planten die niet van nature 
thuishoren in Nederland veel sterker aan banden. Neem in de Groenvisie op dat exoten alleen 
mogen worden gebruikt om accenten te leggen, in maximaal tien procent van het oppervlak. De 
rest is bestemd voor passende inheemse soorten. 

In de Groenvisie hebben we opgenomen dat we bij voorkeur met inheemse planten werken. In 
een nadere beleidsuitwerking zullen we dat concreter maken: waar is inheemse beplanting een 
vereiste en waar kunnen ook andere planten gekozen worden. Er zijn ook andere criteria die bij 
de plantkeuze een rol spelen.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0329-2826 O36-e 

Gebruik ook de werkelijk genetisch inheemse planten en zaden, en niet de (iets goedkopere) 
varianten die in mediterrane gebieden gekweekt zijn en nu vaak gebruikt worden. Door hun 
andere biologische klok sluiten de bloeiperiode van deze varianten niet aan bij die van dieren die 
daarvan afhankelijk zijn. 

In de Groenvisie hebben we opgenomen dat we bij voorkeur met inheemse planten werken. 
Onder inheemse planten verstaan we soorten die oorspronkelijk voorkomen in Nederland of in 
de buurt van Nederland. We zullen een definitie van inheemse planten toevoegen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0329-2826 O36-f 

Bij natuurinclusief bouwen wordt vaak slechts aan één behoefte van dieren voldaan, d.w.z. 
nestgelegenheid. Vaak wordt echter totaal vergeten dat deze dieren ook voedsel nodig hebben; 
zonder het creëren van voedselbronnen (begroeiing tbv biodiversiteit) is natuurinclusief bouwen 
nutteloos en verspild geld. Maak dus ook de aanleg van voldoende kwalitatief groen onderdeel 
van de bouweisen. 

In de Groenvisie is natuurinclusief een uitgangspunt. Hierbij zijn de verschillende aspecten van 
belang die nodig zijn om de biodiversiteit te vergroten. Ook de voedselvoorziening voor diverse 
soorten in hierbij van belang. Bijvoorbeeld door in te zetten op groene bloemrijke daken en 
gevels en tuinen. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

0329-2826 O36-g 

Uitstekend dat partijen als bedrijven en woningcorporaties bij de aanleg en onderhoud van groen 
zullen worden betrokken. Amsterdam kan een voortrekkersrol vervullen, door een 
voorkeursbeleid te maken voor de vestiging van bedrijven die hierbij een rol willen spelen. Zorg 
ook dat naast het aanmoedigingsbeleid duidelijke regelgeving voor partners in de stad opgesteld 
wordt. Zo ligt op bedrijventerreinen veel meer verharding dan nodig; stel hier beperkingen aan 
door te eisen dat minimaal 30% van een terrein onverhard moet zijn en dit ecologisch beheerd 
moet worden. 

Voor nieuwbouw en grootschalige renovaties van gebouwen hebben we regels opgesteld 
(handboek en puntenregeling) voor natuurinclusief bouwen zoals het toepassen van groene 
daken en gevels, het aanbrengen van neststenen voor vogels en voorzieningen voor 
vleermuizen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0329-2826 O36-h 

Woningcorporaties zien groen van particulieren niet als hun bevoegdheid. Daardoor worden 
tuinen in nieuwe wijken juist nog steeds meer betegeld, en heggen en hagen vervangen door 
schuttingen. Ondersteun de corporaties met duidelijke regelgeving, en stel een stedelijke tegel- 
en schuttingtax in. 

Vanuit Rainproof en het programma Klimaatadaptatie voeren we in 2020 een aantal pilots uit 
voor een tegelservice. Hiermee kunnen omwonenden tuintegels uit binnentuin halen. Deze halen 
we dan gratis op. We onderzoeken of we deze service structureel en ook voor 
woningbouwcorporaties kunnen opzetten. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/coalitieakkoord-uitvoeringsagenda/gezonde-duurzame-stad/aanpassen-klimaatverandering-amsterdam/
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0329-2826 O36-i 

Hoe meer groen, hoe meer onderhoud. De gemeente beoogt dat deels te doen met participatie 
van bewoners. Uit ervaring blijkt dat slechts een klein deel van de bewoners hiertoe zelf het 
initiatief nemen, terwijl het overgrote deel ondersteuning hierbij nodig heeft van groenteams, 
die hen daarbij activeren, faciliteren en helpen verzelfstandigen. Mede dankzij hen is de stad nu 
zo groen. Deze rol is nu onderbelicht. 

Bij Groen in de Buurt pakt de gemeente initiatieven van bewoners om de openbare ruimte 
groener te maken op, en realiseert die samen met die bewoners en de buurt. De initiatiefnemers 
zorgen vervolgens voor het beheer van het project. We stimuleren bewoners om met initiatieven 
te komen primair door voorlichting en ondersteuning te bieden. Daarbij betrekken we ook 
allerlei andere partijen, die specifieke kennis of expertise in kunnen brengen. Zie voor meer 
informatie en voorbeelden uit de praktijk deze website en deze site.   

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0329-2826 O36-j 

De ervaring laat echter zien dat er een limiet zit aan deze vrijwillige inzet van bewoners. Er zal 
dus ook weer geïnvesteerd moeten worden in groenmedewerkers, in plaats van de 
bezuinigingen van de afgelopen jaren. 

Het groener maken van de stad doen we samen met andere partijen (waaronder burgers). Dit 
zullen we verder uitwerken in het Uitvoeringsprogramma. Binnen bestaande budgetten kunnen 
we een deel van de uitvoering meenemen en daarnaast gaan we een stadsbreed 
investeringsprogramma opzetten voor de ontwikkeling en het beheer van groen.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0329-2826 O36-k 

Durf bewoners en instanties ook aan te spreken over het (on)juiste gebruik hun privéterrein 
(verharding, onderkeldering enzovoorts). Uiteindelijk heeft dit invloed op het grote geheel en 
hen daarop aanspreken en zo nodig aansturen is wenselijk in een steeds vollere stad waar 
optimaal ruimtegebruik een must is.    

Regels voor het bebouwen van binnenterreinen zijn opgenomen in bestemmingsplannen. De 
Groenvisie zet in op het aanmoedigen van bewoners, bedrijven en organisaties om bestaande 
(binnen)tuinen, gevels en daken groener te maken en ecologisch te beheren. De gemeente zet 
samen met het programma Rainproof in op het onttegelen van tuinen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0329-2826 O36-l 

De voorkeur voor gemakkelijk te onderhouden en beheren groen levert een groot risico op vrij 
homogene begroeiing. Dat komt de biodiversiteit niet ten goede. Garandeer dat andersoortig 
groen mag groeien in minstens een derde van parken en plantsoenen, met een verspreide ligging 
hiervan over de gehele stad. 

In ons werkproces is opgenomen dat ecologen plannen voor herinrichting en renovatie toetsen. 
Binnen planontwikkeling passen we ecologisch beheer in waar dit zinvol is en zal leiden tot een 
duurzame verhoging van de biodiversiteit. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0329-2826 O36-m 

Veel dieren, van groot tot klein, gedijen in een rommelige omgeving. De strak getrokken en 
netjes aangeblazen stad van tegenwoordig biedt te weinig ruimte voor dood organisch 
materiaal, rommelige en braakliggende hoekjes en vervallen bouwsels. Maak deze rommeligheid 
onderdeel van het beheerplan. 

Er zijn plekken in de parken die geschikt zijn om dood hout te laten liggen of zelfs takkenrillen 
aan te leggen. Vanuit de Groenvisie besteden we hier aandacht aan door in bepaalde delen van 
de parken prioriteit te geven aan natuur en biodiversiteit.  

Al opgenomen 
in Groenvisie 

0329-2826 O36-n 

Het aantal honden en katten neemt schrikbarend toe. Zij hebben een negatieve invloed op het 
groen en de natuur in de stad. Ze doden en verstoren veel wilde dieren, zorgen voor bemesting 
met stikstof en vervuiling door de plastic zakjes, en behoeven veel ruimte voor het uitlaten. 
Beperk het hebben ervan door een ontmoedigingsbeleid zoals belasting en beperkende regels 
mbt huisvesting (ook tbv dierenwelzijn).  

Veel inwoners van Amsterdam beleven plezier aan het hebben van een huisdier. Uiteraard is het 
de verantwoordelijkheid van de eigenaar zorg te dragen dat het huisdier niet voor overlast voor 
anderen zorgt. Wel faciliteert de gemeente de eigenaar door onder andere het aanleggen van 
losloop- en verbodsgebieden en het bevorderen van de chipplicht van loslopende katten 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0329-2826 O36-o 
Beperk ook het loslopen van honden in natuurgebieden en stadsparken en handhaaf hierop met 
boetes.  

De losloop- en verbodsgebieden herzien we momenteel. Hierbij nemen we ecologisch kwetsbare 
gebieden mee en winnen we altijd advies in van de stadsdecoloog. Als hondeneigenaren zich niet 
aan de losloopgebieden houden, kunnen we hier al op handhaven (met boetes). Het is echter ook 
van belang dat honden ruimte hebben om te spelen en rennen.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0329-2826 O36-p 

Bestem minstens de helft van elk stadspark tot stukken waar honden aan de lijn moeten (ook fijn 
voor de mensen die niet dol zijn op honden) en sluit bepaalde natuurgebieden geheel voor 
honden. 

Het aanwijzen van losloopgebieden is een verantwoordelijkheid van de stadsdelen. Zij maken 
hier de afweging en houden rekening met de verschillende gebruikers van de openbare ruimte. 
Indien een natuurgebied ecologische waarde heeft, wint het stadsdeel advies in van de 
stadsecoloog over de haalbaarheid van een losloopgebied. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0329-2826 O36-q 

Maak zaak van de bescherming van broedgebieden tijdens het broedseizoen. Zorg dat toegang 
daadwerkelijk onmogelijk wordt voor mens en hond door paden af te sluiten/bruggen te 
blokkeren enzovoorts.  

In de Groenvisie is opgenomen dat we hondenlosloopgebieden aanleggen waar het past. We 
zorgen dat ecologisch waardevolle gebieden er niet door worden verstoord. We kiezen er echter 
niet voor om alle broedgebieden af te sluiten tijdens het broedseizoen. Dat kan in een aantal 
gebieden wel haalbaar zijn, maar niet voor de hele stad. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0329-2826 O36-r 

Garandeer ook de naleving van wettelijke regels bij groenmedewerkers en -aannemers en 
bewoners, zodat bomen en struiken in plantsoenen en parken niet gesnoeid, geknot en stompen 
verwijderd worden tijdens het broedseizoen. 

In de wetgeving is aangegeven dat broedende vogels niet verstoord mogen worden. Eenieder 
dient zich aan de wet te houden en dat geldt dus ook voor uitvoerend personeel. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

0329-2826 O36-s 

Stop ook de ruimte-consumerende verdozing van het landschap met distributiecentra, dit is 
lelijk, ongewenst ruimtegebruik en niet noodzakelijk: laat bedrijven al bestaande bedrijfsruimtes 
verbouwen. 

De Groenvisie gaat niet over bedrijfsgebouwen en ook niet over in het verleden genomen 
besluiten daarover.  

Niet 
overgenomen 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/medebeheer/
https://buurtgroen020.nl/
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0329-2826 O36-t 

Zorg (met regelgeving en hulp) dat boerenbedrijven binnen de gemeente overgaan op duurzame 
landbouw. Veengebieden worden nu te veel ontwaterd en zelfs onderbemalen met nadelige 
effecten voor flora en fauna, bodemdaling en een enorme uitstoot van CO2 tot gevolg. Ook 
worden de bodems veel meer bemest dan een gezond ecosysteem kan hebben, resulterend in 
een dramatische afname van biodiversiteit, bovengronds maar ook in het bodemleven. Ook het 
houden van grote aantallen dieren in stallen die leven van geïmporteerd veevoer, dat ook nog 
eens bijdraagt aan ontbossing elders en klimaatverandering, zou niet moeten mogen 
plaatsvinden in en bij een stad die een groene leefomgeving een warm hart toedraagt. 

Het verduurzamen van de landbouw is een opgave die het rijk, vanwege de grote invloed van het 
Europese Landbouwbeleid, via de provincies gebiedsgericht aanstuurt. Het gaat hierbij om 
integrale gebiedsprocessen, waarbij in dialoog met de sector, de waterschappen en de 
gemeenten opgaven voor klimaat (verminderen uitstoot broeikasgassen/bodemdaling, 
waterberging), stikstof en biodiversiteit (afronden Natuurnetwerk Nederland (NNN) en 
stimuleren plattelandsnatuur) in samenhang opgepakt worden. De gemeente heeft hierin een 
faciliterende rol, omdat wij verantwoordelijk zijn voor de ruimtelijke ordening. Amsterdam heeft 
ambities op het gebied van klimaat, bodemdaling, biodiversiteit en voedsel en doet daarom 
volop mee in bijvoorbeeld het interbestuurlijke gebiedsprogramma Laag Holland. Ook in de 
Amstelscheg steunen we de boeren die meer natuurprestaties leveren en hun melk onder de 
merknaam Boeren van Amstel op de markt brengen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

1154-9277 B152-a 

Heel goed, eindelijk een visie over 3 decennia! Wat ik mis is het inzetten van groen tegen 
hanggroepen en (kleine) criminaliteit. Zo zouden bijvoorbeeld de trappen voor AH Dam vol gezet 
moeten worden met bloembakken. En bijvoorbeeld ook daar waar alcoholisten en criminogene 
jongeren samenscholen: hen betrekken bij het inrichten en het onderhouden. Met voorrang 
inzetten van groen op de  vele blinde muren in de stad die nu steeds met graffiti of illegale 
platreclame besmeurd worden. 

Het is geen ambitie van de Groenvisie om groen in te zetten tegen hanggroepen en (kleine) 
criminaliteit. De ervaring met beplanting leert namelijk dat graffiti daar net zo makkelijk 
overheen wordt gespoten. Street art lijkt meer te helpen, omdat er respect is voor elkaar werk. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

1154-9277 B152-b 

Leuk dat één van de gedachten van STADonderDAK over een nieuwe functie van het PC 
Hoofthuis is meegenomen: namelijk groene gevels. Een toevoeging zou zijn om als gevels 
vergroend worden meteen de ramen met zonne-energie "folie" te beplakken zodat die energie 
opleveren. 

De Groenvisie gaat over de kwaliteit van planten en wilde dieren in de stad. Daarin is 
duurzaamheid een belangrijk kader. Duurzaamheid adresseren we via deze twee onderwerpen. 
We zijn intensief bezig om Amsterdam te verduurzamen via meerdere maatregelen, waaronder 
zonne-energie. Meer informatie is hierover te vinden in de Routekaart Amsterdam 
Klimaatneutraal 2050. 

Niet 
overgenomen 

8710-5568 B153 

In het gebied rondom mijn tuinhuis 56 op Wijkergouw (niet ver van de Nieuwedammer Dijk) leeft 
de Ransuil. De plek (ca 1 ha) is in de nacht volledig donker. Er bestaat geen openbare verlichting. 
Een  intensivering (20%) en openstelling van het tuinpark zou het einde van het leefgebied van 
de Ransuil betekenen. Voor de wet- en regelgeving moet er namelijk openbare verlichting 
worden aangebracht 

Het behoud van natuurwaarden kan op gespannen voet staan met meer openbaarheid en betere 
toegankelijkheid, maar op veel tuinparken is ruimte genoeg voor rustige (natuurvriendelijke) 
parkgedeelten en drukkere openbare parkgedeelten. De wettelijke zorgplicht van de gemeente 
voor beschermde dier- en plantsoorten staat daarbij voorop. De nadruk bij de openbare wandel- 
en fietsroutes ligt op recreatief gebruik. Dat betekent dat we met de inpassing en verlichting 
rekening kunnen houden met de natuurwaarden en dat we passende oplossingen kunnen 
vinden, bijvoorbeeld gedimde verlichting in de rustigste uren van de nacht of verlichting die 
alleen aan gaat als er beweging in de buurt is. 

Meenemen bij 
uitvoering 

5827-0302 B154 

Over de "volkstuinparken" en het "moderniseren en openbaar maken". 
In mijn opinie is er een ding over het hoofd gezien: De volkstuinparken zijn een soort "commons", 
dat wil zeggen zelfbestuurd orgaan. Ze zijn sociaal gegroeid en leveren veel vrijwilligerswerk 
voor beheer en onderhoud. Bovendien zijn ze ook cultureel actief, organiseren bijvoorbeeld 
"tuinkunst" en andere evenementen voor de omgeving. 
Zijn de bedenkers van het omvormingsconcept zich bewust dat het "hakken en zagen" wordt in 
de sociale structuren, als je splitst en 20% kort? 

De gemeente is zich nadrukkelijk bewust van het feit dat de volkstuinparken een vorm van 
hechte sociale samenwerking vertegenwoordigen die kwetsbaar is als er nieuwe ontwikkelingen 
bij komen. De gemeente ziet deze sociale structuur als basis voor de verdere modernisering van 
de volkstuinparken, waarop andere partijen (zoals maatschappelijke organisaties en 
bewonersorganisaties) aan kunnen haken en voort kunnen bouwen. Ontwikkelingen op 
bepaalde tuinparken geven aan dat hierin al goede stappen gezet zijn. Dat geeft vertrouwen dat 
we het kind (sociale samenhang) niet met het badwater weggooien als meer openbaarheid en 
verbreding van gebruik een feit worden. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/klimaatneutraal/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/klimaatneutraal/
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5112-9775 O37-a 

Stop crisis- en herstelwet Rood-groene synergie Zij geven aan dat er teveel ambities zijn die niet 
allemaal tegelijk kunnen. Nog 1 kanttekening: Het primaire denken in aantallen. In gesprek met 
planners hebben we er afgelopen jaren al vaker op gewezen dat wij zien dat deze ‘excel 
stedebouw’ leidt tot toekomstige Vogelaarwijken. Een sterk eenzijdige en sociaal 
onsamenhangende bevolkingsopbouw, dicht op elkaar in erg onaantrekkelijke woonbuurten 
(Overhoeks, Pontsteiger, Westerdokseiland, Elzenhagen zuid, Sluisbuurt). 
U schrijft in de groenvisie:“Het is een lastig karwei om in een verdichtende stad te zorgen voor 
een kwalitatieve en kwantitatieve uitbreiding van het groen, maar dat is wel nodig”.  
Wat we opmaken uit deze redenering is dat het ene, verdichten, voorrang krijgt op het andere, 
groen. Bouwen en beton lijken ‘makkelijk’ en groen is 'lastig'. Op basis van louter economische 
overwegingen klopt dit, omdat uitgifte van (bouw)grond inkomsten genereert. Groen kost 
daarentegen altijd geld. Wij denken echter dat het groen- divers openbaar gebied voor een 
leefbare stad- de allerbelangrijkste voorwaarde is voor verdichting. Het is een wederzijdse 
afhankelijkheid. Dat samenspel zou vanuit politieke denkbeelden een harde voorwaarde moeten 
zijn. Nu wordt een valse tegenstelling gesuggereerd. 

De Groenvisie gaat niet over reeds genomen besluiten over bebouwing. De Groenvisie gaat wel 
over het belang van groen en dat is groot voor Amsterdam. Het is dus niet zo dat verdichten 
voorrang krijgt op vergroenen. Als we dit volgens u suggereren, is dat niet de bedoeling geweest. 
Verdichten kan niet zonder vergroenen. We zullen de betreffende zin die u citeert aanpassen. Overgenomen 

5112-9775 O37-b 

 
Klimaat verandering en adaptatie is voor de wereld -en dus voor Amsterdam- een grote 
uitdaging maar krijgt in de groenvisie 2050 slechts 1 magere pagina met 300 woorden en 1 link 
naar een  webpagina. Wij zouden graag gemotiveerd zien waarom dit niet integraal wordt 
benaderd? Wat zijn de consequenties op midden- lange termijn voor landschapsverandering en 
beheer?Wij zijn erg benieuwd wat op visie- niveau de te verwachten impact en maatregelingen 
voor de stad zijn en hoe Amsterdam vanuit een visie op groen 2050 zich hierop voorbereid. 

Klimaatadaptatie is een van belangrijkste redenen voor vergroening in de stad. Dat is ook terug 
te lezen in de Groenvisie. Bij de uitvoering van de Groenvisie werken we nauw samen met het 
programma Klimaatadaptatie.  

Al opgenomen 
in Groenvisie 

5112-9775 O37-c 

Waar in deze visie gaat de gemeente Amsterdam dieper in op:  
-Lokaal te verwerken afvalstromen of warmteproductie opwekken?  
Wordt dit voorzien ook in ruimte reserveringen? 
-Lokale voedselproductie? 
-Regenwater vasthouden voor hergebruik, dit wordt niet expliciet benoemd en niet als 
ruimtevraag in de stadsuitleg uitgewerkt. 
-Hittestress. 
-Co2 reductie. 
-Luchtvervuiling. 
Dit is cruciaal en zijn onvermijdelijke onderwerpen 

In de Groenvisie gaan we in op aspecten als voedsel, regenwater en hitte. Afvalstromen en 
warmteproductie vallen buiten de scope van de Groenvisie en komen terug in andere recent 
opgestelde beleidsdocumenten van de gemeente Amsterdam. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5112-9775 O37-d 

Beelden van die overgang en/of verbinding zijn hier gangbaar. Ten eerste: de harde grens, een 
keiharde overgang van beton/ steen en mens naar zacht groen/ water. Daarmee verzekeren en 
borgen we het oude cultuurhistorische landschap van Waterland voor onze kinderen en klein 
kinderen. De ringweg A10 is die harde grens. Een tweede beeld is de Rafelige rand. Een zacht 
overgangsgebied, een uitloopzone met gescharrel van een actieve vrije mens. Dat is ook het 
verschil tussen het planologische kaartmateriaal en ‘facts on the ground’- tussen de systeem- en 
leefwereld-, denk in Noord dan aan een golfbaan, huidig gebruik van de slibvelden, volkstuinen 
etc. We vertrouwen erop dat vanuit deze visie het bestuur de harde grens strikt blijft handhaven 
– niet bouwen boven A10- en ook tegelijkertijd de charme ziet van het scharrelen, mits er geen 
onomkeerbare ongelukken gebeuren. 

Uw voorstellen met betrekking tot 'harde' en 'zachte' begrenzingen en de verschillende typen 
groen, met andersoortige activiteiten, zullen we betrekken bij de actualisatie van de 
Hoofdgroenstructuur. De nieuwe Hoofdgroenstructuur nemen we op in de Omgevingsvisie. 

Meenemen bij 
uitvoering 

5112-9775 O37-e 

 
Waterland: Het OPEN landschap en typisch veenweide gebied. De boerenbedrijfsvoering was 
altijd de drager van dat landschap. Door industrialisatie en schaalvergroting komt dat steeds 
meer in het geding. We zien hier als mogelijke richting een meer biologisch gerichte 
bedrijfsvoering. Hoe komt er een nieuwe balans tussen de boeren en het landschap?  
Gezien de klimaatsverandering  zou het goed zijn dat de archetype sloten structuur versterkt 
wordt en er meer bredere vaarten komen. Ook om zo actiever het dempen van sloten tegen te 
gaan. 

In de Nota Duurzaam Landschap (2019) staat beschreven welke opgaven wij zien in het 
landschap, welke doelen wij nastreven, welke uitgangspunten wij daarbij hanteren en aan welke 
thema’s wij werken.  
In de veenweidegebieden, waar Waterland, de Amstelscheg en de polders rond Weesp deel van 
uitmaken, spelen vraagstukken als verduurzaming van de landbouw, bodemdaling en CO2-
uitstoot, klimaatadaptatie en achteruitgang van biodiversiteit. De recreatieve druk op dit 
landschap neemt bovendien toe en opwekking van duurzame energie (wind en zon) doet een 
beroep op het landschap.  

Niet 
overgenomen 
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5112-9775 O37-f 

Restruimte is geen restje 
Er plantsoenen en reststroken die aanvoelen als ‘rest’ en toch waardevolle groene ecologische 
ruimte is of kan zijn. Bijvoorbeeld als rustig leefgebied van dieren. Doordat een gebied 
ontoegankelijk is -voor mensen- betekent het niet dat het geen betekenis/ waarde heeft. Soms 
fungeren die stroken als doorgangsgebied voor kleine dieren in verbinding met een bos of naar 
gebied buiten de stad. Het bieden van habitat voor het dierenleven, het hoort er bij! Wij vragen 
hierbij of daar (nog) beter op kan worden bestudeerd.  

Het beeld van Amsterdam kent geen 'restruimtes' Alle ruimtes (hoe klein dan ook ) van 
geveltuin, postzegelpark naar plantsoen, van stadpark naar Amsterdamse Bos et cetera zijn van 
essentieel belang voor de groene beleving en de biodiversiteit van de stad. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

5112-9775 O37-g 

Wilde koppen: We lezen op pag. 57 “In Amsterdam is het landschap nooit ver weg. Het landschap 
steekt als scheggen diep het bebouwde gebied in”. In de groenvisie 2050 wordt gesproken over 
de uiteindes van die scheggen als zijnde ‘koppen’. Koppen die gaan ontwikkeld worden als 
landschapsparken, met als doel het toegankelijk maken van het gebied en een meer recreatieve 
betekenis toe te voegen? Ook omdat het ons totaal onduidelijk is, waar u op doelt met 
'Landschapspark ontwikkeling' vragen we om opheldering over dit begrip. Wat houdt het in?  
Angsaw ziet de uitdaging juist om daar niet te gaan vormgeven. Het idee om daar natuur/ 
ecologie te versterken en het wilde karakter juist voorop te stellen. Blijf er vanaf!  Niet 
bebouwen, geen puccini methode. Geen paviljoens, pannenkoeken, en spektakel. De natuur zelf 
als contrast met de stad is het wonderlijke.  

Vanwege de groeiende druk op het groen in de stad (doordat het aantal inwoners groeit en het 
gebruik toeneemt) en een aantal nieuwe opgaven die op de stad afkomen, zullen we ook naar de 
scheggen kijken om ruimte te vinden voor recreatie, sport, duurzaamheidsambities, naast ook 
ruimte voor natuur/ ecologie en het wellicht versterken van het wilde karakter van (delen van) 
deze koppen van de scheggen. Versterking van de unieke kwaliteiten van deze gebieden zal 
centraal staan. 

Niet 
overgenomen 

5112-9775 O37-h 

Groen is aarde, zachte grond. 
Groenvisie2050 schaart alle bomen, planten en vegetatie onder één term Groen. Gevels van 
gebouwen zijn ook “Groen”. Een stoep met potplanten is ook groen.  
Verschillende waardes van groen dienen specifiek te worden benoemd. 
De essentie van groen is de zachte grond waarin bomen, struiken, planten wortelen. In zachte 
grond ontwikkelt zich een bodemleven dat de plant ten goede komt en haar omgeving. 
Verbonden als en met natuur. Wezenlijk anders dan een plant in een pot of een boom in een bak. 
Zachte grond is ook de voorwaarde voor het inzijgen van regen in de aarde zelf. Zo vormt zich 
een ecosysteem. 

 
Groen en natuur bestaan in vele vormen en een scherpe definitie van die termen is moeilijk te 
geven. Daarom geven we aan dat het steeds maatwerk is en afhankelijk van de locatie hoe het 
groen op een bepaalde plek kan worden ingevuld, welke beplanting daarbij hoort en wat de 
natuurwaarde is. Niet al het groen heeft een even hoge waarde voor de natuur. Kwalitatief groen 
betekent dat het zo veel mogelijk waarde heeft voor natuur, klimaatadaptatie, sociaal welzijn en 
gezondheid, dat ziet er op de ene locatie heel anders uit dan op de andere afhankelijk van de 
opgave en behoefte en mogelijkheden. De concrete invulling ervan zullen we vormgeven in het 
kader van de uitvoering van de Groenvisie. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5112-9775 O37-i 

In de huidige stedenbouw is er vrijwel nooit ruimte voor wadi’s. Uiterst cruciaal om in de tijd, een 
robust sterk framework van groen te maken en bestendigen. Maak ruimte voor wadi’s. Borg dit 
in PvE's 

Wadi's maken onderdeel uit van het Handboek natuurinclusief bouwen en ontwerpen uit 2018. 
Om natuurinclusief bouwen gerealiseerd te krijgen in nieuwbouwprojecten voeren we 
momenteel drie pilots uit in het kader van 'tenders' (aanbestedingen). Over het vervolg hiervan is 
op dit moment nog geen verdere informatie beschikbaar. Dit betekent dat op een aantal locaties 
in de stad wadi’s aangelegd zijn. Deze monitoren we momenteel. 

Meenemen bij 
uitvoering 

5112-9775 O37-j 

Intiem groen 
-Ondanks het vele groen in Amsterdam-Noord, is niet al het groen openbaar toegankelijk. Denk 
bijvoorbeeld aan sportparken, volkstuincomplexen en begraafplaatsen. Deze gebieden zijn veel 
meer dan in zichzelf gekeerde monofunctionele enclaves die ontsloten moeten worden voor een 
breder publiek. 
Het zijn enigszins afgeschermde ruimtes met een apart beheer. Dat garandeert een bepaalde 
rust en kwaliteit en schept een voorwaarde voor intimiteit. Geschikt voor kleinschalige interactie 
en activiteit. Wij vragen het bestuur die specifieke ‘beslotenheid’ niet alleen uitsluitend te duiden 
als een probleem, maar die intimiteit ook als een sterke waarde te zien die we moeten koesteren. 

Per groengebied wordt bekeken wat de juiste balans tussen rust en drukte is. Sommigen 
gebieden krijgen daarom een meer recreatief karakter terwijl bij andere de natuurbeleving het 
primaat heeft. Er wordt steeds gekeken naar het karakter van het gebied. Begraafplaatsen 
kunnen ook rustig blijven als er wat meer wandelaars passeren. Ook zullen er gebiedjes blijven 
die vanwege specifieke redenen niet voor iedereen openbaar toegankelijk zijn.  

Meenemen bij 
uitvoering 

5112-9775 O37-k 

Bomenkap  
Noord heeft een bedenkelijke reputatie wat betreft kappen van bomen. Afgelopen periode gaat 
het over duizenden bomen. Een boom staat hier al gauw een bouwplan in de weg. Het is 
natuurlijk omgekeerd! Angsaw verzet zich hier al 25 jaar tegen, omdat er zo geen groene sterke 
structuur wordt opgebouwd- Een van uw beleids doelen! Wat stellen we voor: 
Eisen dat door bouw activiteiten gekapte bomen met factor 2  terugkomen (geen boom-sprietje 
ter compensatie op andere locatie diep in Noord, maar een flinke boom terug zichtbaar op die 
zelfde locatie). Dan denk je wel beter na als je de motorzaag wilt bedienen. 

De regels voor kap, herplant en compensatie van bomen zijn sinds 2016 flink aangescherpt. In 
principe geldt dat voor elke gekapte boom minstens één of soms meerdere bomen worden 
herplant. Gekapte bomen herplanten we volgens de compensatie en herplant regeling.  

Al opgenomen 
in Groenvisie 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/groen/bomenverordening/
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5112-9775 O37-l 

De groene mens 
– Groen hoort bij het verder verduurzamen van bestaande stad samen met het vergroten van 
diversiteit en levendigheid. Voor het lint met de 9 tuindorpen missen we een paragraaf met deze 
onderdelen, omdat daar anders de steeds hogere huizenprijzen en de nare effecten van 
gentrificatie alle dynamiek gaan uitmaken. Hoe ga je in die tuindorpen met veelal grotere 
hoeveelheden sociale woningen, mensen meenemen in dit verhaal? Hoe wordt die vergroening 
en verduurzaming van deze waardevolle stedenbouwkundige ruimtes, ook onderdeel van 
mensen met een kleine beurs?  

Groen is belangrijk voor iedereen in de stad. Concrete plannen voor kennis delen en 
communicatie geven we vorm in het Uitvoeringsprogramma. Op dit moment zijn ook in Noord 
subsidies beschikbaar voor bewoners die zelf groen willen toevoegen in hun woonomgeving. 
Mogelijkheden voor het vergroenen van uw buurt kunt u hier en op deze website vinden. Meer 
informatie over natuurinclusief (ver-)bouwen kunt u op deze website vinden. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5112-9775 O37-m 

‘Green academy’ in sociale gebieden. 
mensen maken groen. Hoe ontstaat een vrijwillige gemeenschap om samen het groen te gaan 
beheren? Dat blijft een zwak punt in uw visie. Hoe gaan we de weerstand of onwetendheid 
omdraaien opweg naar een diepgaande betrokkenheid? Hoe gaat groen een voorwaarde worden 
als belangrijk onderdeel van leefbare en sociale woongebieden? Hoe kunnen mensen dat zelf 
omarmen? De milieulokalen op de schoolwerktuinen zouden ingezet kunnen worden voor lessen 
aan grote mensen- een ‘green academy’! 

In Amsterdam zijn heel veel vrijwilligers actief in het medebeheer van groen en zijn veel 
bewoners ook al actief bezig met groene initiatieven. Op dit moment wordt onder andere via 
Groen in de Buurt vanuit de gemeente bijgedragen aan initiatieven van bewoners. We geven 
voorlichting en bieden ondersteuning, maar dat kan nog beter. Nog niet iedereen in de stad weet 
de weg even goed te vinden en weerstand is ook zeker aan de orde. We zetten in op meer 
samenwerking en kennisdeling tussen de gemeente en bewoners. Door van elkaar te leren 
kunnen we samen Amsterdam biodiverser, klimaatadaptiever en aantrekkelijker maken. Hoe we 
dat gaan doen geven we vorm in de uitvoering van de Groenvisie. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5112-9775 O37-n 

In het boek 'Donut economie' (2017) van Kate Raworth gaat zij uitgebreid in op het idee dat 
Natuur zelf ons model is. Wij zijn natuur. Pagina 208 laat zien wat we aan bedrijven moeten 
opleggen om goed deel te nemen in de 'donut'. Hieronder het 'to do lijstje' voor bedrijven. De 
gemeente Amsterdam is door uitgifte van grond een bedrijf, zij moet deze punten actief 
internaliseren. 

Dit onderwerp valt buiten de scope van de Groenvisie. Maar we werken hier wel aan en het 
streven is dat onze stad in 2050 100% circulair is. Hierover kunt u meer informatie vinden via 
deze website. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5112-9775 O37-o 
 'Woningnood' is een frame. Stap uit dat frame, en kijk om je heen. In de regio zijn op steenworp 
afstand veel locaties om grote hoeveelheden woningen en aparte woonmilieus te realiseren.  Voor kennisgeving aangenomen. Dit valt buiten de scope van de Groenvisie. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5112-9775 O37-p Ecologische waardes veel beter vastleggen en koppelen aan financiële middelen. 

De maatschappelijke en economische baten van groen hebben we meegenomen in het opstellen 
van de Groenvisie. Er is gewerkt met de resultaten van het onderzoek naar de waarde van groen 
in Amsterdam waar het RIVM onder andere de TEEB-systematiek heeft toegepast die ingaat op 
de baten voor gezondheid, natuur, woningen, klimaat etc. Mogelijkheden voor koppeling met 
financiële middelen onderzoeken we in het kader van de uitvoering van de visie. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5112-9775 O37-q 
Wijs de Noordhollandse Kanaal zone scheg aan als hoofd groen structuur. Bedenk vanuit visie op 
kwaliteit hoe de kop van dit gebied wild en groen – met zachte grond- blijft! 

Bij de actualisatie van de Hoofdgroenstructuur zullen we opnieuw onderscheid maken in 
verschillende groene verbindingen en groengebieden. Per verbinding of gebied zullen we 
aanduiden of we deze zullen beschermen of ontwikkelen en welke functies daar wel of niet 
wenselijk zijn. Waar de scheggen geografisch binnen ons grondgebied vallen (en dat van de 
gemeente Weesp), zullen we deze planologisch beschermen in het Omgevingsplan. Wij zullen 
uw suggestie betrekken bij de Omgevingsvisie en de  actualisatie van de Hoofdgroenstructuur. 

Meenemen bij 
uitvoering 

5112-9775 O37-r Een concrete en heldere status van andere zgn. groene scheggen in hoofdgroenstruur. 

Bij de actualisatie van de Hoofdgroenstructuur zullen we opnieuw onderscheid maken in 
verschillende groene verbindingen en groengebieden. Per verbinding of gebied zullen we 
aanduiden of we deze zullen beschermen of ontwikkelen en welke functies daar wel of niet 
wenselijk zijn. Waar de scheggen geografisch binnen ons grondgebied vallen (en dat van de 
gemeente Weesp), zullen we deze planologisch beschermen in het Omgevingsplan. Wij zullen 
uw suggestie betrekken bij de Omgevingsvisie en de  actualisatie van de Hoofdgroenstructuur. 

Meenemen bij 
uitvoering 

5112-9775 O37-s Deze hoofdgroenstructuur expliciet duiden als een bindend begrip.  

De echte bescherming van groengebieden geven we vorm bij het actualiseren van de 
Hoofdgroenstructuur en deze komt terug in de Omgevingsvisie. De Hoofdgroenstructuur heeft 
een juridisch planologische status. Het zijn groene gebieden die een onmisbare functie hebben 
voor de verbetering van het leefklimaat, de luchtkwaliteit, waterhuishouding, biodiversiteit, 
groene recreatie en voedselproductie. Op deze manier proberen wede essentie van de 
toekomstige groot groenbalans veilig te stellen. 

Meenemen bij 
uitvoering 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/groen/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbeheer/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/groen/flora-fauna/natuurinclusief/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/amsterdam-circulair-2020-2025/
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5112-9775 O37-t 
Zaag in Amsterdam geen boom meer om ten behoeve van een bouwproject. Een boom staat 
nooit in de weg! 

Gemiddeld kappen we jaarlijks 0,5-1% van het totaal aantal gemeentelijke bomen (300.000). Dit 
percentage komt overeen met andere steden. We kappen bomen gekapt vanwege veiligheid, 
zeer slechte groei, ziekten en herinrichtingen. We herplanten gekapte bomen volgens de 
compensatie en herplant regeling. Dit jaar is een grootschalig, stadsbreed herplantprogramma in 
gang gezet. Daarbij herplanten we ook de bomen die de afgelopen jaren zijn gekapt. We 
herplanten honderden ‘verdwenen’ bomen. Nieuwe bomen krijgen optimale 
groeiplaatsomstandigheden, zodat het gezonde volwassen bomen kunnen worden die heel lang 
kunnen doorgroeien. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5112-9775 O37-u Bedenk een programma hoe je mensen met een kleine beurs koppelt aan de groen ambities. Dank voor uw suggestie. Wij zullen dit meenemen in het Uitvoeringsprogramma.  
Meenemen bij 
uitvoering 

5112-9775 O37-v 
De recente pandemie is een nieuwe ruimte vraag die vraagt om aanscherpen van 
planningsbeleid.  

De COVID-19 crisis heeft in de afgelopen periode tot ander gebruik van de openbare ruimte 
geleid. In hoeverre de effecten van de crisis blijvend zijn en in welke richting zich deze dan 
bewegen is momenteel nog moeilijk te voorspellen. Het belang van groen in de stad zal echter 
naar verwachting niet afnemen. Het college geeft met de Groenvisie dan ook aan dat de 
ambities op het gebied van vergroening in de komende jaren hoog zullen blijven en zet hier dan 
ook op in. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5112-9775 O37-w 
In programma's van eisen (PvE) voor een stedenbouwkundig plannen moet ruimte voor groen 
grondig en per gebruiksfunctie verankerd worden. 

Voor genoeg groen voor iedereen in de stad ontwikkelen we een methode die in kaart brengt 
hoeveel groen op welke locatie nodig is. Hoe die er uit gaat zien is op dit moment niet bekend. 
De groennorm zal daar een rol in gaan spelen en we streven om deze uit te breiden naar de 
bestaande stad. Ook in de hele drukke delen van de stad is vaak nog ruimte voor vergroening, 
door de openbare ruimte op een andere manier in te richten. Maar ook private ruimte op en aan 
gebouwen en (binnen)tuinen en terreinen bieden ruimte voor vergroening. Daarnaast hanteren 
we bij nieuwe gebouwen het natuurinclusief bouwen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

5112-9775 O37-x 
Geen procedures zoals de crisis en herstelwet, versnellingslocaties om PvE en andere 
planologische procedures te omzeilen. Huldig het democratisch principe. 

De Groenvisie gaat niet over reeds genomen besluiten over bebouwing. De Groenvisie gaat wel 
over het belang van groen en dat is groot voor Amsterdam. Het is dus niet zo dat verdichten 
voorrang krijgt op vergroenen. Als we dit volgens u suggereren, is dat niet de bedoeling geweest. 
Verdichten kan niet zonder vergroenen. Bij het opstellen van de Groenvisie zijn bewoners en 
organisaties betrokken en de uitvoering gaat ook gezamenlijk. De visie van de gemeente geeft 
aan hoe belangrijk Amsterdam dat vindt. Eén van de vier principes voor een groene stad is: “Aan 
groen werken we samen”. De visie wil daarmee bewoners, bedrijven en organisaties uitnodigen, 
aanzetten en inspireren om samen met de gemeente mee te werken aan de opgave. In 
Amsterdam doen we dat door met elkaar kennis te delen, samen te werken aan concrete 
projecten en aan groenbeheer.  

Al opgenomen 
in Groenvisie 

5112-9775 O37-y Slow Urbanism! 

We kiezen op dit moment zoveel mogelijk voor binnenstedelijke verdichting in plaats van 
uitbreiding in het landelijk gebied voor de toekomstige inwonerstoename en de woningbouw die 
daarbij hoort en de ruimte voor werkgelegenheid en voorzieningen. Dit betekent dat de 
woningbouw niet plaatsvindt in de groene scheggen. Ook in de Hoofdgroenstructuur mag in 
principe niet gebouwd worden. De Groenvisie zet hier ook op in. Beslissingen over verdere 
verstedelijking nemen we in het kader van de Omgevingsvisie 2050. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

9132-5958 O38-a 
Wijzen op het belang van adequaat groenbeheer, met aandacht voor behoud van biodiversiteit in 
en om de stad.  Inderdaad is dat erg belangrijk. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

9132-5958 O38-b 

Bij nieuwe (bouw)projecten die nu groen zijn is wenselijk zoveel mogelijk uit te gaan van het 
bestaande groen, in het bijzonder bomen en bepaalde struiken, omdat die een langere 
levensduur hebben dan de meeste van de huidige projecten.  en daarbij diverse, voor mens en 
dier, nuttige functies vervullen.  

Bestaand groen is zeker waardevol. Volwassen/oude bomen hebben namelijk in vele opzichten 
(ecologie/verkoeling/belevingswaarde) veel meer waarde dan nieuwe aangeplante bomen die 
meestal klein zijn.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

9132-5958 O38-c Niet wenselijk vruchtbare bodem om te vormen tot bouwgrond. 

Het is niet de ambitie van de Groenvisie om vruchtbare grond om te vormen tot bouwgrond. 
Maar de druk op de ruimte in de stad is groot. Daarom zal per locatie gekeken worden welke 
ontwikkeling wenselijk en haalbaar is. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

9132-5958 O38-d Wij zijn hoopvol dat de uitwerking van de visie dezelfde hoge ambitie kan behouden. Wij delen deze hoop en achten dit ook realistisch. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/groen/bomenverordening/
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9132-5958 O38-e 

Pagina 5 Samenvatting 
Ook in economisch opzicht profiteert de stad van (openbaar) groen, zie eerder onderzoek van de 
GGD. Daarbij moet ook gedacht worden aan (biologische of biologisch-dynamische) 
(stads)landbouw en voedselbossen. Ook het circulair aanwenden van groene reststoffen 
(maaisel, snoeisel en hout) vertegenwoordigt economische waarde.  

Het openbaar groen is van grote maatschappelijke waarde. De maatschappelijke en 
economische baten van groen hebben we meegenomen in het opstellen van de Groenvisie. Er is 
gewerkt met de resultaten van het onderzoek naar de waarde van groen in Amsterdam waar het 
RIVM onder andere de TEEB-systematiek heeft toegepast die ingaat op de baten voor 
gezondheid, natuur, woningen, klimaat et cetera  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

9132-5958 O38-f 

Pagina 15 Sociaal welzijn 
Hier zou ook de economische meerwaarde van een groene omgeving genoemd moeten worden, 
zie TEEB (www.teebstad.nl). Een groenere omgeving leidt onder andere tot hogere 
productiviteit en vastgoedwaarde. 

De maatschappelijke en economische baten van groen hebben we meegenomen in het opstellen 
van de Groenvisie. Er is gewerkt met de resultaten van het onderzoek naar de waarde van groen 
in Amsterdam waar het RIVM onder andere de TEEB-systematiek heeft toegepast die ingaat op 
de baten voor gezondheid, natuur, woningen, klimaat et cetera.  

Al opgenomen 
in Groenvisie 

9132-5958 O38-g 

Pagina 16 Klimaatadaptatie 
Hier zou Amsterdam Rainproof expliciet genoemd moeten worden; niet alleen in de 
begrippenlijst. 

Bedankt voor uw suggestie. In de visie noemen we niet de organisaties die bij ieder onderdeel 
van belang zijn. Het is een visie op hoofdlijnen voor een lange termijn. In het kader van de 
uitvoering wordt met vele organisaties waaronder uiteraard Amsterdam Rainproof 
samengewerkt om de ambities te realiseren.  

Niet 
overgenomen 

9132-5958 O38-h 
Pagina 17 Natuur 
Op deze pagina zou de Hoofdgroenstructuur (HGS) expliciet genoemd moeten worden. 

De visie is een visie op hoofdlijnen voor de lange termijn. De instrumenten en het beleid die 
nodig zijn om de ambities te verwezenlijken komen niet in het visiegedeelte aan de orde. In 
hoofdstuk 4 noemen we er wel enkele. In het kader van de uitvoering werken we mee aan de 
actualisatie van de Hoofdgroenstructuur. 

Niet 
overgenomen 

9132-5958 O38-i 

Pagina 23 Visie op een groene stad 
Hier zouden de Groene AS en het Ecolint expliciet genoemd moeten worden als belangrijke 
landschapsverbindingen, ontstaan door samenwerking met omliggende gemeenten en provincie 
Noord-Holland. 

In de Groenvisie geven we het belang aan van groene verbindingen, onder andere voor de 
ecologie. We noemen niet alle bestaande verbindingen of samenwerkingsverbanden, maar deze 
zijn zeker bekend en omliggende gemeenten en de provincie blijven belangrijke partijen om mee 
samen te werken.  

Niet 
overgenomen 

9132-5958 O38-j 

Pagina 24 De groene elementen 
‘Het landschap aan de rand van de stad’ zou beter omschreven kunnen worden als 
natuurgebieden, agrarisch terrein, gras- en (veen)weidegebieden Dank voor uw suggestie. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

9132-5958 O38-k 

Pagina 29 Aan groen werken we samen 
Hiervoor zouden adequate structurele overlegvormen moeten worden gefaciliteerd, waar 
diverse partijen een rol kunnen spelen, met aandacht voor informatieoverdracht, afstemming en 
samenwerking. Goede voorbeelden hiervoor zijn het reguliere groenbeheeroverleg en het 
gezamenlijk opgestelde groenbeheerplan in Tuinen van West. 

Dank voor uw suggestie. In het kader van de uitvoering wordt concreet gemaakt hoe de 
samenwerking er uit gaat zien. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

9132-5958 O38-l 
Pagina 35 Principe 3; Bij ecologisch beheer moet ook expliciet aandacht geschonken worden aan 
‘Schoon’, het voorkómen en verwijderen van afval en zwerfvuil. 

We schenken  zeker aandacht aan schoon en het voorkomen en verwijderen van zwerfafval in het 
groen. Een goed voorbeeld is dat een maaiaannemer eerst een ronde moet doen voor het 
verwijderen van grof zwerfafval, voordat er gemaaid mag worden. Zo voorkomen we dat plastic 
versnipperd in de natuur terecht komt. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

9132-5958 O38-m 
Pagina 35 Principe 3 Ook bij ver- en herbouwprojecten moet expliciet aandacht besteed worden 
aan de consequenties voor de lokale biodiversiteit, omdat dit nu helaas regelmatig misgaat. 

De lokale biodiversiteit is zeker van belang. De bescherming daarvan hoort echter niet thuis in de 
Groenvisie, hiervoor is een ander instrument van toepassing; de Wet Natuurbescherming. Die 
gaat over de bescherming van soorten (dieren en planten). De gemeente probeert dit beter 
onder de aandacht te brengen bij uitvoerende partijen; bijvoorbeeld woningbouwcorporaties. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

9132-5958 O38-n 

Pagina 35 Principe 3 Verder is het belangrijk om hierbij circulair te werken, met hergebruik van 
diverse groene reststromen; zie hiervoor de Biomassa Alliantie en Circulair Terreinbeheer of de 
Circulaire ProefTuin van West (https://tuinenvanwest.info/page/634/proeftuin.html). 

Dit onderwerp valt buiten de scope van de Groenvisie. Zie voor beleid hierop: 
Uitvoeringsprogramma afval en grondstoffen. Daarnaast willen we dat onze stad in 2050 100% 
circulair is. Dit valt onder een ander beleid (Circulair). 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

9132-5958 O38-o 
Pagina 35 Principe 3 Ecologische en circulaire principes moeten in de hele keten van het 
groenbeheer worden opgenomen: beheerplannen, bestekken, aanbestedingen en monitoring. 

De gemeente streeft naar verbetering van de ecologische kwaliteit van het groen in de stad. 
Sinds het aannemen van de Ecologische Visie in 2012 zijn een reeks van aanpassingen gedaan in 
het groenbeheer waarbij het areaal ecologisch beheerd groen aanzienlijk is toegenomen. 
Ecologie en biodiversiteit zijn volgens de Groenvisie uitgangspunt bij keuzes in groenbeheer en 
bij ruimtelijke ontwikkelingen. We bekijken gebiedsgericht welke verbeteringen mogelijk zijn. De 
(ecologische) monitoring en inspecties zullen bijdragen om een kwaliteitsslag te maken. De 
beschikbare beheerbudgetten leggen ons hierbij wel beperkingen op. 

Meenemen bij 
uitvoering 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/afval-en-schoon/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/amsterdam-circulair-2020-2025/
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9132-5958 O38-p 

Pagina 36 Principe 4 – samen. Hier is ook een belangrijke rol voor (stads)landbouw in en aan de 
rand van de stad, met een grote maatschappelijke meerwaarde. Hiervoor zou structureel ruimte 
moeten worden gereserveerd in de bestemmingsplannen, dus niet alleen tijdelijk en ad hoc. 

Lokale voedselproductie, als agrarische activiteit of tuinieren, is één van de vormen van gebruik 
van het groen die in de Groenvisie staat beschreven. Dit kan in veel verschillende vormen als 
schooltuinen, volkstuinen, stadslandbouw, (collectieve) buurttuinen, voedselbossen en in de 
scheggen. Daarmee draagt het in het bijzonder bij aan de gezondheid en het sociale welzijn van 
de bewoners. In de scheggen is het daarbij één van de dragers en vormgevers van het landschap. 
Het kan niet overal, het is maatwerk en per locatie kijken we in overleg met bewoners, 
gebruikers en organisaties wat mogelijk is, ook als het tijdelijk is. De gemeente Amsterdam 
werkt momenteel aan een voedselstrategie waar regionale productie en korte ketens één van de 
hoofdthema’s is. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

9132-5958 O38-q 
Pagina 40 Groene en groen-blauwe verbindingen 
Ook hier zouden de Groene AS en het Ecolint als goede voorbeelden genoemd moeten worden. 

In de Groenvisie wordt het belang van groene verbindingen aangegeven, onder andere voor de 
ecologie. Niet alle bestaande verbindingen worden genoemd. 

Niet 
overgenomen 

9132-5958 O38-r 
Pagina 53 Stadsbossen; De Westelijke en Oostelijke Bretten staan niet genoemd, maar zijn ook 
voor een belangrijk deel bos.  Bedankt voor uw suggestie 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

9132-5958 O38-s 

Het is belangrijk om te streven naar behoud van de bestaande bomen (en struiken). Dus moet er 
(meer) aandacht geschonken worden aan een kwalitatief adequaat kapvergunningenbeleid: 
zorgvuldige aanvragen, adequate vergunningen, goede handhaving bij overtreding en toezicht 
op het juist invullen van de herplantplicht. 

We hebben in Amsterdam een 'streng' kap, compensatie en herplant regime. Monumentale 
bomen mogen niet worden gekapt. Wij zijn van mening dat we zeer zorgvuldig handelen bij 
kapaanvragen. Handhaving en toezicht reageren op meldingen van illegale kap en houden 
toezicht op herplant.  

Meenemen bij 
uitvoering 

9132-5958 O38-t Ook zou lokaal hergebruik van hout (in het kader van circulariteit) hier genoemd kunnen worden. Dank voor uw suggestie. Hiernaar zullen we verwijzen in hoofdstuk 4. Overgenomen 

9132-5958 O38-u 

Een suggestie voor een locatie van een stadsbos zou (de zuidelijke punt van) de Lutkemeer 
kunnen zijn. Daar is recent al nieuwe natuur aangelegd, maar dat kan veel robuuster. Daarnaast 
is (meer) groen van groot belang voor de inwoners van Nieuw-West. 

Bedankt voor uw suggestie. Concrete en locatiespecifieke plannen zullen we pas vormgeven in 
het Uitvoeringsprogramma. Hierbij zullen we uw suggestie in acht nemen. 

Meenemen bij 
uitvoering 

9132-5958 O38-v 

Pagina 53 Sportparken; Het aanleggen van kunstgrasvelden zou ontmoedigd moeten worden, 
juist in groengebieden. Deze hebben geen ecologische waarde, maar zijn te beschouwen als 
aardolieproduct met een serieus afvalprobleem. Verder zou het gebruik van ecologisch 
verantwoorde materialen moeten worden gestimuleerd. 

In de Amsterdamse Groenvisie staat het groen centraal. Dit groen dient meerdere doelen, 
waaronder biodiversiteit, natuur(educatie), recreatie en ontspanning, duurzaamheid en 
cultuurhistorie. De gebruiksfunctie van het groen vraagt soms om een andere ondergrond of 
verharding. Kunstgras is daar een voorbeeld van. Toepassing van kunstgras blijft gezien de 
bespelingsdruk bij sporten en de schaarse ruimte in de stad een weloverwogen keuze. 
Sportparken als geheel bieden daarentegen veel kansen voor uiteenlopende groenwaarden, 
zoals waterberging, gebruiksgroen, biodiversiteit, beschutting en voedsel. Het optimaal 
benutten van deze kansen is één van de ambities van de Groenvisie. Zo willen wij rondom de 
kunstgrasvelden ecologisch waardevol groen aanleggen. Denk hierbij aan hagen, echt gras, 
bomen en struiken. Daarmee zijn sportparken van ecologisch toegevoegde waarde voor het 
gebied en vormen ze een onmisbare schakel in het groene netwerk van de stad. Bovendien lopen 
er veelbelovende onderzoeken naar het vergroten van de klimatologische waarde van kunstgras. 
Meer informatie omtrent kunstgras kunt u vinden in de Kunstgrasnota Concept. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

9132-5958 O38-w 

Pagina 54 en 55 Volkstuinparken; Een van de ambities is de volkstuinparken meer openbaar te 
maken en daarbij een deel te verkavelen in kleinere eenheden. Daarbij zijn twee belangrijke 
knelpunten te noemen. (1) Volledige openstelling (ook in de winter en ’s nachts) kan onveilige 
situaties opleveren; dit is een serieus risico in volkstuinparken in de periferie van de stad met 
criminaliteit, zoals in Tuinen van West. (2) Bij het opsplitsen van tuinen vormt het 
eigendomsrecht mogelijk een serieus knelpunt, omdat de opstallen en de bomen/ struiken 
eigendom zijn van de tuinder en deze worden doorverkocht. Verder staat in de volkstuinparken 
een groot sortiment aan bijzondere bomen en struiken. De oudere volkstuinparken bezitten zelfs 
een flink aantal monumentale bomen die zeker beschermd moeten worden. De vrees bestaat 
dat bij verkaveling deze bomen zullen sneuvelen omdat ze te veel ruimte innemen in de nieuwe 
kleinere kavels. 
 
Een voorbeeld van wandelroutes is de volkstuinenroute in Tuinen van West, aangelegd op 
initiatief van de gemeente, met medewerking van de Bond van Volkstuinders en de besturen van 
de afzonderlijke tuinparken. Een uitnodigende entree is te vinden op volkstuinpark De 
Eendracht; deze is door de tuinders zelf aangelegd, terwijl bij de ingang van TIGENO in 2016 

We denken dat een druk gebruikte openbare parkzone mogelijk juist kan bijdragen aan 
inbraakpreventie, doordat er meer ogen aanwezig zijn. Meer levendigheid op en rond de parken 
zorgt voor meer toezicht op de parken en verhoogt daarmee de veiligheid. Bovendien zullen de 
openbare groenzone en de delen met privétuinen fysiek van elkaar gescheiden worden, 
bijvoorbeeld door water of een andere natuurlijke vormgegeven afscheiding. Het verhuurde 
tuinendeel kan nog steeds afgesloten worden. Wat voor afscheiding het precies wordt, dat 
bepalen gemeente en tuinders in overleg. Daarnaast komen er in de nieuwe 
huurovereenkomsten afspraken tussen gemeente en volkstuinverenigingen over veiligheid, 
handhaving en toezicht. Door deze maatregelen blijven zowel privacy als veiligheid 
gewaarborgd. Behoud van waardevolle en zeker van monumentale bomen staat voorop bij de 
mogelijkheden om tuinen te splitsen of te herverkavelen.  

Meenemen bij 
uitvoering 

https://openresearch.amsterdam/nl/page/51575/kunstgrasnota
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helaas een meterslange, gezonde en ecologisch belangrijke duinrozenhaag door de gemeente is 
verwijderd. Voor natuurvriendelijke inrichting en beheer kan ‘Natuurlijk Tuinieren’ gestimuleerd 
worden; enkele volkstuinparken hebben het keurmerk van de AVVN al behaald, dat zou een 
goede trend zijn. 

9132-5958 O38-x 
Pagina 58 Begraafplaatsen; Deze zijn vaak monumentaal ingericht; daar moet rekening mee 
gehouden worden bij ecologische inrichting en beheer.  

In de Groenvisie erkennen we de cultuurhistorische waarde van deze groene plekken in de stad 
ook. Passende ecologische inrichting en beheer is om die reden een doelstelling van de 
gemeentelijke begraafplaatsen.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

9132-5958 O38-y 

Pagina 57 Landschap om de stad = correctie/aanvulling tekst; Let op: het is Tuinen van West 
(zonder lidwoord en te gebruiken als enkelvoud). Ook hier zouden de Groene AS en het Ecolint 
als landschapsverbindingen moeten worden genoemd. 

Tuinen van West hebben we aangepast in de Groenvisie. De Groene AS en het Ecolint zijn 
bekend. We kunnen niet alle bestaande verbindingen noemen in de Groenvisie. Overgenomen 

9132-5958 O38-z 
Pagina 57 Landschap om de stad Ook bij de bouw van bedrijvenparken moet er extra veel 
aandacht aan natuur-inclusieve en landschappelijke inrichting geschonken worden.  

Bedankt voor uw suggestie. Inderdaad is het ook belangrijk bedrijventerreinen mee te nemen bij 
de vergroening.  Overgenomen 

9132-5958 O38-z.a 
Pagina 57 Landschap om de stad Rondom de stad zou gestreefd moeten worden naar vrij 
liggende wandel- en fietspaden of landelijke wegen waar automobilisten te gast zijn.  

We vinden het belangrijk dat er voldoende ruimte is voor fietsers en voetgangers. Niet alleen in 
stedelijk gebied, maar ook op routes door het groen. Veel groengebieden zijn niet of slechts 
beperkt toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Als er wel gemotoriseerd verkeer is, richten 
we die wegen in conform het Beleidskader Verkeersnetten en de Leidraad van de Centrale 
Verkeerscommissie. Dat betekent dat op kleine weggetjes met een maximumsnelheid van 30 
km/uur fietsers en automobilisten in principe de rijbaan delen. Op wegen met hogere snelheden 
leggen we aparte fietsinfrastructuur aan (fietspaden of fietsstroken).  

Meenemen bij 
uitvoering 

9132-5958 O38-z.b 

Pagina 57 Landschap om de stad De scheggen zouden ook per openbaar vervoer goed 
bereikbaar moeten zijn; helaas is Tuinen van West slechter bereikbaar sinds het inkorten van 
buslijn 21. 

Dat is inderdaad een belangrijke suggestie. Voor iedereen, maar vooral minder mobiele 
bewoners, is bereikbaarheid met het openbaar vervoer van belang. Veel groengebieden en 
parken zijn al bereikbaar met het openbaar vervoer. Voor het Amsterdamse Bos is de 
bereikbaarheid met openbaar vervoer als één van de speerpunten opgenomen in de 
inspraakversie van het Bosplan 2020-2030. Wij nemen notie van het belang van de 
bereikbaarheid van groengebieden met het openbaar vervoer. Daarom geven we dit aan in de 
Groenvisie en nemen we het mee bij de realisatie van de visie. Overgenomen 

9132-5958 O38-z.c 
Pagina 59 In een groen Amsterdam 2050 = tekstcorrectie; Let op: het is Tuinen van West (zonder 
lidwoord en te gebruiken als enkelvoud). We zullen de tekst aanpassen zodat Tuinen van West correct wordt genoemd. Overgenomen 

9132-5958 O38-z-d 

Pagina 59 In een groen Amsterdam 2050 Er zijn daadwerkelijk verbindingen tussen De Bretten, 
Spaarnwoude en Tuinen van West en onderling wordt goed samengewerkt; er is bijvoorbeeld 
een gezamenlijke (digitaal beschikbare) kunstroute samengesteld. Een directe (brug)verbinding 
tussen De Bretten en Tuinen van West voor wandelaars en fietsers is een lang gekoesterde wens. 

Bedankt voor uw suggestie. We zullen de wens voor een directe (brug)verbinding tussen de 
Bretten en Tuinen van West meenemen in het Uitvoeringsprogramma.  

Meenemen bij 
uitvoering 

9132-5958 O38-z.e 

Pagina 64 Organisatie en werkwijze; Er zijn nu al geslaagde proefprojecten en succesvolle 
samenwerkingen, die kunnen worden geëvalueerd en nagevolgd. Een voorbeeld van 
constructieve samenwerking is het reguliere groenbeheeroverleg in Tuinen van West, met 
gemeentelijke diensten, Recreatieschap Spaarnwoude en Ondernemersvereniging Tuinen van 
West. Aanvulling op samenwerkingspartners: Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten. 
Aanvulling op kennis delen: IVN, KNNV, Vogelbescherming, Vlinderstichting, Bomenstichting, 
diverse onderwijsinstituten 

Bedankt voor uw suggestie. Inderdaad kent Amsterdam vele geslaagde projecten en succesvolle 
samenwerkingen.  

Meenemen bij 
uitvoering 

9132-5958 O38-z.f 
Pagina 64 Organisatie en werkwijze Samen met Rijkswaterstaat zou er langs wegen gestreefd 
kunnen worden naar meer groen, zoals bomen en struiken langs wegen en vaarten.  Goede suggestie. De samenwerking met Rijkswaterstaat nemen we op in de Groenvisie. Overgenomen 

9132-5958 O38-z.g 

Pagina 64 Organisatie en werkwijze Deelname aan Operatie Steenbreek (Stichting Steenbreek 
https://steenbreek.nl) kan helpen om de bewoners (meer) te betrekken bij groen, waarbij er ook 
een positieve rol is weggelegd voor tuincentra: een (biologische) plant in ruil voor een 
verwijderde tegel. 

Dank voor uw suggestie. In het kader van de uitvoering maken we concreet hoe de 
samenwerking met organisaties en bedrijven er uit gaat zien.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

9132-5958 O38-z.h 

Pagina 65 Financiering; Het is belangrijk dat groen niet alleen duur is, maar ook een economische 
(meer)waarde heeft, zie de TEEB-stad systematiek – The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity - www.teebstad.nl. 

De maatschappelijke en economische baten van groen hebben we meegenomen in het opstellen 
van de Groenvisie. Er is gewerkt met de resultaten van het onderzoek naar de waarde van groen 
in Amsterdam waar het RIVM onder andere de TEEB-systematiek heeft toegepast die ingaat op 
de baten voor gezondheid, natuur, woningen, klimaat et cetera. De Groenvisie zelf gaat mee 
voor een langere periode. Per 5 jaar zullen we financiering en prioritering bepalen in  het 
Uitvoeringsprogramma op basis van de dan beschikbare middelen en belangrijke focus. Overgenomen 

https://www.amsterdamsebos.nl/bosplan#h22d772bf-a6f9-462f-9278-c3dfba3e3397
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9132-5958 O38-z.i 

Pagina 68 Bijlage 1 Biodiversiteit; tekstaanvulling: Tuinen van West zou genoemd moeten 
worden in het rijtje van De Bretten enzovoorts: 700 hectare groen natuur-, (stads)landbouw- en 
recreatiegebied, een combinatie van rietlanden, water, bos en open gebieden, met 
(stads)landbouw en recreatie. Bedankt voor uw suggestie. We zullen Tuinen van West noemen in bijlage 1. Overgenomen 

9132-5958 O38-z.j 

Pagina 68 Bijlage 1 Biodiversiteit (vervolg); Hier zou (nogmaals) aandacht besteed moeten 
worden aan het beschermen van alle bomen: aanvraag en verstrekken van kapvergunning, 
handhaving en herplantplicht, (lokaal) hergebruik. Dank voor uw suggestie. 

Niet 
overgenomen 

9132-5958 O38-z.k 

Pagina 71 Bijlage 2 Groen en cultuurhistorie (vervolg); Bij het Algemeen Uitbreidingsplan mag de 
naam van de stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren 
nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_van_Eesteren) niet ontbreken! Dank voor uw suggestie 

Niet 
overgenomen 

9132-5958 O38-z.l 

Pagina 73 Volkstuinparken; Deelname aan het traject ‘Natuurlijk Tuinieren’ (keurmerk van de 
AVVN) zou gestimuleerd moeten worden. De transitie van nutstuin naar natuurtuin kan een 
toenam van ecologische waarde opleveren. Dank voor uw suggestie. Dat komt aan de orde bij de Uitvoeringsstrategie Volkstuinen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

9132-5958 O38-z.m Pagina 78 Colofon; Jammer dat de onderwerpen en locaties op de foto’s niet genoemd worden!  Dank voor uw suggestie 
Niet 
overgenomen 

3871-9958 O39-a 
Wij missen meerdere handtekeningen onder de visie; Duurzaamheid en Verkeer hebben hier ook 
mee te maken; breder draagvlak wenselijk 

De Groenvisie is de visie van de gemeente Amsterdam en wordt door het college voorgelegd 
voor vaststelling in de raad. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

3871-9958 O39-b 

Hoe worden beloftes gestand gedaan, wie houdt de visie staande en de reeds bestaande 
projecten. Verankering en bescherming zijn noodzakelijk om het cement van onze stad 
wettelijk? te borgen. Het cement in deze zijn alle bewoners- initiatieven aangaande groen, die 
samenhang in buurten en straten terugbrengen en laten groeien. 

Deze Groenvisie geeft de hoofdlijnen aan waar we voor 30 jaar ambities aan koppelen. De visie 
op zich is niet concreet, omdat ze richtinggevend is voor een lange termijn. Iedere 4 à 5 jaar 
stellen we een Uitvoeringsprogramma op dat de concrete plannen voor de korte termijn 
beschrijft. Dat gebeurt steeds op basis van prioritering op dat moment en beschikbare budgetten 
en op basis van de vastgestelde visie. Dat alles is erop gericht om op lange termijn alle ambities 
te kunnen verwezenlijken. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

3871-9958 O39-c 
“ in een groen visie groeien geen bomen “ , vrij naar Jan Schaefer, hoe is de uitvoeringsstructuur, 
hoe bewegen we samen voorbij de vrijblijvendheid? 

Voor kennisgeving aangenomen. Deze Groenvisie geeft de hoofdlijnen aan waar we voor 30 jaar 
ambities aan koppelen. De visie op zich is niet concreet, omdat ze richtinggevend is voor een 
lange termijn. Iedere 4 à 5 jaar stellen we een Uitvoeringsprogramma op dat de concrete plannen 
voor de korte termijn beschrijft. Dat gebeurt steeds op basis van prioritering op dat moment en 
beschikbare budgetten. Dat alles is erop gericht om op lange termijn alle ambities te kunnen 
verwezenlijken. Zodra de Groenvisie is vastgesteld, kan de uitvoering starten, maar ondertussen 
wordt bij de huidige werkzaamheden ook al zoveel mogelijk vanuit de ambities van de 
Groenvisie gewerkt. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

3871-9958 O39-d 

Waar kunnen we aankloppen, 1 loket?, hoe wisselen we ervaringen uit, hoe weten we van elkaars 
bestaan zodat we echt met elkaar , gemeente en bewoners , op kunnen lopen, en niet elke keer 
weer het wiel…maar nieuwe wegen betreden en in kaart brengen. 

Het is zeker de bedoeling om kennis, energie en netwerken van actieve bewoners en bedrijven te 
benutten. De samenwerken en het delen van kennis komt zo expliciet in de Groenvisie naar 
voren omdat dat ook bij het opstellen van de visie is aangegeven door vele organisaties, 
bewoners en stadsdelen. Het principe "Aan groen werken we samen" is daar onder andere uit 
voort gekomen. De stad kent zo veel organisaties, bedrijven en bewoners die zich inzetten om de 
stad groener te maken, dat we die niet allemaal in de visie kunnen benoemen. In het kader van 
het Uitvoeringsprogramma zullen we de kennisdeling verder ontwikkelen en concreter 
beschrijven. In hoofdstuk 4 van de Groenvisie zijn die kennisdeling en samenwerking benoemd 
als belangrijk voor de volgende stappen. 

Meenemen bij 
uitvoering 

3871-9958 O39-e 
Bij al onze mooie projecten ben je van harte uitgenodigd. ( De kruiden voor in de thee groeien 
al… ) En vele ervaringsjaren om uit te putten. Bedankt voor uw uitnodiging. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

3632-2816 O40-a 

Meer nadruk op contact met de natuur voor gezondheid, hoe fundamenteel belangrijk dat is, 
juist in deze tijd van beeldschermen en kinderen die opgroeien in steden en er soms nooit 
uitkomen! 

Twee van de vier hoofdredenen waarom de gemeente Amsterdam groen van belang vindt, zijn 
gezondheid en sociaal welzijn. Deze hoofdredenen zijn ook uit gesprekken met professionals, 
organisaties en bewoners naar voren gekomen als belangrijkste voor mens en dier in 
Amsterdam. In de Groenvisie onderstrepen we dus het belang van de invloed van natuur op de 
gezondheid. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

3632-2816 O40-b Bankjes in groen zijn essentieel voor het samenkomen denk hieraan. 
We streven naar een openbare ruimte waarin het prettig is om te wandelen en te verblijven. 
Bankjes horen daar zeker bij.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 
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3632-2816 O40-c 

Groen kan je herinneren aan waar je je jeugd doorbracht, en je zo meer thuis doen voelen – als 
het rekening houdt met de samenstelling en cultuur van bewoners. Plant groen uit verschillende 
streken (Brabant: populieren, Veluwe: dennen, China: cherry blossom) en werelddelen. Er is een 
oud plan voor een Arboretum in Zuidoost, om in deze behoefte te voorzien. Als Amsterdam 
werkelijk minderheden en vreemdelingen wil welkom heten, dan is zo’n tuin een heel goed idee!  

Bedankt voor uw suggestie. Deze zullen we meenemen bij het werken aan de uitvoering van 
deze visie. 

Meenemen bij 
uitvoering 

3632-2816 O40-d Noem het Deltaplan voor de Biodiversiteit. 
Dank voor uw suggestie. We kunnen niet alle bestaande initiatieven in de Groenvisie noemen. 
Maar Deltaplan is zeker belangrijk bij de uitvoering van de Groenvisie. 

Meenemen bij 
uitvoering 

3632-2816 O40-e 

Er moet in deze visie staan dat we de bestaande natuur willen beschermen, om de waarde die zij 
heeft, naast dat we nieuwe natuur en groen willen ontwikkelen. Noem die gebieden met name: 
de ecologische verbindingszones en de natuurgebieden en gebiedjes die we al hebben, zoals in 
Zuidoost het Gaasperpark, de Gaasperzoom, het Diemerbos, De Hoge Dijk die samen een 
ecocorridor vormen naar de Noorder IJplas.  

In de Groenvisie geven we het belang van natuur, ecologie en biodiversiteit aan. Als stad willen 
we meer groen met ecologische waarde en meer verbindingen. Hoe we dat groen beschermen 
valt niet binnen de scope van de Groenvisie.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

3632-2816 O40-f 

En noem de gebieden en gebiedjes die al door bewoners worden beheerd, zoals in Zuidoost de 
natuurgebieden Klarenbeek en Riethoek (13 ha!), en grote stukken natuur van 
Volkstuinvereniging Linneaushof. Zuidoost is al gedurende haar hele bestaan gezien als een 
bouwlocatie, en het groen is verre van veilig, en heeft in de loop der jaren veel aan diversiteit en 
kwaliteit ingeboet. (Er mogen geen monumentale bomen worden aangewezen want overal 
moet nog gebouwd worden en dan staan ze in de weg!). 

In Amsterdam zijn heel veel vrijwilligers actief in het medebeheer van groen en zijn veel 
bewoners ook al actief bezig met groene initiatieven. De gebieden die u noemt zijn bij ons 
bekend, we kunnen echter niet al die gebieden in Amsterdam noemen in de visie. We noemen er 
wel enkele als voorbeeld. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

3632-2816 O40-g 

We hebben een Groenvisie nodig die concreter is en waar grenzen getrokken worden en keuzes 
gemaakt, juist in een stad als Amsterdam, waar de druk op grond en de grondexploitatie zo 
groot is. 

Deze Groenvisie geeft de hoofdlijnen aan waar we voor 30 jaar ambities aan koppelen. De visie 
op zich is niet concreet, omdat ze richtinggevend is voor een lange termijn. Iedere 4 à 5 jaar 
stellen we een Uitvoeringsprogramma op dat de concrete plannen voor de korte termijn 
beschrijft. Dat gebeurt steeds op basis van prioritering op dat moment en beschikbare 
budgetten. Dat alles is erop gericht om op lange termijn alle ambities te kunnen verwezenlijken. 
Zodra de Groenvisie is vastgesteld, kan de uitvoering starten, maar ondertussen werken we bij 
de huidige werkzaamheden ook al zoveel mogelijk vanuit de ambities van de Groenvisie. Overgenomen 

3632-2816 O40-h 

Het begrip inheems moet uitgewerkt: er wordt nu gesproken over heemtuin (= een tuin met 
inheemse planten) waar het gaat over een vasteplantentuin (= een tuin met meerjarige planten 
en geen eenjarige (groenten)). Inheemse soorten zijn van groot belang voor het ondersteunen 
van bijen en insecten, daar mag wel wat over staan. En inheems is moeilijk definieerbaar: 
hoelang moet een soort hier al hebben gegroeid of geleefd om inheems te zijn?  

In de Groenvisie hebben we opgenomen dat we bij voorkeur met inheemse planten werken. Met 
inheemse planten bedoelen we soorten die oorspronkelijk voorkomen in Nederland of in de 
buurt van Nederland. In een nadere beleidsuitwerking zullen we dat concreter maken: waar is 
inheemse beplanting een vereiste en waar een wens. Er zijn ook andere criteria die bij de 
plantkeuze een rol spelen. Het is een goede suggestie om een definitie van inheemse planten op 
te nemen. Dat nemen wij over. Overgenomen 

3632-2816 O40-i 

Groen heeft ook een functie voor koolstofberging! Hier kan meer mee. Boeren krijgen een 
vergoeding voor het opslaan van koolstof in hun akkerbodem; ditzelfde zou ook kunnen voor 
tuinbezitters, als die zorgen voor meer koolstofopslag en daarmee tevens waterberging. Door de 
sponswerking van de bodem te vergroten, bespaar je op kosten voor het waterbeheer.  

Bedankt voor uw suggestie. Omgang met de klimaatverandering speelt een grote rol in de 
Groenvisie, veelal gaat het hier om het positieve effect dat groen heeft op de klimaatadaptatie 
van de stad bijvoorbeeld door de sponswerking en waterberging. Voor de vastlegging van CO2 is 
de bijdrage van groen in een stedelijke omgeving beperkt. Het draagt wel enigszins bij (zie 
pagina 26 van de inspraakversie Groenvisie). Voor het verminderen van de CO2-uitstoot hebben 
we recent de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 gepresenteerd. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

3632-2816 O40-j 

H2 Wat willen we bereiken?  
Het principe Samenwerken aan groen is het belangrijkste en moet bovenaan. De visie ademt veel 
te veel dat de gemeente de vergroening gaat dragen, terwijl zij daar (nu nog) helemaal geen geld 
voor heeft en al lange tijd alleen maar heeft bezuinigd op groen en dat de komende tijd nog 
meer wil gaan doen. Bovendien heel veel bomen heeft gekapt en ze onvoldoende herplant. De 
bewoners, organisaties en ondernemers echter hebben wel geld, commitment en energie voor 
vergroening, en moeten veel meer de ruimte krijgen om hun rol te pakken. We moeten opgeven 
dat de openbare ruimte er overal hetzelfde uit moet zien! 

Een groene en leefbare stad maak je met vele handen. Daarom is één van de vier principes van 
de Groenvisie: ”Aan groen werken we samen”. De vier principes zijn niet in een bepaalde 
rangorde weergegeven in de Groenvisie. De gemeente slaat daarbij graag de handen ineen met 
bewoners, ondernemers, corporaties, kennisinstellingen en andere organisaties, waaronder 
andere overheden. Deze samenwerking geldt ook voor de financiering van de Groenvisie. We 
zetten daarbij in op een stadsbreed en meerjarig investeringsprogramma voor de ontwikkeling 
en het beheer van groen, zodat groen opgenomen wordt in planvorming en in begrotingen. Dit 
investeringsprogramma moet voor de financiering zorgen om de vergroeningsambities te 
kunnen realiseren voor 2050. Binnen dit investeringsprogramma onderzoeken wij de 
mogelijkheden om private partijen (of bewoners) financieel te laten bijdragen aan het groener 
maken van de stad. De gemeente zelf levert ook zeker haar bijdrage aan de vergroening en heeft 
dat afgelopen jaren op vele plekken in de stad ook gedaan. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/klimaatneutraal/
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3632-2816 O40-k 

In stadsdeel Zuidoost is door een ambtenaar een lijst met zoeklocaties voor stadslandbouw 
opgesteld, naar aanleiding van verzoeken van initiatieven. Daar kan nu verder niets mee 
gebeuren omdat er geen ambtelijke capaciteit is om de locaties ook daadwerkelijk beschikbaar 
te maken. Wat hebben we aan deze visie om dit soort gebreken te verhelpen? 

In de eerste plaats onderschrijft de Groenvisie dat voedselproductie, in de vorm van 
stadslandbouw en tuinieren, een vorm van gebruik van het groen is die voor Amsterdam van 
belang is. Aan de Groenvisie koppelen we ook een Uitvoeringsprogramma waarvoor budget 
gereserveerd is. Daarmee is overigens niet direct gezegd dat dit, inderdaad al eerder 
gesignaleerde probleem van capaciteitsgebrek, zal worden opgelost. Dat is afhankelijk van 
prioritering in het Uitvoeringsprogramma. 

Meenemen bij 
uitvoering 

3632-2816 O40-l 

In een Groenvisie mag de toon zijn dat de gemeente bewoners belóónt voor wat zij doen aan 
vergroening, niet dat zij er de kaders voor stelt. Die kaders gaan alleen over wat er niet mag, in 
plaats van wat er kan! De gemeente gaat ervan uit dat burgers geen groen kunnen beheren en 
laten het over aan aannemers die het gras kapot maaien. Gemeente, heb eens vertrouwen in je 
burgers! Geef onder dit principe aan op welke manieren de gemeente ingezetenen kan 
stimuléren om het groen te onderhouden en uit te breiden. Bijv door: 
• het uitreiken van bordjes Beheerd door bewoners voor groen zelfbeheer 
• het uitgeven van vouchers voor het opdoen van kennis.  
• het uitgeven van supermarkttegoedbonnen voor koffie en thee.  
• het ter beschikking stellen van gereedschap en opslagplekken, en bouwketen voor 
natuureducatie,  
• ondersteuning voor startende buurtgroenbedrijven waar wijkbewoners worden opgeleid om 
hun buurtgroen te beheren, tegen een vergoeding 
Dit zijn de uitgaven niet, maar zou een enorme stimulans zijn, met veel vergroeningseffect en 
een kans om de eigen groendienst een nieuwe rol te geven. 

De gemeente gaat ervan uit dat burgers geen groen kunnen beheren: het tegendeel is het geval, 
zoals bijvoorbeeld te zien bij Groen in de Buurt. Bij Groen in de Buurt pakt de gemeente 
initiatieven van bewoners die hun openbare ruimte groener willen maken, op, en realiseert die 
samen met die bewoners en de buurt. De initiatiefnemers zorgen vervolgens voor het beheer van 
het project. We stimuleren bewoners om met initiatieven te komen primair door voorlichting en 
ondersteuning te bieden. Daarbij worden ook allerlei andere partijen betrokken, die veelal 
specifieke kennis of expertise in kunnen brengen. Voor meer informatie en voorbeelden uit de 
praktijk, zie deze website en deze site.  
Overigens doet u een aantal suggesties die mogelijk goed aansluiten bij bewegingen die 
momenteel binnen de gemeente plaatsvinden. We streven naar continue verbetering en zullen 
deze suggesties in dat kader nader bekijken. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

3632-2816 O40-m 

Qua samenwerking is het een verbetering dat er nu een Groen in de buurt coördinator is in 
Zuidoost, maar ook nu nog is het erg ingewikkeld om een buurttuin te trekken, als gewone 
burger. Er is meer ondersteuning nodig, bijv door intermediaire organisaties als Bloei & Groei of 
groencoaches, en dit werk mag worden vergoed. Bewoners moeten meer keuze krijgen bij de 
uitvoering, in plaats van dat een tuin voor hen wordt aangelegd. Ze moeten de tuin ook zélf 
mogen aanleggen.  

Bedankt voor uw suggesties. Deze zullen we meenemen bij de verdere ontwikkeling van 
buurtgroen met bewoners.  

Meenemen bij 
uitvoering 

3632-2816 O40-n 

Toegankelijkheid kan beter. Power (invloed op beleid) richting centrale stad ontbreekt of kan 
veel beter. En soms is er gebrek aan groene kennis bij ambtenaren/bestuurders die er over gaan. 
In ieder stadsdeel of liefst wijk moet een ambtenaar zijn die een makkelijk en toegankelijk 
aanspreekpunt is voor groene initiatiefnemers. In ieder stadsdeel of liefst wijk moet een 
ambtenaar zijn die een makkelijk en toegankelijk aanspreekpunt is voor groene initiatiefnemers. 
Adviseurs (ambtelijk of burgerlijk) die bewoners adviseren die een boom willen planten (over 
grond, plaatsing en boomsoorten). Faciliteiten waar bewoners gebruik van kunnen maken bij het 
mede beheren van groen, zoals gereedschap en eenvoudige machines, bijv voor het knotten van 
wilgen of het maaien van bloemrijk gras 

De Groenvisie zet in op "Aan groen werken we samen". Dit is een van onze vier principes. Het 
toegankelijk maken van kennis over groen is een van onze ambities. Ook zetten we in op de 
ontwikkeling van kennis bij bewoners en ambtenaren. 

Meenemen bij 
uitvoering 

3632-2816 O40-o 
Het beheren van parkgebieden door bewoners en ondernemers kan via een Right to Challenge 
ook tegen geld i.p.v. alleen vrijwillig. Dit gebeurt al succesvol in andere steden. Bedankt voor uw suggestie. Deze zullen we betrekken bij de uitvoering van de Groenvisie. 

Meenemen bij 
uitvoering 

3632-2816 O40-p 

Landschap om de stad: scheggen: landschapsparken op de koppen (recreatie), betere 
verbindingen, groen en open houden, stad-landverbinding. De Amstelland-scheg ontbreekt in de 
opsomming. Samenwerking met boeren in de omgeving is cruciaal voor de natuur rondom 
Amsterdam. Door de Amstellanddag zijn er veel boerderijen in Amstelland op de stad gericht 
(stad-landverbinding). Een boerenmarkt biedt kansen om bewoners met groen/ommeland te 
verbinden. 

Amsterdam werkt al op verschillende manieren actief aan het verbinden van het groen binnen de 
stad en met het groen buiten de stad. Dat gebeurt onder andere door het versterken van de 
ecologische structuur en het oplossen van ecologische knelpunten. Maar ook door actief te 
werken aan het verbeteren van het 'Groennet': fietsroutes in het groen. In het kader van de 
Omgevingsvisie zullen we de Hoofdgroenstructuur actualiseren. De ambitie is om de 
'lappendeken' van Hoofdgroenstructuurgebieden onderling met elkaar te verbinden, zodat een 
aaneengesloten netwerk ontstaat dat tevens goed verbonden is met het groen in het 
omliggende landschap. 

Meenemen bij 
uitvoering 

3632-2816 O40-q 
Groennormen: Stoepen hoeven niet overal zo breed, al moeten hier de kabels en leidingen 
onder: dit moet aangepast en uitgewerkt om meer groen in de straten te kunnen krijgen 

Stoepen richten we in op het gebruik en de vereiste capaciteit. Mochten stoepen te breed te zijn, 
dan kunnen deze eventueel met nieuw 'groen' worden ingericht. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/medebeheer/
https://buurtgroen020.nl/


92 
 

3632-2816 O40-r 

Verschillende keren genoemd: Een maatregel als een tegeltax voor tuinen, voor bestaande 
wijken, om bewoners te stimuleren hun tuin te vergroenen. In combinatie met een Groencoach 
die kan adviseren hoe je tuin natuur inclusief in te richten en meer groen in je wijk te krijgen. In 
West is met een Tegeltax al een proef gedaan, voor tuinen. 

 Stadsdeel West heeft regels opgesteld om verharding en verkeldering tegen te gaan. De proef in 
West is mogelijk uitgangspunt voor de hele stad. Ook de regels omtrent de binnentuinen in de 
zogenaamde keurblokken in de grachtengordel passen in het veiligstellen van groene 
binnentuinen.  

Meenemen bij 
uitvoering 

3632-2816 O40-s 

Geef de volkstuinen de ruimte om hun eigen ambitie te schetsen. De eis om het voortbestaan 
afhankelijk te maken van openstelling is onredelijk. Er zijn in Zuidoost veel volkstuincomplexen 
en daar gebeurt veel en is veel mogelijk, maar maak er geen wurgconstructie van! 

Het bieden van ruimte voor eigen invulling per tuinpark is een wezenlijk onderdeel van de 
Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

3632-2816 O40-t 
Maatschappelijk medegebruik door nutstuincomplexen: geef de complexen de ruimte en tijd om 
een passende vorm te bedenken – en stel er iets tegenover. 

Het bieden van ruimte en voldoende tijd om te komen tot eigen invulling per tuinpark is een 
wezenlijk onderdeel van de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid. De 'beloning' voor 
maatschappelijk medegebruik is een substantiële korting op de huursom. Op deze wijze 
honoreren we de 'maatschappelijke diensten' die de volkstuinparken aan de stad leveren. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

3632-2816 O40-u 
Weet als gemeente welke mensen in de buurt actief zijn in het groen en houd ze op de hoogte, 
bijv als er een boom gaat worden gekapt. Het zijn je partners. 

Bedankt voor uw suggestie. Wij zetten in op het zo goed mogelijk informeren van bewoners over 
zaken die in hun buurt spelen.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

3632-2816 O40-v 

Beheer passend maken, ook van recreatiegebieden en parken (centraal)Ja zoals cursussen over 
ecologisch beheer van parken en ruige natuur, om het medebeheer hiervan te stimuleren. 
Bedenk dat de gemeente niet genoeg geld heeft voor een passend beheer waarmee de 
biodiversiteit vergroot kan worden. Er is grote interesse bij bewoners om parken en ruige natuur 
te (helpen) beheren – zet hierop in en investeer daarin, per direct (GroenplatVorm Zuidoost heeft 
zich aangeboden als aanspreekpunt om dit te organiseren!) 

De Groenvisie stelt dat we uiterlijk in 2030 ecologisch beheren in de openbare ruimte en bij het 
water. Daarbij kijken we ook naar bewoners en organisaties die mee willen helpen om de stad 
groener te maken door bijvoorbeeld mee te beheren. We nemen uw suggestie mee bij het 
uitvoeren van de Groenvisie.  

Meenemen bij 
uitvoering 

3632-2816 O40-w 
Heel hard nodig is het dat groenaannemers beter worden aangestuurd (en beboet), zodat ze 
geen zorgvuldig aangeplante en beheerde stukjes stadsnatuur wegmaaien 

Gemeente Amsterdam zet op alle contracten die zij afsluiten met aannemers toezichthouders in 
die toezicht houden op een juiste uitvoering van de werkzaamheden.  

Meenemen bij 
uitvoering 

3632-2816 O40-x 

Tenslotte moet er zo snel mogelijk een nieuw pakket beheermaatregelen worden ingesteld die 
het groen meer bestand maken tegen droogte: minder maaien, letten op het weer hierbij, 
mulchen tussen vaste planten, aanplanten van bomen. 

We zijn doende dit in onze werkprocessen te implementeren. Zo werken we aan een zogenaamd 
Hitteplan. Tevens kijken we bij herinrichtingsplannen en renovatieplannen kritischer naar welke 
plantensoorten het meest geschikt zijn gezien de verwachte klimaatveranderingen. 

Meenemen bij 
uitvoering 

3632-2816 O40-y 

Werkt samen met maatschappelijke partners, mag bij de uitwerking van deze visie in de praktijk 
op een professionele manier worden samengewerkt met stakeholders. Dat betekent niet het 
gebruiken van participatie voor legitimatie voor het bereiken van een vooropgesteld 
gemeentelijk doel. Wel het samenwerken door learning by doing, zonder van tevoren te weten 
wat de volgende stap zal zijn, op gelijkwaardige basis, aan het realiseren van een 
gemeenschappelijke visie. In Zuidoost houden sommige deelnemers een vieze smaak over aan 
de participatie rond de herinrichting van het Gaasperpark in 2018. 

Dank voor uw suggestie. In het kader van de uitvoering maken we concreet hoe de 
samenwerking eruit gaat zien.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

3632-2816 O40-z 

Gemeentelijke gevels en gebouwen vergroenen en natuur inclusief aanbesteden en inkopen: 
Stimuleer hiervoor lokale (boom)kwekerijen of zet er een op vanuit de gemeente ism met een 
groene opleiding. Biologisch plantgoed moet nu van ver komen en is te duur.   

Het vergroenen van de gemeentelijke gevels en gebouwen past bij de ambitie van de Groenvisie.  
Op dit moment stellen we al regels bij de inkoop van beplanting (bomen, struiken, bollen etc.) 
ten aanzien van gifvrij kweken. De verdere uitwerking van de vergroening van gevels en 
gebouwen zullen we meenemen in het Uitvoeringsprogramma.  

Meenemen bij 
uitvoering 

3632-2816 O40-z.a 

Denk integraal bij het instellen van natuur inclusief aanbesteden en inkopen; denk aan Donut 
deals en circulair geld: geld dat je lokaal uitgeeft gaat vaker rond en doet veel voor de lokale 
economie. Groen kost niet alleen geld, het kan zich terugverdienen door slim investeren.  

We denken integraal bijvoorbeeld op gestelde eisen ten aanzien van circulair bouwen. Daarnaast 
willen we dat onze stad in 2050 100% circulair is. Dit valt onder een ander beleid (Circulair). 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

3632-2816 O40-z.b 

Niet bewoners en ondernemers betrekken, maar werken aan een partnerrelatie met hen. 
Werken aan een werkelijk faciliterende houding bij de gemeente in plaats van een 
paternalistische 

Dank voor uw suggestie. In het kader van de uitvoering wordt zeker samengewerkt met 
organisaties, bewoners en ondernemers. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

3632-2816 O40-z.c 

Berekenen hoeveel er nodig is 
Nee, bereken eerst wat voor waarde toegevoegd wordt door groen te benutten volgens de 
plannen in deze visie. Zie groen niet alleen als kostenpost. Bekijk de baten in een breder 
perspectief en zoek naar manieren waarop iedereen kan bijdragen. Voer desnoods een TEEB of 
een MKBA uit om kosten en baten in kaart te brengen Stimuleer de Amsterdamse economie met 
groen . 

De maatschappelijke en economische baten van groen hebben we meegenomen in het opstellen 
van de Groenvisie. Er is gewerkt met de resultaten van het onderzoek naar de waarde van groen 
in Amsterdam waar het RIVM onder andere de TEEB-systematiek heeft toegepast die ingaat op 
de baten voor gezondheid, natuur, woningen, klimaat etc. De Groenvisie zelf gaat mee voor een 
langere periode. Per 5 jaar zullen we financiering en prioritering daarom bepalen in het kader van 
het Uitvoeringsprogramma op basis van de dan beschikbare middelen en belangrijke focus. Overgenomen 

//www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/amsterdam-circulair-2020-2025/
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3632-2816 O40-z.d Prio’s bepalen: Laat dit door bewoners doen voor wijken. Stel een buurtbudget vast voor groen. 

Het uitvoeren van de Groenvisie kunnen wij niet alleen. Dit zullen wij met organisaties en 
bedrijven, maar ook zeker met bewoners samen doen. De verdere uitwerking van hoe we dit 
gaan doen en ook hoe we dat financieel gaan inrichten zal verder uitgewerkt worden in het 
Uitvoeringsprogramma. De wensen en de kennis van bewoners is zeker van belang bij het 
groener maken van de stad.  

Meenemen bij 
uitvoering 

3632-2816 O40-z.e 
Structurele financiering vinden voor beheer en onderhoud: Ja en geen bezuiniging van 30 miljoen 
op groenbeheer, de kwaliteit is al zo erg. Hoezo anders deze visie? 

We zetten in op een stadsbreed en meerjarig investeringsprogramma voor de ontwikkeling en 
het beheer van groen, zodat groen opgenomen wordt in planvorming en in begrotingen. Dit 
investeringsprogramma moet voor de financiering zorgen om de vergroeningsambities te 
kunnen realiseren voor 2050. Binnen dit investeringsprogramma onderzoeken wij de 
mogelijkheden om private partijen (of bewoners) financieel te laten bijdragen aan het groener 
maken van de stad. De gemeente zal dus meer dan haar steentje bijdragen om Amsterdam 
groener te maken, maar we kunnen we dit niet alleen. We moeten dit samen met de 
Amsterdammers doen. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

3632-2816 O40-z.f 

Private partijen als donoren onderzoeken: Niet als donoren, maar benader groen als een 
common, die we coöperatief beheren. Het groen in een wijk is niet van de gemeente, maar kan 
veel doelmatiger worden beheerd door het vruchtgebruik te geven aan de wijkbewoners. Nu 
worden voor de aanleg van groen door allerlei partijen (veel) geld verdiend: ontwerpers, 
hoveniers, groenbeheeraannemers, terwijl bewoners ontzettend veel moeite moeten doen om 
een stukje OR te mogen beplanten en beheren?! Denk Donutdeals en donuteconomie!! 

De ambities van de Groenvisie kunnen we niet alleen realiseren vanuit de gemeente. Er is 
samenwerking nodig tussen verschillende overheden, organisaties, bedrijven en bewoners. Die 
samenwerking bestaat al en wordt verder uitgebouwd. Daar hoort ook bij dat we gezamenlijk 
voor financiering zorgen, zoals nu al op verschillende plekken in Amsterdam gebeurt. 

Meenemen bij 
uitvoering 

3632-2816 O40-z.g 

. Groen tenzij 
Dit is geen goed principe, want het opent nog net zo hard een kier voor iedereen die wil 
bestraten of bouwen. Vgl. Lutkemeerpolder: de gemeente kun je niet vertrouwen met principes. 
Eigenlijk moet het immers zijn: Groen, want anders! (gaan we het als mensheid niet redden) Om 
te werken als principe moet het meetbaar worden gemaakt, en uitgewerkt.  
Om Groen tenzij te kunnen doorvoeren, moeten alle gemeentelijke diensten en afdelingen 
hiervan weten, en wie gaat daarvoor zorgen? Is de hamvraag. Wie betaalt, bepaalt: bij projecten 
is dat een groot gevaar.  

Deze Groenvisie geeft de hoofdlijnen aan waar we voor 30 jaar ambities aan koppelen. Deze is 
richtinggevend voor beleid binnen de hele gemeente en is input voor de Omgevingsvisie. En 
daarmee ook voor de Hoofdgroenstructuur die we actualiseren en die beschermend werkt voor 
het groen in Amsterdam. Daarnaast stellen we iedere 4 à 5 jaar een Uitvoeringsprogramma op 
voor de Groenvisie dat de concrete plannen voor de korte termijn beschrijft en meetbaar maakt. 
Dat alles is erop gericht om op lange termijn alle ambities te kunnen verwezenlijken. Voor de 
uitvoering van de Groenvisie werken we met alle directies van de gemeentes samen, als ook met 
de stadsdelen en natuurlijk met organisaties, andere overheden, kennisinstellingen, bedrijven en 
bewoners. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

3632-2816 O40-z.h 
Maak in wijken als Venserpolder, Hoptille, Reigersbos en Gein Tegels eruit, Groen erin extra 
aantrekkelijk voor bewoners en ondernemers, in combinatie met zelfbeheer. 

De Groenvisie zet in op meer groen en minder tegels. Amsterdam Rainproof organiseert 
geregeld tuinacties waarbij tuinen worden vergroend. Daarnaast werken we vanuit Amsterdam 
Rainproof en de gemeente aan het opzetten van een tegelservice waarbij het voor bewoners 
eenvoudig wordt om tegels uit hun tuin te halen en te vervangen door groen. Locatiespecifieke 
maatregelen nemen we mee bij de uitvoering van de Groenvisie. 

Meenemen bij 
uitvoering 

3632-2816 O40-z.i Integreer campagnes met de inzet van groencoaches 
Bedankt voor uw suggestie. Deze zullen deze we meenemen bij het werken aan de uitvoering 
van deze visie. 

Meenemen bij 
uitvoering 

3632-2816 O40-z.j 
Werk samen met een ophaalservice voor het weghalen van tegels, afvoeren van zand en 
aanvoeren van bemeste tuinaarde, en uitdelen van tuinbonnen voor tuincentra. 

Amsterdam Rainproof organiseert geregeld tuinacties waarbij tuinen worden vergroend. 
Daarnaast werken we vanuit Amsterdam Rainproof en de gemeente aan het opzetten van een 
tegelservice waarbij het voor bewoners eenvoudig wordt om tegels uit hun tuin te halen en te 
vervangen door groen.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

3632-2816 O40-z.k 

Zelfbeheer aantrekkelijk maken door een keuze aan incentives: vouchers voor cursussen, 
tegoedbonnen voor hapjes en drankjes, jaarlijkse maaltijd of feest (net zoals nu bij 
afvalcontaineradoptanten). 

Dit is een interessante suggestie die aansluit bij bewegingen die momenteel binnen de 
gemeente plaatsvinden. We streven naar continue verbetering en zullen deze suggestie nader 
bekijken. 

Meenemen bij 
uitvoering 
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3632-2816 O40-z.l 

Bomen planten is nu een knelpunt. Het staat er mooi, maar zoals Ivens tegen het Parool zei is 
bomen planten duur en is er niet genoeg geld voor het planten van nieuwe bomen. Dus geef aan 
hoe dit toch kan, bijv: Laat het planten van bomen vrij voor iedereen, Communiceer luid en 
duidelijk over bomen, hun nut, soorten. Verspreid kennis, bijv door cursussen ism Bomenridders 
ed, zodat het planten en beheer niet meer alleen door professionals hoeft, Laat bomen door 
(coöperatieve) bomenteams (mensen met certificaat European Tree Worker en Technician, 
burgers en ambtenaren) beheren (commons!) ipv door aannemers, Compenseer gekapte bomen 
lokaal door nieuwe. Zorg dat het kappen, verwijderen van de wortel en planten van nieuwe 
bomen door één partij gebeurt zodat ze niet op elkaar hoeven te wachten. Maak ook de kap van 
vruchtbomen vergunningsplichtig. (Nu staat in de Bomenverordening dat voor de kap hiervan 
geen Omgevingsvergunning nodig is.) 

In de Groenvisie geven wij aan dat wij ervoor zorgen dat meer bomen worden geplant. Daar waar 
het kan gaan wij bomen bijplanten. Wij kunnen geen aantallen aangeven, omdat we nu nog niet 
weten hoeveel bomen we op welke locatie kunnen aanplanten. Daar gaan we mee aan de slag bij 
de realisatie van de Groenvisie. Naast kwantiteit werken we aan de groeiplaatsomstandigheden 
van bestaande en nieuwe bomen. Voor de realisatie werken we zeker samen met andere 
organisaties. Iedereen kan bomen in zijn of haar eigen tuin planten, maar aanplant van bomen in 
de openbare ruimte is lastig omdat de ondergrond vol zit met kabels en leidingen. Aanplant van 
bomen door particulieren zou tot gevaarlijke situaties leiden. Tientallen bedrijven en organisaties 
geven uitstekende cursussen over bomen. Die zijn daar veel beter in dan de gemeente. Voor het 
compenseren van gekapte bomen hebben we regels opgesteld. Voor elke boom moet in principe 
een nieuwe worden herplant of soms meerdere. Deze wijze van compenseren is te vinden op 
deze gemeentelijke website, bij het kopje 'Compensatie en Herplant van Bomen’. Het kappen, 
verwijderen en van de wortels en het planten gebeurt door drie groenaannemers in de stad die 
hun eigen perceel hebben. Zij organiseren zelf de werkzaamheden. Het vergunningsplichtig 
maken van vruchtbomen kunnen we niet regelen. De bevoegdheid tot het instellen van een 
verbod tot vellen bij gemeentelijke verordening wordt door de Natuurwet beperkt. 

 

3632-2816 O40-z.m Toevoegen: Extra opgave voor groen: het verbinden van bewoners en het versterken van wijken! 

Het vergroten van de sociale cohesie tussen bewoners is een van de hoofdopgaves die de 
toepassing van groen volgens de Groenvisie kan bewerkstelligen. Door de juiste toepassing van 
groen zullen wij dit proberen te optimaliseren. Uw suggestie is dus helemaal in lijn met onze 
visie. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

3632-2816 O40-z.n Om bomen heen bouwen, in plaats van ze te kappen. 

Voor het behoud van bestaande bomen willen wij in de toekomst veel meer gebruik maken van 
een landelijke richtlijn, de Boom Effect Analyse (BEA) die is opgesteld door de landelijke 
Bomenstichting. Experts stellen dit rapport op, waarin staat hoe bomen het beste kunnen 
worden behouden en welke impact zij hebben op de omgeving. Naar aanleiding van deze 
analyse signaleren we in een vroeg stadium welke synergie-effecten de boom heeft en welke 
impact de eventuele kap van de boom heeft op de omgeving. Naar aanleiding van deze 
uitgebreide analyse eisen we de juiste herplantregel in de kapvergunning.  

Meenemen bij 
uitvoering 

3632-2816 O40-z.o 

Ecologisch beheer hieraan willen veel bewoners meewerken. Huur hiervoor niet langer 
aannemers in maar laat de eigen dienst het doen, samen met bewoners. In zuidoost worden 
initiatieven hiervoor momenteel ontmoedigd. Maak hiervoor per direct geld vrij, als nodig, want 
het voortbestaan van de mens hangt af van bijen en insecten. Het drastisch veranderen van het 
maaibeleid, gefaseerd sinusmaaien en gradiëntmaaien, zal een directe ecologische winst 
opleveren mbt behoud van insecten, waard- en drachtplanten, nestruimte voor insecten, en ook 
daardoor voedsel voor vogels en zoogdieren creëren. Dat dit bv niet kan tussenbermen vanwege 
de verkeersveiligheid is te betwijfelen.  

In 2020 zijn gemeentebrede contracten gesloten rondom ecologie. Op dit moment bestaat een 
intensieve samenwerking om met de betrokken aannemers de kwaliteit van het onderhoud 
permanent te verbeteren. Onderdelen hiervan voeren we zelf uit. Eén van de speerpunten 
binnen het groenbeleid is zoveel mogelijk ecologisch te beheren en alle initiatieven die hieraan 
een bijdrage leveren bekijken we zeer serieus en voeren we ook uit, indien mogelijk en zinvol.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

3632-2816 O40-z.p 

Gezonde bodems zijn ook nodig in steden, want ze zorgen voor gezonde planten en bomen, met 
minder problemen en plagen. Een goedkope manier om aan goede bodems te werken is 
grasvelden aanleggen in plaats van bestrating; onder gras ontstaan vanzelf goede bodems. En 
bescherm bodems door geen vergunningen te verlenen aan festivals.  

De kwaliteit van de bodem heeft onze aandacht. Met experts onderzoeken we hoe we bodems 
klimaatadaptiever kunnen inrichten. Voor een aantal terreinen in parken gebeurt dat al, namelijk 
het evenemententerrein in het Rembrandtpark (planning augustus 2020) en een deel van het 
evenemententerrein in het Sloterpark. Om een evenement te kunnen houden moet voldaan zijn 
aan bepaalde voorwaarden gericht op bescherming van  het groen en de bodem. Evenementen 
mogen niet langer dan twee weken duren, er moet een periode van 6 weken rust gehouden 
worden in een gebied met kwetsbare bodem na een groot evenement en via de schouw zien we 
toe op de juiste beschermingsmaatregelen.   

Niet 
overgenomen 

3632-2816 O40-z.q 

Waar buurttuinen en groene speelplekken zijn ontstaan, neem in de plannen van eisen bij 
stadsvernieuwing op dat deze plekken bewaard blijven en bouw eromheen. Maak hiervan een 
stads breed principe dat in alle diensten bekend is.  

Een groene stad in uitgangspunt in de Groenvisie. Daarbij is het over het algemeen wenselijk om 
bestaand groen zoveel mogelijk te behouden en te versterken bij ontwikkelingen in de stad. Het 
zal echter afhankelijk van de situatie zijn of dit altijd mogelijk is.  

Meenemen bij 
uitvoering 

6475-4674 O41-a 

 De kansen voor het versterken van de verbindende kwaliteiten van de groenstructuur binnen en 
buiten de ring A10 op de langere termijn biedt nog veel kansen. De huidige stadsrand van Noord 
is in zijn huidige hoedanigheid een soort muur. De bebouwing kenmerkt zich door veel 
achterkanten waarbij de A10 zich als extra barrière opwerpt. In de onze visie zijn er in dit gebied 
op de langere termijn veel kansen om stad en land sterk met elkaar te verbinden.  

Dank voor het delen van uw ideeën. Concrete en locatiespecifieke plannen zullen we pas 
vormgeven in het Uitvoeringsprogramma. Daarbij zullen wij uw suggestie in acht nemen. 

Meenemen bij 
uitvoering 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/groen/bomenverordening/
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6475-4674 O41-b 

 Advies 1: neem in de Groenvisie een wenkend perspectief op voor een volwaardige gezicht van 
Noord naar Waterland en omgeving. Maak van de achterkant een voorkant. Hef de 
barrièrewerking van de A10 op.  
Pag. 25:  
-het kaartje laat in Noord relatief weinig landschapsverbindingen zien. Wij zien veel 
verbindingen.  
-In Noord ontbreken vrijwel alle belangrijke rivieren en wateren. Aan de zuidkant van 
Amsterdam zijn wel de Amstel, de vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal, Bosbaan, de Gaasp en 
Gein, en Sloterplas ingetekend, maar in Noord ontbreekt het Noordhollandsch kanaal, het 
Waterlandse Die, het Twiske de Breken en de Zijkanalen. Uit ons onderzoek blijkt dat deze 
wateren grote verbindingswaarde hebben.   
-Amsterdams Waterland (landelijk Noord) is slechts een non-descripte groene vlek. Er staan 
geen groene verbindingen ingetekend. Ons onderzoek wijst uit dat juist hier veel mogelijkheden 
liggen voor groene verbindingen en nieuwe groene bestemmingen (fietspaden/ veen- en 
stadsbos).    
Pagina 42:  
-dezelfde opmerkingen als voor het kaartje op pagina 25, met het verschil dat Landelijk Noord nu 
helemaal geen groene functie en verbindingen meer heeft.  

Bedankt voor uw suggesties. De schetsen in de Groenvisie geven een globaal totaalbeeld aan. Zij 
zijn niet volledig per locatie ingevuld omdat de Groenvisie zich richt op een langetermijnvisie in 
grote lijnen. Een aantal van uw suggesties zijn overgenomen op de definitieve schetsen. Overgenomen 

6475-4674 O41-c 

Bestem nu geen rafelrandjes groen aan beide zijden van de A10 tot hoofd groenstructuur. 
Behoud juist hier de handelingsruimte voor diverse bestemmingen, waaronder uiteraard groen. 
Door nu rafelrandjes groen tot hoofdstructuur te bestemmen, wordt een volwaardige 
ontwikkeling van de stadsrand als voorkant van Noord belemmerd.  
Pagina 52: Idem. In dit kaartje is Landelijk Noord het enige Amsterdamse grondgebied zonder 
enig park. Waar Westpoort en Schiphol nog parkvoorzieningen hebben, is Landelijk Noord 
‘ontparkt’. Ons onderzoek wijst juist op het tot stand brengen van wisselwerking binnen en 
buiten de ring A10. Wij trekken het park van binnen naar buiten en omgekeerd, het groen komt 
met weilandboulevards van buiten naar binnen.  
Buiten de Ring A10 Noord is ook ruimte voor een stadsbos, bijvoorbeeld tussen Landsmeer en 
het Schouw.  

Gezien het groeiende gebruik van het groen in de stad en de nieuwe opgaven die op de stad 
afkomen, moeten we op zoek naar ruimte voor recreatie, sport, duurzaamheidsambities, maar 
ook natuur en klimaatadaptatie in de stad en ook buiten de stad in de koppen van de scheggen. 
Deze landschapsparken zullen nadrukkelijk ook vanuit natuur, landschap en ecologie worden 
bezien, waarbij versterking van de unieke kwaliteiten centraal staat. 

Meenemen bij 
uitvoering 

6475-4674 O41-d 

Pagina 59: U schrijft dat in Waterland het waterpeil wordt verhoogd. Dit vinden wij een goed 
plan. Maar het lijkt alsof dit een stand-alone maatregel is. Het zou ingebed moeten zijn in 
landschappelijke reconstructie en vervenen enerzijds, en meer toegankelijk maken anderzijds.  

In de Groenvisie beschrijven we, met het oog op de lange termijn van de visie, voornamelijk 
principes en ambities. Concrete maatregelen en richtlijnen werken we uit in het 
Uitvoeringsprogramma. Daarin zullen we uw suggestie meenemen. 

Meenemen bij 
uitvoering 

6475-4674 O41-e  

Neem het Amsterdamse deel van Waterland (met uitzondering van de beschermde 
dorpskernen) nu als groot natuur-/landschaps-/stadspark in zijn geheel op binnen de hoofd 
groenstructuur voor Amsterdam. 

Bij de actualisatie van de Hoofdgroenstructuur zullen we opnieuw onderscheid maken in 
verschillende groene verbindingen en groengebieden. Per verbinding of gebied zullen we 
aanduiden of we deze zullen beschermen of ontwikkelen en welke functies daar wel of niet 
wenselijk zijn. Waar de scheggen geografisch binnen ons grondgebied vallen (en dat van de 
gemeente Weesp), zullen we deze planologisch beschermen in het Omgevingsplan. Wij zullen 
uw suggestie betrekken bij de Omgevingsvisie/ actualisatie Hoofdgroenstructuur.  

Meenemen bij 
uitvoering 

5744-5173 O42 

Namens de Bewonerscommissie Keesmanblokken in de Gibraltarbuurt, waar ik samen met S. 
Vita het aspect 'groen' beman, willen wij graag onze grote waardering uitspreken voor de 
Groenvisie. Met name de inzet op meer aandacht voor ecologische inrichting en beheer van het 
groen en natuurspeelgelegenheden is iets waar wij vanuit de bewonerscommissie al geruime tijd 
aandacht voor vragen. Door de Groenvisie voelen wij ons daarin door u gesteund. Om de 
Groenvisie concreet gestalte te geven willen we daarom graag voorstellen om de ruimte rond de 
Keesmanblokken in de Gibraltarbuurt in de Bos en Lommer als pilot aan te merken, waarbij wij 
graag van uit de bewonerscommissie mee willen denken.  Hopelijk is dat mogelijk? 

Fijn dat u zich kunt vinden in de gekozen richting van de Groenvisie. Dank voor het delen van uw 
ideeën over hoe we de Groenvisie concreet gestalte kunnen geven. Concrete en locatiespecifieke 
plannen zullen we pas vormgeven in het Uitvoeringsprogramma. Daarbij zullen wij uw suggestie 
in acht nemen. 

Meenemen bij 
uitvoering 
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3627-8335 B155-a  

Binnen de mogelijkheid om commentaar te geven op de beleidsnota Groenvisie 2050 en 
Volkstuinen, zou ik U willen vragen hoe het beleid De Nieuwe Kern (DNK) waarbij een aanzienlijk 
deel van het Ansterdamse groen lijkt te verdwijnen (old course, Vredelust, deel Lustoord) te 
rijmen is met de Groenvisie 2050.  

De Nieuwe Kern vormt een belangrijk ontwikkelgebied om bij te dragen aan de grote behoefte 
aan nieuwe woningen en voorzieningen in en om Amsterdam. Daarom is voor dit gebied een 
structuurvisie opgesteld die een goede balans zoekt tussen stedelijke verdichting en 
behoud/inpassing of aanleg van groen. Helaas kan hier één volkstuinpark niet behouden worden, 
Nieuw Vredelust. Ook een gedeelte van het naastgelegen park Ons Lustoord moet plaatsmaken 
voor woningbouw. De volkstuinparken in De Nieuwe Kern liggen buiten de gemeentegrens van 
Amsterdam en zijn onderdeel van een gebiedsontwikkeling die al eerder is ingezet. Deze valt 
onder het ruimtelijk regime van de gemeente Ouder-Amstel. De grond van de volkstuinparken is 
eigendom van de gemeente Amsterdam. De uitgangspunten ter vergroting van de openbaarheid 
en toegankelijkheid voor de volkstuinparken zijn ook hier leidend voor de wisselwerking tussen 
het bestaande groen en de grote gebiedsontwikkeling. In het plangebied komt ook een groot 
openbaar stadspark. Vergeleken met de huidige situatie neemt de gebruikswaarde en 
toegankelijkheid van het groen voor omwonenden toe. 

Niet 
overgenomen 

3627-8335 B155-b 

In deze context zou ik de gemeente Amsterdam willen verzoeken een degelijke inventarisatie te 
maken van flora en fauna, CO2 captatie van de bedreigde natuur alvorens over te gaan op een 
plan van vernietiging van natuur, die haaks staat op wat er juist in de Groenvisie staat.  

Natuur is een van de speerpunten van de Groenvisie, met het behouden en versterken van de 
biodiversiteit als doel. Het natuurinclusief aanleggen en beheren van de stad is hierbij een van de 
leidende principes. Het inventariseren en monitoren van flora en fauna is een praktische 
uitwerking daarvan en deze voeren de ecologen in dienst van de gemeente al jaren uit in 
samenwerking met vrijwilligers. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

3627-8335 B155-c 

Daarenboven: is er nagedacht over de toekomstige bezwaren van lawaaioverlast van bewoners 
die tussen treinverbindingen, metrostations, aanvliegroute Schiphol, snelwegen wonen? 
Bezwaren die komen nadat de isolatie van de huizen helaas niet werken als je in je 
postzegeltuintje in deze omgeving zit? 

De aanpak van de geluidsoverlast en luchtvervuiling van Schiphol valt buiten de scope van de 
Groenvisie. Meer informatie over het beleid rondom de Amsterdamse luchtkwaliteit is te vinden 
op deze website. Daarnaast kunt u meer informatie vinden over het geluidsbeleid van 
Amsterdam in het Actieplan Geluid 2020-2023. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

3627-8335 B155-d 
Corona heeft de wereld veranderd: hoeveel kantoorgebouwen staan er straks leeg? Verbouw 
deze tot woningen en laat het beetje natuur dat er nog is aan de vlinders en bijen. 

De ruimtelijke effecten van de COVID-19 crisis laten zich momenteel nog moeilijk voorspellen, 
en worden mede beïnvloed door de duur en omvang van de economische en maatschappelijke 
impact ervan. Het college onderkent de ecologische waarde van groen en zet in de Groenvisie 
dan ook stevig in op vergroening van de stad, met aandacht voor zowel ecologische als 
belevingswaarde. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

B156 B156-a 

Ik stel u voor de volgorde om te draaien en de waardering voor het bestaande groen in deze stad 
te benoemen en het behoud, de zorg en de aandacht daar in de eerste plaats  naar uit te laten 
gaan. 

De Groenvisie zet in op het behouden, verbeteren en uitbreiden van het huidige groenareaal. Het 
huidige groen dat Amsterdam rijk is speelt dus een voorname rol in de Groenvisie. Echter waar 
mogelijk en gewenst zullen wij hier ook nieuw groen aan toevoegen. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

B156 B156-b Wat is de juridische status van deze Groenvisie? 

De Groenvisie is de visie van de gemeente Amsterdam die na vaststelling wordt gehanteerd bij 
het opstellen van beleid, bij het uitvoeren projecten, bij het beheer, bij het ontwerpen, bij het 
inzetten van middelen en in de samenwerking met andere partijen en bewoners. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

B156 B156-c Krijgen de principes en ambities de status van voorschriften en regelgeving? 

De principes en ambities van de Groenvisie zullen we, na vaststelling van de Groenvisie, hanteren 
bij het opstellen van beleid, bij het uitvoeren projecten, bij het beheer, bij het ontwerpen, bij het 
inzetten van middelen en in de samenwerking met andere partijen en bewoners.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

B156 B156-d 
Welke plannen, uitwerkingsplannen, uitvoeringsprogramma’s structuurvisies, besluiten enz. 
moeten (daarvoor) aangepast worden en is de Groenvisie dan leidinggevend?  

De Groenvisie is de visie van de gemeente Amsterdam die na vaststelling richtinggevend is bij 
het opstellen van beleid, bij het uitvoeren van projecten, bij het beheer, bij het ontwerpen, bij het 
inzetten van middelen en in de samenwerking met andere partijen en bewoners. In de uitvoering 
maken we concreet waar dit aan de orde is. 
 
 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

B156 B156-e 
 in een schema vastleggen op welk beleid, welke uitvoeringswerkzaamheden en welke partijen 
de Groenvisie invloed heeft en /of leidinggevend is. 

De Groenvisie is de visie van de gemeente Amsterdam die na vaststelling wordt gehanteerd bij 
het opstellen van beleid, bij het uitvoeren van projecten, bij het beheer, bij het ontwerpen, bij het 
inzetten van middelen en in de samenwerking met andere partijen en bewoners. De Groenvisie 
geeft in hoofdlijnen de ambities op het gebied van groen weer, die in alle daaraan gerelateerde 
werkzaamheden en samenwerkingen doorvertaald worden. Dit maken we concreter in het kader 
van de uitvoering van de Groenvisie. 

Niet 
overgenomen 

https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/luchtkwaliteit/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/actieplan-geluid/
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B156 B156-f 

Pag. 33 en 63: Hier wordt gesproken over een groennorm. Wat is de nieuwe groennorm? Hoe is 
die tot stand gekomen en berekend? Er wordt ook gezegd dat deze norm vastgelegd zal worden 
en zal worden gehanteerd voor nieuwbouwwijken en op het moment dat er werkzaamheden 
uitgevoerd zullen worden ook in de bestaande wijken. Wat is de huidige groennorm? Betekent 
de nieuwe norm een verhoging van het groen per persoon of meter?  Als dat niet zo is, betekent 
dit dan dat er minder groen in de bestaande wijken beschikbaar zal zijn ? Ook buiten de ring?  

Voor genoeg groen voor iedereen in de stad ontwikkelen we een methode die in kaart brengt 
hoeveel groen op welke locatie nodig is. Hoe die er uit gaat zien is op dit moment niet bekend. 
De groennorm zal daar een rol in gaan spelen en we streven om deze uit te breiden naar de 
bestaande stad. Ook in de hele drukke delen van de stad is vaak nog ruimte voor vergroening, 
door de openbare ruimte op een andere manier in te richten. Maar ook private ruimte op en aan 
gebouwen en (binnen)tuinen en terreinen bieden ruimte voor vergroening. Daarnaast hanteren 
we bij nieuwe gebouwen het natuurinclusief bouwen ook. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

B156 B156-g 
 Nieuwe bloeiperiode en pag. 65 De visie gaat uit van een nieuwe bloeiperiode voor de stad. Er 
ontbreekt een financiële onderbouwing. 

We zetten in op een stadsbreed en meerjarig investeringsprogramma voor de ontwikkeling en 
het beheer van groen, zodat groen opgenomen wordt in planvorming en in begrotingen. Dit 
investeringsprogramma moet voor de financiering zorgen om de vergroeningsambities te 
kunnen realiseren voor 2050. Deze stellen we op in het kader van de uitvoering. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

B156 B156-h 

Moet er worden vastgehouden aan het principe compact bouwen op een zo klein mogelijk 
grondoppervlak? Door de lock-down hebben we kunnen zien dat mensen in een noodsituatie 
behoefte hebben aan ruimte, rust en meer aan groen 

Hoewel de druk op de openbare ruimte toeneemt, is het de ambitie van de Groenvisie om tot een 
nog groenere stad te komen. Het uitgangspunt is daarbij geen verdichting zonder vergroening. 
Door natuurinclusief te bouwen, ontwerpen en beheren streven we naar bereikbaar groen voor 
iedereen.  

Meenemen bij 
uitvoering 

B156 B156-i 

Pag. 16 en 36 De Biodiversiteitplannen zijn fantastisch. Ze kunnen echter alleen slagen door 
goede voorlichting over het hoe en waarom zodat mensen ze niet kunnen verwarren met 
achterstallig onderhoud en ze gaan gebruiken voor afval. Bij het omvormen van beheer hoort uiteraard altijd een goede voorlichting.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

B156 B156-j Pag.26 rangorde in de functies van groen  

In Amsterdam kennen we geen rangorde in de functie van groen. Zoals in de Groenvisie 
aangegeven is het steeds maatwerk en afhankelijk van de specifieke locatie welke functies van 
het groen prioriteit krijgen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

B156 B156-k Pag. 33 aangeven wat de prioriteiten zijn. 

Wat prioriteit krijgt is maatwerk en afhankelijk van een specifieke locatie. Dat zal de ene keer 
betekenen dat er meer groen bij komt, de andere keer dat het groen beter toegankelijk moet zijn 
en weer een andere keer dat er bijvoorbeeld meer nadruk op biodiversiteit, klimaatadaptatie of 
sociale cohesie komt te liggen. De komende jaren zal daar steeds meer zicht op komen met 
bijbehorende kaarten in het kader van de uitvoering van de Groenvisie. 

Meenemen bij 
uitvoering 

B156 B156-l 

Pag. 29 en 36 Aan groen werken we samen. In verband met de samenwerking van diverse 
partijen.  In de toekomst reacties als deze alleen anonimiseren als degene die de reactie geeft 
kenbaar maakt dat anoniem te willen doen. De samenwerking wordt een stuk makkelijker als 
medestanders elkaar kunnen vinden op basis van de reacties.  Bovendien is fijn te weten wat 
bijvoorbeeld het standpunt van je woningcorporatie is zodat je kunt controleren of er 
dienovereenkomstig gehandeld wordt.  Indien we de plannen uitvoeren,  zal communicatie zeker onderdeel zijn van deze plannen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

B156 B156-m 
Pag. 34  Schaduwrijke verbindingsroutes voor fiets en voetgangers worden steeds belangrijker 
vooral in de noord-zuid richting. 

Dank voor uw suggestie. Schaduwrijke verbindingsroutes zijn inderdaad van belang aangezien 
de temperatuur en daarmee de hittestress in de stad met de jaren toeneemt.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

B156 B156-n 
Pag. 34 Nieuwe bomen in landschapsparken. Betekent dat meer bomen of vervanging van 
bomen?  Dit is gebiedsafhankelijk en zal per situatie worden onderzocht.   

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

B156 B156-o 

 Pag. 35 Ook in plantsoenen locaties voor ecologisch beheer maar met uitleg om te voorkomen 
dat mensen denken met achterstallig onderhoud van doen te hebben. Pag. 36  25% van 
recreatieve gazons ecologisch beheer FANTASTISCH Bij het omvormen van beheer hoort altijd een goede voorlichting.  

Meenemen bij 
uitvoering 

B156 B156-p 

Pag 37. Bestaande tuinen in de binnenstad niet openbaar maken! Zij zijn voor de stad en haar 
bewoners broodnodig voor stilte en rust. Als zij openbaar worden dreigt overlast voor bewoners 
denk aan b.v. geluidsoverlast bij scholen of hangplekken voor jongeren. In een drukke stad is een 
rustige kant aan je huis geen overbodige luxe. 

Dank voor uw suggestie. De Groenvisie beschrijft voornamelijk de Amsterdamse groene 
ambities tot 2050. Daarbij moeten wij rekening houden met een verdichtende stad, waarbij wij 
het leefklimaat moeten waarborgen. Dit betekent dat wij op min of meer hetzelfde oppervlak 
een groeiend aantal inwoners van groen moeten voorzien. Eén van de maatregelen die wij 
daarvoor noodzakelijk achten is het vergroten van het openbare groen. Dit zal ook op het gebied 
van binnentuinen moeten gebeuren. Echter zullen de keuzes voor openbaring van binnentuinen 
altijd weloverwogen keuzes zijn die we nemen op basis van de locatiespecifieke kenmerken. Het 
inpassen van deze maatregel zal niet overal hetzelfde zijn en in het Uitvoeringsprogramma 
zullen we ook zeker de waarden stilte en rust meenemen.   

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 
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B156 B156-q Pag. 51. Ook op de schooltuinen graag een hoek voor biodiversiteit.  

Op de schooltuinen is aandacht voor zoveel mogelijk biodiversiteit in de borders. Hierin werken 
de schooltuinen al samen met de stadsecologen en deze samenwerking kunnen we intensiveren. 
Daarnaast staan op elke kindertuin meer dan 25 soorten gewassen aan groenten, kruiden en 
bloemen. 
De Schooltuinfilm die deze maand in de bioscoop zal verschijnen, geeft een mooi beeld van de 
biodiversiteit die nu al op veel schooltuinen aanwezig is. De film ‘De Schooltuin, een jaar rond 
met je handen in de grond’ draait vanaf 8 oktober in de bioscoop 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

B156 B156-r 
 Pag. 52. Stille parken “aantrekkelijker inrichten”, maar niet ten koste van het aantal bomen en 
ander groen. Hier dreigt reëel gevaar.  

In de Groenvisie geven wij aan dat wij ervoor zorgen dat we meer bomen planten. Daar waar het 
kan gaan wij bomen bijplanten. Wij kunnen geen aantallen aangeven, omdat we nu nog niet 
weten hoeveel bomen we op welke locatie kunnen aanplanten. Daar gaan we mee aan de slag bij 
de realisatie van de Groenvisie. Naast kwantiteit werken we aan de groeiplaatsomstandigheden 
van bestaande en nieuwe bomen. Voor de realisatie werken we zeker samen met andere 
organisaties. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

B156 B156-s 

 Pag. 53. Meer kwaliteit in parken moet beter worden gedefinieerd. Het uitgangspunt zou 
moeten zijn. Vervangen van bomen is niet acceptabel om kwaliteitsverbetering te bereiken. 
Over welke kwaliteitsverbetering hebben we het dan? Graag een definitie. 

In de Groenvisie zetten wij de groene stedelijke ambities uiteen. Kwaliteitsverbetering definiëren 
we hier niet, omdat dit per park verschillend is. Het ene park heeft andere eigenschappen en 
vertolkt een andere functie dan het andere. In het Uitvoeringsprogramma zullen wij per locatie 
concrete maatregelen vormgeven en nemen. Per park bekijken we dan wat de kwaliteiten zijn, 
wat we kunnen behouden en waar we kunnen verbeteren.  

Meenemen bij 
uitvoering 

B156 B156-t 

Kunstgrasvelden horen geen onderdeel te zijn van de vierkante meters groen, ook niet als 
wateropslagplaats. De rubberkorrels zijn schadelijk afval dat het milieu aantast door uitloging 
van die schadelijke stoffen. Het verdient aanbeveling in dit verband ook eens naar de kleurrijke 
rubberachtige bodem van kinderspeelplaatsen te kijken om uit te sluiten dat daar hetzelfde aan 
de hand is. 

In de Amsterdamse Groenvisie staat het groen centraal. Dit groen dient meerdere doelen, 
waaronder biodiversiteit, natuur(educatie), recreatie en ontspanning, duurzaamheid en 
cultuurhistorie. De gebruiksfunctie van het groen vraagt soms om een andere ondergrond of 
verharding. Kunstgras is daar een voorbeeld van. Toepassing van kunstgras blijft gezien de 
bespelingsdruk bij sporten en de schaarse ruimte in de stad een weloverwogen keuze. 
Sportparken als geheel bieden daarentegen veel kansen voor uiteenlopende groenwaarden, 
zoals waterberging, gebruiksgroen, biodiversiteit, beschutting en voedsel. Het optimaal 
benutten van deze kansen is één van de ambities van de Groenvisie. Zo willen wij rondom de 
kunstgrasvelden ecologisch waardevol groen aanleggen. Denk hierbij aan hagen, echt gras, 
bomen en struiken.  Daarmee zijn sportparken van ecologisch toegevoegde waarde voor het 
gebied en vormen ze een onmisbare schakel in het groene netwerk van de stad. Bovendien lopen 
er veelbelovende onderzoeken naar het vergroten van de klimatologische waarde van kunstgras. 
Meer informatie omtrent kunstgras kunt u vinden in de Kunstgrasnota Concept. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

B156 B156-u Pag. 54  Het lijkt mij heel onverstandig doorgaande fietsroutes door Volkstuinen aan te leggen. 

Het aanleggen van doorgaande fietsroutes in de openbare groenzones op volkstuinparken speelt 
maar op een deel van de ca. 40 volkstuinparken in de stad. Het gaat om de grootse 
volkstuinparken die door hun ligging en omvang obstakels vormen in het stelstel van fietsroutes. 
De inzet is om via recreatieve fietsroutes volkstuinparken beter te verbinden met de omringende 
stadswijken en zo meer Amsterdammers toegang te bieden tot de tuinparken of de tuinparken 
te beleven op een fietstocht door de stad. Deze fietsroutes dragen daardoor bij aan de 
bekendheid van de tuinparken en verhogen de waardering bij de Amsterdammers, en kunnen 
bijdragen aan meer toezicht en betere sociale veiligheid. We kijken zorgvuldig per tuinpark of er 
ruimte is voor een openbare groenzone met fietspad en of de extra route voldoende 
toegevoegde waarde voor de stad/omgeving heeft. Alleen in enkele bijzondere gevallen zal ook 
sprake zijn van een functionele fietsroute, bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

B156 B156-v Pag. 56 Geen fietspaden op begraafplaatsen laat staan doorgaande.!  

We onderzoeken hoe begraafplaatsen iets toegankelijker kunnen worden voor Amsterdammers. 
De nadruk ligt hier op het groene en stille karakter van de begraafplaatsen. Niet 

overgenomen 

B156 B156-w 

Pag.63 Beleid en Kaders Het lijkt me nogal een klus om de principes en ambities in de op pagina 
63 genoemde Visies, Structuur en Uitwerkingsplannen onder te brengen. Worden mensen die 
gereageerd hebben op deze Groenvisie daar actief van op de hoogte gehouden? 

Mensen die gereageerd hebben op deze Groenvisie zullen antwoord op hun vraag krijgen via de 
Nota van Beantwoording. Voor verdere uitwerking van de Groenvisie zullen mensen die 
gereageerd hebben niet per onderdeel op de hoogte gehouden worden. Wel zullen we kennis 
delen en samenwerking met bewoners aan het vergroenen van de stad.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

B156 B156-x 
Pag.64 Organisatie en werkwijze. De noodzaak van een glasheldere organisatie en diensten die 
op elkaar kunnen vertrouwen heb ik al beschreven.  Bedankt voor uw suggestie. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://openresearch.amsterdam/nl/page/51575/kunstgrasnota
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B156 B156-y Pag. 65 Financiering boven bij Nieuwe bloeiperiode. 
We zetten in op een stadsbreed en meerjarig investeringsprogramma voor de ontwikkeling en 
het beheer van groen, zodat groen opgenomen wordt in planvorming en in begrotingen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

B156 B156-z 

Pag. 66 Informatie. Kennis in de stad bundelen. Voorstel 1. Maak de organisatie glashelder, door 
een overzicht over hoe het ingenieursbureau in elkaar zit en wie verantwoordelijk is voor wat, 
vooral ook beleid.-  Specifieke kennis over grootschalige problemen zoals renovaties parken 
vereisen specifieke kennis toegesneden op de Amsterdamse situatie. Deze kennis is nu meer dan 
ooit noodzakelijk. Om die reden doe ik hierbij het dringende verzoek om een evaluatie van de 1,3 
miljoen kostende renovatie van het Meerwaldtplantsoen in Nieuw West waarin ook sociale 
aspecten meegenomen worden. Met de daardoor verworven kennis kunnen dergelijke 
catastrofes in de toekomst voorkomen worden en veel geld bespaard   Bedankt voor uw suggestie. Deze zullen we bij de uitvoering van de Groenvisie betrekken. 

Meenemen bij 
uitvoering 

B156 B156-z.a 

Pag. 66 Overige betrokkenen die die op de hoogte moeten zijn: toevoegen projectleiders  en 
gebiedsmakelaars. Verder lijkt mij ook een interessante rol weggelegd voor de op pagina 64 
genoemde arbeidsparticipanten in het groen, laatste alinea. Geef hen 
medeverantwoordelijkheid door ze aan te moedigen misstanden, met betrekking tot groen of de 
werkzaamheden op een bepaalde plek, te melden en beloon ze daar voor. Bedankt voor uw suggestie. Deze nemen we mee bij de uitvoering van de Groenvisie. 

Meenemen bij 
uitvoering 

B156 B156-z.b 

 ab Pag. 67 Evalueren Zie mijn verzoek over evalueren hierboven bij pag. 
66BiodiversiteitToevoegen: Biodiversiteit bevorderen door te onderzoeken hoe de planten en 
dieren van de Rode lijst beter beschermd kunnen worden en onderhoudsmedewerkers aan te 
moedigen deze te melden en vast te leggen. Bij elk groenproject aangeven waar wordt gekozen 
voor biodiversiteit en waar die uit bestaat. Voorlichting geven over het belang van biodiversiteit. 

Bedankt voor uw suggestie. Kennis delen en voorlichting geven zijn inderdaad belangrijk bij de 
uitvoering.   

Meenemen bij 
uitvoering 

O43 O43-a 

De SBW maakt zich echter grote zorgen over het voorgenomen beleid voor de koppen van de 
scheggen. Terecht beschouwt de gemeente de scheggen als belangrijkste verbinding tussen stad 
en het omringende landschap. Daarom verontrust het ons dat zij de koppen van de scheggen wil 
ontwikkelen tot landschapsparken. Waar ligt de kop van de Waterlandscheg? Volgens de 
vigerende Structuurvisie Amsterdam 2040, pagina 52, is de kop van een scheg 'het deel van de 
scheg dat het verst de stad in reikt, grenst aan de bebouwde stad en onderdeel is van de 
Hoofdgroenstructuur'. Het is onduidelijk welk gebied de gemeente beschouwt als kop van de 
Waterlandscheg. De SBW wil daarover graag opheldering. 

De begrenzing van de scheggen en landschapsparken zal in het kader van de actualisatie van de 
Hoofdgroenstructuur en het opstellen van de Omgevingsvisie gebeuren.  

Meenemen bij 
uitvoering 

O43 O43-b 

De SBW stelt u voor die vier binnenringse 'koppen' onderdeel te maken van de Waterlandscheg, 
hen de beschermende scheg-status te geven en eventuele landschapsparkontwikkelingen daar 
te laten plaatsvinden. 

We zullen uw voorstel betrekken bij de actualisatie van de Hoofdgroenstructuur en het opstellen 
van de Omgevingsvisie 

Meenemen bij 
uitvoering 

O43 O43-c 
 De SBW vindt onduidelijk wat de gemeente bedoelt met landschapsparkontwikkeling en hoe zij 
dat concreet voor zich ziet. Graag verduidelijking hiervan 

Vanwege de groeiende druk op het groen in de stad (door een groeiend aantal inwoners en het 
toenemende gebruik) en het grote aantal nieuwe opgaven dat op de stad afkomt, zullen we 
nadrukkelijk naar de (koppen van de) scheggen kijken  om ruimte te vinden voor recreatie, sport, 
duurzaamheidsambities, naast ook ruimte voor natuur, ecologie, klimaatadaptatie, 
voedselproductie, et cetera. Versterking van de unieke kwaliteiten van deze gebieden zal daarbij 
centraal staan. De scheggen die door de groei van de stad het meest onder druk staan krijgen 
prioriteit. Wat dit concreet betekent voor de inrichting en het juridisch-planologische kader 
(welke activiteiten passen wel of niet), moeten we nader uitwerken in het kader van de 
Uitvoeringsstrategie Groenvisie en/of de Omgevingsvisie. 

Niet 
overgenomen 

O43 O43-d 

De verstedelijking en verlandschapsparking ten noorden van de ring is ongewenst.  
De SBW  wijst u op de unieke harde grens tussen landelijk gebied en bebouwd stedelijk gebied in 
Noord: de ringweg A10. Geen suburbane overgangszone met verspreide woningbouw tussen 
stad en land, maar een snelle overgang. Je fietst vanuit de stad onder de A10 door en bam: je 
bent op het platteland. Een unieke ervaring voor de bewoners en bezoekers. Een unieke 
ruimtelijke kwaliteit van de stad. Handhaaf de ringweg A10 als harde grens. Dat betekent géén 
landschapsparkontwikkeling in het landelijk gebied van de Waterlandscheg ten noorden van de 
Zwartegouw. Dat betekent géén landschapsparkontwikkeling in de groene strook tussen 
ringweg A10 en Zwartegouw, waar nu volkstuinparken, sportvoorzieningen en een stadswerf 
gevestigd zijn 

We zullen uw voorstel betrekken bij de actualisatie van de Hoofdgroenstructuur en het opstellen 
van de Omgevingsvisie 

Meenemen bij 
uitvoering 
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O43 O43-e 

De SBW is tegen de plaatsing van windturbines en zonneparken in de Waterlandscheg. Zij vindt 
dat op landelijk niveau moet worden gekeken, waar deze het beste geplaatst kunnen worden, 
gelet op de functies en kwaliteiten van de verschillende gebieden. Als naar een groter gebied 
gekeken was, zou de Waterlandscheg waarschijnlijk niet als zoekgebied voor wind en zonne-
energie zijn aangewezen. De SBW verwijst in dit verband naar het Advies van Steven Slabbers, 
Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Noord-Holland, dd 25 maart 2020. Daarin staat in 
hoofdstuk 3 'Reflectie op het RES-traject' met betrekking tot Amsterdam: 

De Groenvisie gaat over de kwaliteit van planten en wilde dieren in de stad. Daarin is 
duurzaamheid een belangrijk kader. We adresseren duurzaamheid via deze twee onderwerpen. 
We zijn intensief bezig om Amsterdam te verduurzamen via meerdere maatregelen, waaronder 
wind- en zonne-energie. Meer informatie is hierover te vinden in de Routekaart Amsterdam 
Klimaatneutraal 2050. Daarnaast kunt u meer informatie vinden over de plaatsing van 
windturbines in de Waterlandscheg vinden via deze website. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

O43 O43-f 

De gemeente wil meer bomen in de stad en een nieuw stadsbos aanleggen (p.53). Prima. Waar? 
'In Amsterdam of in de directe omgeving. ‘De SBW wijst u erop dat de aanleg van een nieuw bos 
in de Waterlandscheg ongewenst is. 

Concrete en locatiespecifieke plannen zullen we pas vormgeven in het kader van het 
Uitvoeringsprogramma. De locatie zal duidelijk moeten worden aan de hand van verschillende 
onderzoeken en gesprekken die plaats gaan vinden. Hierbij zullen we uw suggestie in acht 
nemen. 

Meenemen bij 
uitvoering 

B157 B157-a 

Wat is de Groenvisie? Een aantal gebruikte punten. Uitvoeringsprogramma op basis van de 
Groenvisie, 5 jaarlijks. Controle en bijstelling is iedere 5 jaar hierbij nodig. Het programma tijdig 
uitwerken en ter beoordeling voorleggen aan gemeenteraad, inclusief inspraakmogelijkheden 
voor burgers . 

Deze Groenvisie geeft de hoofdlijnen aan waar we voor 30 jaar ambities aan koppelen. De visie 
op zich is niet concreet, omdat ze richtinggevend is voor een lange termijn. Iedere 4 à 5 jaar 
stellen we een Uitvoeringsprogramma op dat de concrete plannen voor de korte termijn 
beschrijft. Dat gebeurt steeds op basis van prioritering op dat moment en beschikbare 
budgetten. Dat alles is erop gericht om op lange termijn alle ambities te kunnen verwezenlijken. 
Zodra de Groenvisie is vastgesteld kan de uitvoering starten, maar ondertussen werken we bij de 
huidige werkzaamheden ook al zoveel mogelijk vanuit de ambities van de Groenvisie. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

B157 B157-b 

Veel overleg met vertegenwoordigers van 'groene groepen'. Onduidelijk is hoe en wanneer die 
overleggen zijn geweest en waarom allerlei groepen niet werden uitgenodigd. In Gaasperdam 
bestond het Platform Gaasperdam Groen, een werkgroep van Wijkoverleg Gaasperdam, een 
aantal jaren. De website functioneert nog steeds. Daarop is vee l informatie te vinden over 
groene en recreatieve groepen in Amsterdam Zuidoost. http://www.gaasperdamg 
roen.nl/SamenvattingGebieden verbinden. 

Dank voor uw aanbod om mee te denken. We zullen deze betrekken bij de uitvoering van de 
Groenvisie. Bij de totstandkoming van de Groenvisie zijn meerdere groene organisaties 
uitgenodigd bij de startbijeenkomst. Ook is verschillende malen overleg geweest met het Groen 
Platform Amsterdam dat vele organisaties vertegenwoordigd. Daarnaast heeft het Grote 
Groenonderzoek plaatsgevonden en nog verschillende andere bijeenkomsten.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

B157 B157-c 

In de gehele nota worden termen als 'de groene structuur die door de stad loopt' door elkaar en 
onduidelijk gebruikt. Hierbij wordt in principe verwezen naar de EHS, de Ecologische 
Hoofdstructuur, die natuurgebieden in en buiten de stad verbindt; maar geldig is voor heel 
Nederland, zelfs Europa. Deze term is inmiddels vervangen door NNN, het Natuur Netwerk 
Nederland. Daarmee worden niet alleen de verbindingen bedoeld, maar ook de gebieden die als 
waardevol voor natuur en biodiversiteit zijn aangewezen. Daarmee kreeg de term een veel 
inclusievere betekenis (wat men juist in deze nota zou moeten waarderen). De term NNN wordt 
in de visie, maar ook in allerlei andere beleidsstukken van Amsterdam niet vermeld. Dit is een 
grote nalatigheid in het beleid. (En er zijn ook gerechtelijke uitspraken over). Als daar bepaalde 
gegronde redenen voor zijn, zouden deze moeten worden toegelicht. Dit mede omdat 
verschillende voornemens voor 2050 gericht zijn op het landschap rond de stad, wat in veel 
gevallen niet onder het Amsterdamse bestuur valt. 

De Groenvisie geeft aan wat voor groene stad Amsterdam wil zijn, om welke redenen, welke 
principes we daarvoor hanteren en hoe het toekomstbeeld eruitziet met een groene structuur 
van voordeur tot scheg. En visie geeft richting en vertalen we vervolgens naar beleid, in 
projecten, bij de uitvoering, in het beheer, in het ontwerp, bij de inzet van middelen en in 
samenwerking met andere partijen en bewoners. De groene structuur die we verder willen 
ontwikkelen incorporeert de ecologische structuur, maar ook het groen dat belangrijk is voor een 
klimaatadaptieve, sociale en gezonde stad. De visie zegt niets over hoe dat groen beschermd 
moet worden, dat komt aan de orde in de uitvoering (bijvoorbeeld als we de 
Hoofdgroenstructuur actualiseren). Ook gaat de visie niet in op bestaand beleid of wetgeving, 
dus daarom noemen we het Natuur Netwerk Nederland ook niet. Overgenomen 

B157 B157-d 
Onduidelijk is hoe en of de Amsterdamse doelen zijn besproken met naastliggende gemeenten 
en of deze stroken met het in die gemeenten vigerende beleid. Dit moet worden toegelicht. 

De Groenvisie geeft aan wat voor groene stad Amsterdam wil zijn, om welke redenen, welke 
principes daarvoor worden gehanteerd en hoe het toekomstbeeld eruitziet met een groene 
structuur van voordeur tot scheg. De ambities die we noemen, gelden voor het grondgebied van 
Amsterdam. De ambities voor de koppen van de scheggen zijn in lijn met de Nota Duurzaam 
Landschap. Met Weesp is sinds de ambtelijke fusie nauw overleg, de Groenvisie sluit aan op het 
Groenbeleidsplan van Weesp. De groenstructuur van Weesp zullen we bij de actualisatie van de 
Hoofdgroenstructuur opnemen.  

Al opgenomen 
in Groenvisie 

B157 B157-e 
Voor de term parkconciërges moet een betere en aansprekender worden bedacht. Bijvoorbeeld 
Groenhoeder of Groene wegwijzer. Bedankt voor uw suggestie. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/klimaatneutraal/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/klimaatneutraal/
https://energieregionhz.nl/
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B157 B157-f 

Nieuwe parken en bos worden aangekondigd. Onduidelijk is waar en hoe deze kunnen worden 
gerealiseerd. En ten koste van wat, als elders parken, volkstuinen enz. geheel of gedeeltelijk 
moeten verdwijnen of van aard veranderen. 

De Groenvisie heeft de ambitie om zowel buurtparken, grotere parken als een stadsbos toe te 
voegen aan de stad. Dit volgt uit het principe dat er voldoende en divers groen moet zijn voor 
iedereen. Daarnaast kiest het college voor bestendiging van het bestaande areaal aan 
volkstuinparken en verruiming van de gebruiksmogelijkheden binnen deze parken, en dus niet 
voor uitbreiding. De aanleg van het stadsbos zal dus niet ten koste gaan van het huidig 
groenareaal, maar daaraan bijdragen. De concrete en locatiespecifieke plannen zullen we pas 
vormgeven in het kader van het Uitvoeringsprogramma. Het tijdsplan voor een stadsbos zal 
evenals de locatie duidelijk moeten worden aan de hand van verschillende onderzoeken en 
gesprekken die plaats gaan vinden.  

Niet 
overgenomen 

B157 B157-g 

Zoals ook elders in de visie mis ik in de voornemens de termen Informatie educatie en 
voorlichting. Allemaal nodig om een goede basis voor dit beleid te krijgen. Dit geldt zowel voor 
volwassenen als voor kinderen en jongeren. Als voormalig landelijk consulent natuur- en 
milieueducatie wil ik ideeën over deze onderwerpen graag eens wat uitgebreider uitwerken en 
delen. In de gehele visie komen mogelijkheden voor deelname aan activiteiten, beleving en 
erkenning voor mensen met uiteenlopende beperkingen niet voor. Ook een groot gemis, terwijl 
er allerlei mogelijkheden zijn! 

Leren voor volwassenen en kinderen is inderdaad van belang. Daarom zetten we zo in op kennis 
delen en ontwikkelen. De toegang voor mensen met een fysieke beperking hebben we als 
aandachtspunt overgenomen in de Groenvisie. Overgenomen 

B157 B157-h 

De stellingen, uitspraken en omschrijvingen zijn soms erg onsamenhangend, vrijblijvend of 
willekeurig, waarschijnlijk soms door verschillende mensen geschreven, zelfs met elkaar in 
tegenspraak of niet onderbouwd. Voor kennisgeving aangenomen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

B157 B157-i 

Heel veel goede bedoelingen, mooie plannen, maar veel is ook onzeker, met name ook of er, nu 
de economie een flinke klap heeft gekregen, de komende jaren wei de 
financieringsmogelijkheden zijn om alles uit te voeren. Alles hangt ook met alles samen1   gaat 
straks het ene niet gebeuren, dan kan waarschijnlijk het andere ook niet. Ook zijn er naast dit 
plan andere plannen die óók, misschien wel meer, onze aandacht waard zijn. Zoals het Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel Amsterdam 

We zetten in op een stadsbreed en meerjarig investeringsprogramma voor de ontwikkeling en 
het beheer van groen, zodat groen opgenomen wordt in planvorming en in begrotingen. Dit 
investeringsprogramma moet voor de financiering zorgen om de vergroeningsambities te 
kunnen realiseren voor 2050. Binnen dit investeringsprogramma onderzoeken wij de 
mogelijkheden om private partijen (of bewoners) financieel te laten bijdragen aan het groener 
maken van de stad. De gemeente zal dus meer dan haar steentje bijdragen om Amsterdam te 
vergroenen, maar we kunnen dit niet alleen. We moeten dit samen met de Amsterdammers 
doen.  
De invloed van de COVID-19 crisis op de uitvoering van plannen de komende jaren is nog niet 
duidelijk. 

Al opgenomen 
in Groenvisie 

B157 B157-j 

Sociaal welzijn/klimaatadaptatie. Het belang van groen voor het sociale welzijn van mensen en 
als preventie bij klimaatadaptatie kan voor mensen heel verschillend zijn, of anders worden 
beleefd. De recente ervaringen in parken, juist ook in de Corona-periode, lieten zien dat veel 
bezoekers, gebruikers van de parken weinig respect voor de natuur hadden, ook niet 
geïnteresseerd waren in het behoud en onderhoud ervan. De parken werden puur als een 
gemakkelijk te bereiken en te gebruiken ontspanningslocatie gezien. Er werden grote 
hoeveelheden afval achter gelaten, soms naast afvalbakken - die niet altijd tijdig werden geleegd 
- maar ook in het terrein zelf. Door het vele gebruik van barbecues werden vernielingen 
aangericht. Aan het groen zelf, maar ook aan voorzieningen zoals banken en tafels. Groepen 
bezoekers of individuele personen kregen ruzies hierover, maar bijvoorbeeld ook over het 
poepgedrag van honden en het niet opruimen ervan door de baasjes_ Meer voorlichting, 
handhaving, bemiddeling zijn hier nodig, Evenals simpele maar nuttige oplossingen als het 
verstrekken van poepzakjes  

De Groenvisie geeft aan waar we in Amsterdam groen willen realiseren en zoveel mogelijk willen 
behouden. Uiteraard is het voor de kwaliteit van het groen belangrijk dat beschadiging en 
vervuiling wordt voorkomen. Handhaving heeft daar een rol in. Echter, handhaving in de 
openbare ruimte valt niet onder de scope van de Groenvisie. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

B157 B157-k 

Het stimuleren van meer duurzaam groen in privétuinen en minder betegeling verdient zeker 
steun. Helaas ontbreekt het ook hier nog vaak aan voldoende kennis over de noodzaak ervan en 
de manieren om dit te realiseren. Ook kan het een bron van conflicten tussen buren worden, 
zoals schrijver dezes zelf heeft ervaren. Regelgeving, voorlichting en advies zijn ook hierbij 
nodig. Een informatie/juridisch loket is een mogelijke voorziening. 

De Groenvisie zet in op het aanmoedigen van bewoners, bedrijven en organisaties om bestaande 
(binnen)tuinen, gevels en daken groener te maken en ecologisch te beheren. Kennis daarover bij 
bewoners, organisaties en ambtenaren is zeker van belang.  

Meenemen bij 
uitvoering 

B157 B157-l 

Een buurtactiviteit die voor veel vreugde zorgt, maar voor misschien wel nog meer frustratie, is 
het inrichten van straattegeltuintjes, of bloemranden langs bijvoorbeeld speelvelden, het 
bevorderen en inrichten van bloemrijke boomspiegels en het zorgen voor schaduw biedende 
bomen in de straat. Niet alleen ontstaan hier soms ruzies door tussen bewoners onderling 

De Groenvisie zet in op het aanmoedigen van bewoners, bedrijven en organisaties om hun buurt 
te vergroenen. Kennis daarover bij bewoners, organisaties en ambtenaren is zeker van belang. 
Net als duidelijke kaders en afspraken. 

Meenemen bij 
uitvoering 
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B157 B157-m 

Ook is het beheer van de lokale overheid geregeld een conflictpunt. Het voortdurend maaien van 
deze plekken, ook als bloemen in bloei staan of als het leidt tot vergeelde, verdroogde bermen is 
de oorzaak van vele boze en verbijsterde reacties. De stad kan nog zo'n fraaie Groenvisie 
ontwikkelen, als de uitvoering in de praktijk het tegendeel uitstraalt is alle inzet zinloos. Zowel 
beter aansluitend en afgestemd beleid is nodig, maar ook b.v. praktijklessen, bijspijkercursussen 
voor natuurbeheerders1   onderhoudsmedewerkers 

De Groenvisie zet in op meer ecologisch beheer. Kennis daarover bij bewoners, organisaties en 
ambtenaren is zeker van belang. Net als duidelijke kaders en afspraken. 

Meenemen bij 
uitvoering 

B157 B157-n 

Natuur, commentaar betreft ook onderwerp in o.a. Hoofdstuk 3 De visietekst bij dit element is in 
mijn zienswijze onvolledig, onvoldragen en verwarrend. Zo is er geen aandacht voor de historie 
van de natuur in en om de stad, voor hetgeen verloren ging en voor dat wat juist behouden bleef 
en dat zou moeten blijven. Gelukkig wordt in Hoofdstuk 3 een en ander nader toegelicht en 
rechtgezet. Toch blijft veel noga l hapsnap, willekeurig gekozen. Bij de genoemde waardevolle 
gebieden wordt bijvoorbeeld Zuidoost in het geheel niet genoemd, terwijl zowel in het stadsdeel 
zelf als in de aansluitende landelijke gebieden (deels in Utrecht) waardevolle natuur is te beleven 
en te ontdekken. Waarom wordt bijvoorbeeld de Gaasperplas niet genoemd, een door 
zandwinning ontstane plas met park die zich in minder dan een halve eeuw tot waardevol 
natuurrecreatiegebied ontwikkelde. Met nog bijzondere overblijfselen van de Floriade '82. Een 
park zoals je zou wensen 'had ik die maar in de buurt', zo een als nu wordt voorgesteld met 
allerlei maatregelen nieuw te gaan 'maken', terwijl dit park juist voor een groot deel opgeofferd 
dreigt te worden door nogal megalomane vernieuwingsplannen vol ophef en vertier, zoals 
ruimte voor festivals. Je kunt niet altijd maar álles willen. 

De visie geeft de hoofdlijnen aan voor het groener maken van de stad. Het is niet de bedoeling 
een volledig beeld te schetsen van al het bestaande groen in en om de stad. De informatie over 
de historie kunt u vinden in de bijlagen, waar ook groengebieden in Zuidoost worden genoemd. 

Al opgenomen 
in de 
Groenvisie 

B157 B157-o 
De gewenste natuurvriendelijke oevers zijn niet te combineren met de ook gewenste 
zwemstoepen.  

De Groenvisie is zo integraal mogelijk opgesteld en neemt waterthema’s (blauw) mee waar er 
een duidelijke koppeling is met groen. Daarom gaat het wel over de natuur en recreatie langs 
groene oevers op de overgang van groen naar blauw, zoals over natuurvriendelijke oevers, 
waterkwaliteit, waterbeheer (Europese Kaderrichtlijn Water). Watersport en waterrecreatie zijn 
geen onderwerp van de Groenvisie, maar van de Watervisie (bijvoorbeeld zwemmen in 
natuurwater). Echter zullen wij dit uiteraard zo goed mogelijk op elkaar afstemmen.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

B157 B157-p 

Je kunt een park niet 'toegankelijker' maken door - in tegenspraak met het autoluw maken van 
de stad - bij de ingang een groot parkeerterrein aan te leggen en de bijzondere en alom 
gewaardeerde toegangslaan af te waarderen tot een saaie, rechte verbindingssluis. 

Het wel of niet aanleggen van parkeerterreinen rondom groengebieden valt buiten de scope van 
de Groenvisie. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

B157 B157-q 

De 'uitzicht overal'- verslaving van ambtenaren, leidt ook bij de vernieuwingsplannen voor de 
Gaasperplas tot eenvormigheid, saaiheid, vernietiging van fraaie stukken besloten natuur, 
bovendien ongevraagd en - gewenst door de échte gebruikers, de buurtbewoners. Als 'kers op de 
aantast taart' werd de plas recent ook nog eens gezien als een gunstige locatie voor enorme 
windmolen s. Die zet je toch ook niet neer in een vernieuwingsontwerp voor het Vondelpark! Met 
waardering voor het intensieve proces voor de Toekomstvisie Gaasperplas dat echter tot een 
waarschijnlijk onuitvoerbaar compromis leidde, waarbij de natuur het onderspit dolf, is dit vast 
niet het beste voorbeeld voor 'nieuwe Groenvisie parken'. Bedankt voor uw suggesties.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

B157 B157-r 

Het plan om de nieuwe Gaaspertunnel - waar ik overigens na jaren actievoeren wel gelukkig mee 
ben - te vergroenen, komt als alternatief voor de aantasting van het Gaasperpark wel erg mager 
en amateuristisch over. Gezien de beperkte mogelijkheden daar een echt park te ontwikkelen, 
met gewortelde bomen, is dat een plek voor buurt - en kruidentuinen, avontuurlijke 
natuurtuinen, mits veilig enz. 

Dank voor het delen van uw ideeën. Concrete en locatiespecifieke plannen zullen we pas 
vormgeven in het Uitvoeringsprogramma. Daarbij zullen wij uw suggestie in acht nemen. 

Meenemen bij 
uitvoering 

B157 B157-s 

Het fraaie Geinlandschap waar veel ZO stadsrandbewoners tot hun vreugde op uitkijken, dat nu 
wordt bedreigd door plannen voor o.a. windmolens, blijft ook ongenoemd Het was ruim 100 jaar 
geleden al bijzonder genoeg voor onderwijzer Jac P. Thijsse om er met zijn schoolklas vanuit de 
Amsterdamse binnenstad naar toe te wandelen...  Maar  ook elders wordt wat er al goed, mooi 
en bijzonder is aan natuur te vaak niet gewaardeerd en genegeerd 

De visie geeft de hoofdlijnen aan voor het groener maken van de stad. Het is niet de bedoeling 
een volledig beeld te schetsen van al het bestaande groen in en om de stad. De informatie over 
de historie kunt u vinden in de bijlagen,  waar ook groengebieden in Zuidoost worden genoemd. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

https://issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/watervisie_amsterdam_2040
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B157 B157-t 

Het toppunt van het ongebreidelde vooruitgangsstreven zonder achterom te kijken naar wat er 
al aan waardevols is, is de dreigende definitieve vernietiging van de Lutkemeerpolder, het laatste 
oorspronkelijke agrarische stukje Amsterdam. Hoe kan men dromen over een groene toekomst, 
die voor een flink deel nog moet worden geschapen, terwijl de oude historie, met natuur zoals in 
de Groenvisie zo verlekkerd en bewonderend beschreven, wordt uitgegumd, voorgoed 
vernietigd. Helaas Pindakaas, nu eenmaal zo afgesproken en daarmee uit? 

Het is de ambitie van de Groenvisie om de stad groener te maken en de scheggen groen en open 
te houden. Het bouwen in de Lutkemeerpolder is een bestuurlijke keuze die eerder is gemaakt en 
buiten de scope van de Groenvisie valt. Om binnenstedelijke bedrijventerreinen zoveel mogelijk 
te kunnen benutten voor verdichting (wonen, werken en voorzieningen) en daarmee groen 
binnen en buiten de stad te kunnen behouden is het belangrijk dat een deel van de bedrijven 
uitgeplaatst kan worden naar locaties dicht bij de stad, omdat een (klein) deel van de bedrijven in 
de stad zich niet goed laat mengen met andere functies. De Lutkemeerpolder vervult daar een 
rol in. Voor toelichting, zie Bedrijvenstrategie gemeente Amsterdam 2020. 

Niet 
overgenomen 

B157 B157-u 

Hoofdstuk 2 De principes voor een groene stad Aan de beschreven en hierna overgenomen 
principes voeg ik er twee toe. Met enkele aanvullingen, hier niet verder toegelicht. 'Een robuuste 
groene structuur bestaat uit vele groene elementen. Sommige zijn er al, maar kunnen beter, 
anderen voegen we toe. Als we groene ruimte toevoegen, verbeteren, beheren of ontwerpen, 
doen we dat met inachtneming van een aantal principes die de basis vormen onder deze 
Groenvisie. Alle zes zijn ze gericht op het doel van een leefbare stad voor mens en dier Bedankt voor uw suggestie. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

B157 B157-v 
Principe 1 We zorgen voor genoeg gevarieerd groen voor iedereen. Je waarderen en handhaven 
het al bestaande groen binnen dit principe. Zie de opmerkingen hierboven Bedankt voor uw suggestie. Handhaving valt niet binnen de scope van de Groenvisie. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

B157 B157-w 
Principe 2 VVe zorgen voor groen dat bijdraagt aan verschillende opgaven. Dat betekent dus ook 
aandacht voor natuurbeleving, -educatie, -spel enz. Toevoegen: het NNN Principe Bedankt voor uw suggestie. 

Meenemen bij 
uitvoering 

B157 B157-x 
Principe 3 De stad wordt natuurinclusief aangelegd en beheerd. Graag meer duidelijkheid 
hierover en voorlichting! Toevoegen: het NNN  

Met natuurinclusief bedoelen we onder andere gericht op de ontwikkeling van meer ecologie en 
met respect voor planten en dieren in de stad. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

B157 B157-y 
Principe 4 Aan groen werken we samen, De consequenties hiervan en de mogelijkheden waarop 
graag beter toelichten! Hoe dit wordt ingevuld is onderdeel van de uitvoering van de Groenvisie en een volgende stap. 

Meenemen bij 
uitvoering 

B157 B157-z 

Principe 5 We zorgen voor goed ondersteunend beleid, zowel in de centrale stad als in de 
stadsdelen. We zorgen voor goede begeleiding van de uitvoerders en toezichthouders van het 
beleid. We propageren en verdedigen dit beleid ook naar landelijk en Europees niveau Bedankt voor uw suggestie. 

Meenemen bij 
uitvoering 

B157 B157-z.a 

Principe 6 We zorgen voor goede voorlichting en educatie over de doelen, de uitgangspunten, de 
werkwijzen en de uitvoering van de Groenvisie. Naar alle delen van de samenleving. We zorgen 
tevens voor een goede inpassing in het stedelijk beleid, dus ook in andere beleidsterreinen en 
wat betreft de beschikbare financiën Bedankt voor uw suggestie. 

Meenemen bij 
uitvoering 

B158 B158-a 

De Waterlandse Scheg: In uw opmerkingen over de koppen van de scheggen rond het stedelijke 
Amsterdam en dan met name over de kop van de Waterlandscheg bent u onduidelijk. Waar is de 
Waterlandscheg eigenlijk en is die benaming wel correct, gezien het feit dat het Landelijk gebied 
landschappelijk onderdeel is van het regionale landschap Laag Holland? En daarbij niets 
"schegachtigs" in zich heeft. Het zijn de huidige volkstuinen en golfveld, direct ten noorden van 
de Ring A10 die een begeleidend" groene rand" als inleiding tot het landschap c.q. stad markeren 

In de Groenvisie spreken wij van Waterland en niet van de Waterlandscheg. Het gebied dat wij 
bedoelen start direct boven de ring A-10 en is onderdeel van Waterland-oost en daarmee van 
Laag Holland.   

Al opgenomen 
in Groenvisie 

B158 B158-b 

Daar ertegen zijn er binnen de Ring A1O wel verschillende scheggen aanwezig zoals de Noord 
Hollandse kanaalzone en de veel gebruikte groene talud zones tussen bebouwing en zuidzijde 
van de Ring die overigens niet als zodanig genoemd zijn. Dit feit moet mijns inziens veel meer 
aandacht krijgen in uw overwegingen Van Scheggenkoppen naar Landschapsparken 

Er zijn inderdaad drie groene vingers die van Waterland het stedelijke gebied van Amsterdam 
inlopen: bij de Nieuwe Gouw, langs het Noordhollandsch kanaal en achter Schellingwoude. Deze 
gebieden zijn weliswaar deels schegvormig, maar zijn, anders dan de andere scheggen, niet 
gemeentegrensoverschrijdend. De genoemde gebieden maken geen deel uit van het Bijzonder 
Provinciaal Landschap en er zijn geen NNN-gebieden, waardoor de bescherming en ontwikkeling 
de bevoegdheid van de gemeente zelf is. Wij hechten veel waarde aan deze structuren en 
beschermen deze via het stedelijke hoofdgroenstructuurbeleid.  

Meenemen bij 
uitvoering 

B158 B158-c 

In uw voorstel wilt u voor een breed publiek, passende activiteiten bieden die bij het groene 
karakter van de scheg past. Doelt u hier op het verbeteren en mogelijk nieuw te ontwikkelen 
wandelpaden en/of fietspaden, Let wel wandelpaden zijn anders dan fietspaden hetgeen uw 
dienst vaak niet uit elkaar houdt. Of moet er nog meer bij "de boer" koffie en thee en frisdrank 
worden geschonken, waardoor de nu moeizaam bestaande horeca het nog moeilijker krijgt? 

Bij de ontwikkeling zijn de bestaande kernkwaliteiten van de scheggen uitgangspunt. De 
scheggen zullen we door de verdere verstedelijking meer benutten, bijvoorbeeld voor fietsen, 
wandelen, varen etc. Een grootschalige ontwikkeling, gericht op intensieve en massale recreatie 
ligt niet voor de hand. Voor elke scheg wordt een Ontwikkelperspectief opgesteld met de 
buurgemeenten, het waterschap en andere partijen in het gebied. Het stimuleren van niet-
agrarische verbreding en kleinschalige horeca past waarschijnlijk wel in deze 
ontwikkelperspectieven, vooral in scheggen waar deze dienst onvoldoende voorhanden is.  

Meenemen bij 
uitvoering 

https://www.amsterdam.nl/ondernemen/bedrijfsruimte/bedrijvenstrategie-2020-2030/
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B158 B158-d 

Een werkelijk goed informatiepunt over het Landelijk gebied en Oostelijk Waterland wordt 
gemist; een ideale ligging daarvoor: het eindpunt Volendammer weg/ Zwarte Gouw, met een 
parkeerplaats dat weinig wordt gebruikt 

Het ontwikkelen van een informatiepunt is in het verleden financieel niet haalbaar gebleken. 
Informatie wordt meer en meer via het internet gezocht en de bestaande informatiebronnen, 
denk aan de site van Landschap Waterland, lijken daarvoor te voldoen.  

Meenemen bij 
uitvoering 

B158 B158-e 

Via het Poppendammer-pad ligt het Landelijk gebied en Waterland uitnodigend voor fietsers en 
wandelaars. Het voortreffelijke antwoord op het volle stedelijke gebied. Hier is "de leegte " die 
het verschil maakt! Doe dus zo weinig mogelijk in en aan dit landschap en haal weg wat het 
karakter verstoord! ( en dat is helaas nogal wat!) 

Wij zijn het eens met deze oproep en werken daarom actief aan het bewaren en ontwikkelen van 
de kernkwaliteiten van het gebied.  

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

B158 B158-f 

Het Landelijk gebied wordt nog steeds voorgesteld als het vogelgebied voor de kievit, grutto en 
de tureluur. Dit is al jaren niet meer het geval. Ruim 50% van het Landelijk Gebied wordt circa 
vijftig jaar onder-bemaald, waardoor de oxidatie en inklinking dramatisch zijn toegenomen. 
Daarbij heeft deze lage waterstand voor genoemde vogels negatieve gevolgen om te kunnen 
foerageren. Enerzijds is de rede van de waterverlaging dat de zware tractoren en machines voor 
het maaien en verwerken van het gras, niet moeten vastlopen. Anderzijds zijn de laatste 5 jaar 
systematisch de bloemrijke weilanden veranderd in graslanden die rijk zijn aan eiwitrijk gras 
maar absoluut arm zijn aan kruiden en bloemen, zodat de jongen van genoemde vogels hier 
geen insecten meer kunnen vinden en verdwijnen! 

Waterland is nog steeds een van de betere weidevogelgebieden in Nederland, maar wij 
constateren ook met leedwezen dat de hoeveelheid vogels gestaag afneemt. De provincie is 
verantwoordelijk voor het weidevogelbeleid (aanwijzen van Bijzonder Provinciaal Landschap, 
subsidies voor weidevogelbeheer) en het waterschap voor het waterpeil. Waar wij kunnen, 
faciliteren wij het weidevogelbeheer door mee te werken aan het robuuster maken van 
natuurgebieden met een weidevogeldoelstelling, voorkomen van aantasting van het Bijzonder 
Provinciaal Landschap en actief mee te werken aan experimenten met vernatting van het 
veengebied in het kader van het integrale gebiedsprogramma Laag Holland.   

Meenemen bij 
uitvoering 

B158 B158-g 
Gemist wordt een helder en duidelijke paragraaf over de totale verandering van de veehouderij 
in het Waterland/Landelijk Gebied 

Dank voor het delen van uw ideeën. Concrete en locatiespecifieke plannen zullen we pas 
vormgeven in het Uitvoeringsprogramma. Daarbij zullen wij uw suggestie in acht nemen. 

Voor 
kennisgeving 
aangenomen 

B158 B158-h 
Tevens wordt niks gezegd over de systematische demping van sloten waardoor de verfijnde 
,eeuwenoude , waterstructuur in het Landelijk Gebied wordt aangetast! Dit valt buiten de scope van de Groenvisie. 

Niet 
overgenomen 

B158 B158-i 

Groene en groen-blauwe verbindingen : 
Bij deze kaart en bij andere kaarten ,wordt het Noord-Hollands kanaal in het Landschap boven 
Amsterdam gemist. Dit kanaal is als verbinding maar zeker ook als waterbuffer in het landschap 
(en in de vele stedelijke aanliggende gebieden) een niet te missen element ! 

De kaarten zijn bewust weergegeven op een abstracte en niet gedetailleerde manier. Deze 
geven namelijk de visie wel weer, maar niet de concrete maatregelen en locaties. Deze concrete 
maatregelen en locaties zijn namelijk nog niet bekend en zullen we vormgeven in het 
Uitvoeringsprogramma Overgenomen 

B158 B158-j 
Parkgebieden: Hier wordt gemist de mogelijke ontwikkelingen van een lang smal park vanaf de 
IJ-plas, midden door Amsterdam-Noord ,tot de Schellingwouder-Breek. 

Dank voor het delen van uw ideeën. Concrete en locatiespecifieke plannen zullen we pas 
vormgeven in het Uitvoeringsprogramma. Daarbij zullen wij uw suggestie in acht nemen. 

Meenemen bij 
uitvoering 

B158 B158-k 

Stadsbos. Meer bomen in de stad zou ook kunnen betekenen meer bomen" op" de stad. In 
Lucca, Italië, staat al sinds de middeleeuwen een paar kleine bomen op de toren van de stad. Een 
voorbeeld om in de hoogbouw, nieuwe en andersoortige silhouetten te maken van stedelijke 
gebieden 

Amsterdam heeft twintig jaar geleden al ervaring opgedaan met aanplant van bomen op daken. 
Op de Zuidas staan bomen in boombakken die in de dakconstructie hangen met een kunstmatig 
watergeefsysteem. Sindsdien zijn op talloze locaties bomen geplant op daken. Rond de Zuidas 
zijn verschillende voorbeelden te vinden, maar het prijswinnende Orlyplein is een prachtig 
voorbeeld. Daar waar het constructief mogelijk is doen wij dit dus ook in Amsterdam.   

Niet 
overgenomen 

B158 B158-l 

Betreffende het geplande stadsbos: waar zal dit bos dan ontworpen moeten worden? De 
openheid van Landelijk Gebied en Waterland geven, gezien het voorgaande, geen enkele rede 
om dat dus in deze gebieden te plaatsen 

Concrete en locatiespecifieke plannen zullen we pas vormgeven in het Uitvoeringsprogramma. 
Het tijdsplan voor een stadsbos zal evenals de locatie duidelijk moeten worden aan de hand van 
verschillende onderzoeken en gesprekken die plaats gaan vinden. Hierbij zullen we uw suggestie 
in acht nemen. 

Meenemen bij 
uitvoering 

B158 B158-m 

Energie: De bewoners van Amsterdam-Noord en het Landelijk Gebied zijn opgeschrikt door de 
plannen om hoge windmolens aan de Noordzijde van de Ring A10 te plaatsen. Het is 
merkwaardig dat dit niet in de Groenvisie wordt behandeld, gezien de mooie plekken waar deze 
hoge molens gepland zijn. In Uitloopgebieden van de stedelijke bewoners. Gezien de enorme 
hoogte en de daarbij horende groet geluidsoverlast is dit een aanslag op het gestelde in deze 
Groenvisie. Deze zeer grote en hoge machines moeten niet in de naaste omgeving van 
dichtbewoonde gebieden worden gepland 

De smalle strook ten noorden van de ring A10 noord is (evenals andere gebieden in Amsterdam) 
aangewezen als windzoekgebied in de concept Regionale Energiestrategie Noord-Hollland Zuid. 
De ambitie is om in de windzoekgebieden minstens 50 MW extra windenergie te realiseren in 
2030 en de vergunningen voor de windmolens voor 2025 te verlenen. Dit komt neer op 
bijvoorbeeld 17 windmolens van 3MW per stuk. Naast de ambitie op het gebied van windenergie 
heeft de gemeente Amsterdam de ambitie in de RES NHZ vastgelegd om in 2030 de helft van de 
geschikte daken vol te leggen met zonnepanelen. Als gevolg daarvan kan met wind en zon 80% 
van de Amsterdamse huishoudens van duurzame elektriciteit worden voorzien. Binnen het RES-
proces is volop aandacht voor groen. Dit wordt op verschillende manieren meegenomen in de 
afweging om windmolens te realiseren: 1) Door middel van de inbreng van natuur-en 
milieuorganisaties in het ontwikkeltraject van de concept RES NHZ en hun reacties op het 
concept, 2) De concept RES NHZ is gestuurd naar de landelijke commissie 
milieueffectrapportage voor advies. Deze experts geven een advies in de vorm van een 
strategische milieueffectrapportage, 3) Met behulp van de input van ecologen van de gemeente 
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Amsterdam, 4) Via de reacties op de concept RES NHZ, en 5) Milieueffectrapportage voor 
specifieke molens die verplicht is bij het raadsbesluit om een vergunning te verlenen. Als dit 
windzoekgebied naar aanleiding van het RES-proces een ruimtelijk wenselijk zoekgebied blijkt, 
en er zijn een of meerdere initiatiefnemers in beeld, dan starten we een lokaal participatieproces 
waarin we onder andere de ruimtelijke inpassing bespreken met lokale belanghebbenden. Meer 
informatie over dit specifieke zoekgebied kunt u vinden op deze website.  

 

https://energieregionhz.nl/documenten#amsterdam%20=%3E%20informatieavonden%20%E2%80%9Cwindmolens%20in%20uw%20buurt%E2%80%9D

