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Voorwoord 

 

We spreken hier graag onze dank uit aan de deelnemers van de peiling. Met dit verslag hopen we 

een beeld te schetsen van de huidige situatie, van knelpunten, behoeften, ideeën en wensen in 

opdracht van stadsdeel West. 

Het verslag is gebaseerd op gesprekken die in het najaar van 2018 zijn gevoerd met 30 mensen, 

contactpersonen van organisaties en initiatieven die op een manier actief zijn in het beheer en 

behoud van natuur in Amsterdam West.  

Leidend voor de verslaglegging is de vragenlijst die is opgesteld door het Groen in de Buurt-team 

van stadsdeel West, met kleine aanpassingen van de interviewers Natascha Hagenbeek (I can 

change the world with my two hands), en Dineke Huizenga (Westindische buurt in transitie) en 

Esther van der Meer (Tuinpark Nut en Genoegen).  

 

De keuze voor de deelnemende organisaties of initiatieven is willekeurig verlopen: oppervlakte, 

geschiedenis, voorbeeldfunctie en impact kunnen een rol hebben gespeeld, evenals de 

beschikbaarheid. Vrijwel alle deelnemers vertegenwoordigen initiatieven van bewoners. In een 

enkel geval ligt het initiatief aanvankelijk bij de gemeente (o.a. GWL-Nutstuinen en de 

Waternatuurtuin).  

Meer informatie over de deelnemers is te vinden in bijlage 1. In bijlage 2 is het tussentijdse verslag 

te vinden met vragen en suggesties voor het te organiseren ‘mini-symposium’. 
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1.  Organisaties 
 

De deelnemers variëren in locatie, kennis en aanpak, doelstelling, ambitie en impact. Een groot deel 

van de deelnemers is al jaren actief, een aantal zit in een (door-) startfase.    

Concept en locatie geven richting aan de organisatievorm, mogelijke en wenselijke activiteiten en 

doelgroepen. Ze zijn indicatief voor de relatie met vrijwilligers/omwonenden/gebruikers en het 

verloop van het contact met de gemeente en/of eigenaar. 

Er is een verscheidenheid aan dynamiek in de concepten en uitvoering. Voor de ene organisatie is de 

locatie een vast uitgangspunt, voor een andere is de potentie van een locatie. Weer anderen zoeken 

voor een eigen concept geschikte locaties, in parken, op versteend, kort of langdurig braakliggend 

terrein.  

In de peiling lopen de locaties uiteen van een volkstuinencomplex, natuurbeheerlocatie, stadsboer-

derij tot braakliggend of versteend terrein dat zich ontwikkelt naar stadslandbouw, educatie, stilte- of 

watertuin. Locaties in de openbare ruimte zijn vooral bermen, straten, plantsoenen en pleinen.  

Aandachtspunten:   

 Kwetsbaarheid door verhouding met de locatie (eigenaar, beheerder, huurder); dynamiek in  

              vastgoedbranche, in enkele gevallen een onduidelijk toekomstperspectief.  

 Kwetsbaarheid door onbezoldigde inzet van ‘trekkers’ van een initiatief (kennis en kunde) en 

lock-in situatie voor opvolging en consolidatie: er kan geen vervanging worden gevonden door 

onevenredige inzet versus vergoeding van de ‘trekker’(meerdere fte’s).  

 Er is een onduidelijke definitie van zelfbeheer. 

 

1.1  Kernactiviteiten  
 

Voor bijna alle deelnemers is het contact met en het behoud van de natuur essentieel. (Natuur-) 

educatie en natuurbeleving liggen veelal besloten in de kernactiviteit, evenals het samenzijn of 

samenwerken met bewoners (sociale cohesie).  

 

Op bijna alle locaties is er sprake van ‘vergroenen’ in de zin van het beplanten, beheren, behouden of  

onderhouden van ‘groen’. Bij de ene organisatie ligt de nadruk op (moes)tuinieren, bij de ander op 

spelen, verblijven, waarderen of beplanten.  

 

In bijlage 1 zijn, waar mogelijk, de doelstellingen, de locatie en de oppervlakte van de locatie 

opgenomen. Dit nuanceert het concept vergroenen, groene organisatie, zelfbeheer en bewoners-

participatie en is een indicatie voor:  

a. De mogelijke impact als ‘groengebied’ op de (leef)omgeving/biodiversiteit. 
b. De mogelijkheden voor samenwerking met huurders, bewoners en gebruikers.  
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c. De mogelijkheden voor samenwerking buiten het eigen ‘werkterrein’.      
 

Er is veel aandacht en interesse voor ecologie onder de deelnemers. Een aantal grotere organisaties 

(in oppervlakte, werkgebied of aantal deelnemers) is specifiek actief in het herstellen of creëren van 

ecosystemen, door circulair, duurzaam te werken en door het ondersteunen van de biodiversiteit.  

 

Er is bij deze organisaties veel kennis aanwezig over bodem(bewerking), water, beplanting, 

composteren en bijen.   

 

Kernactiviteiten  

 

Op basis van de doelstellingen zijn de kernactiviteiten van de deelnemers te verdelen in de volgende 

groepen:  

a. (Openbaar) groen, natuur en biodiversiteit, duurzaamheid  

b. Duurzaamheid, ecologie en klimaatbestendigheid  

c. (Natuur)educatie   

d. Sociaal (samenwerken en sociale cohesie) 

e. Verblijven 

f. Spelen  

g. Kunst  

Een groot aantal deelnemers heeft meerdere doelen. Deze kunnen in trefwoorden als volgt worden 

weergegeven.  

 

 

  

Kern- en deelactiviteiten in %

Sociaal Educatie Ecologie

(Moes)tuinieren Beheer, behoud en onderhoud Vergroenen

Biodiversiteit Verblijven Esthetiek/kunst

Stilte Spelen Dieren
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(Openbaar) groen, natuur en biodiversiteit  

Verdere nuancering van de doelen voor de locaties laat de volgende procentuele verdeling van 

aandachtsgebieden van de kernactiviteiten zien.     

 
 

Duurzaamheid, ecologie en klimaatbestendigheid  

Een aantal groot aantal deelnemers stimuleert mensen (in)direct tot een duurzame(re) levensstijl 

en/of bewustwording. De locaties hebben een voorbeeldfunctie, en zijn een inspirerende (meewerk- 

of netwerk-) locatie:  

- Tuin als deel van een monumentaal pand: hoe kun je integraal verduurzamen? 

- Tuin als proeftuin voor wateropvang; hoe kun je water opvangen? 

- Tuin als circulair en klimaatbestendig ecosysteem; hoe werkt het en waarom? 

- Tuin als voedselproductie; hoe kun je biologisch moestuinieren, composteren etc. 

- Tuin als natuurbeleving, stilte-, speel- en ontdeklocatie. 

1.1.1     Aanbeveling 

 

 Er liggen kansen voor uitwisseling van kennis en ervaring en onderlinge samenwerking tussen 

organisaties op basis van een ecologische visie. 

 

1.2  Communicatie 
De communicatiekanalen waar deelnemers gebruik van maken, lopen uiteen van vaste werkdagen, 

elkaar zien op straat, bellen, Whatsapp en (besloten) Facebook-groepen, nieuwsbrieven of een eigen 

blad. Bewoners in de buurt worden bereikt door persoonlijk aan te bellen, via social media, flyeren en 

Aandachtsgebieden in %

Vergroenen Esthetiek Natuurbehoud en onderhoud

Tuinieren en stadslandbouw Verbijven Ecologie

Biodiversiteit
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buurtkranten. Van de deelnemers heeft 61% een website, vaak aangevuld met een Facebook-pagina. 

39% heeft geen website of enkel een vermelding op een andere website.  

 

1.3  Activiteiten 
Van de deelnemers organiseert 84% regelmatig activiteiten. Naast werk- of klusdagen worden er veel 

activiteiten voor/met buurtbewoners georganiseerd zoals open dagen, kinderactiviteiten, markten, 

cursussen en workshops, oogstfeesten en buurtmaaltijden.  

 

Door een aantal deelnemers wordt regelmatig aangesloten op stedelijke of nationale acties zoals 

Social Saturday, Burendag, We make the City, Open Monumentendagen.  

 

16% van de deelnemers organiseert (nog) geen activiteiten of heeft een losse organisatiestructuur.  

‘Af en toe worden mensen opgetrommeld om mee te helpen.’   

 

1.4  Resultaat en samenwerking  
Een meerderheid ervaart het resultaat van het initiatief als ‘geweldig’ of men is ‘heel tevreden’. Het 

‘groen’ ziet er goed uit, de biodiversiteit neemt toe en deelnemers zijn betrokken buurtbewoners.  

 

’Het was een aardig duistere plek en als het ware een tuin van de Adams family. We hebben van iets 

dat verwaarloosd was, iets moois gemaakt‘ 

 

De samenwerking is vaak goed en het initiatief heeft sociale impact op de buurt. Een aantal 

deelnemers geeft aan dat het werken met vrijwilligers veel tijd en aandacht vraagt.   

 

’Het is gezellig samen, met koffie en een zelfgebakken taart onder het werken.’ 

 

‘Mensen leren tuinieren, maar sociaal is er de meeste impact.’ 

 

Aandachtspunten:  

 Tijd en zichtbaarheid: een goede (ecologische) aanleg kost een aantal jaren 

‘Geveltuinen doe je in een middag, inclusief ramen lappen. Als je hier een halve middag bezig   

 bent, maakt het ogenschijnlijk geen verschil.’ 

 

 Communicatie en continuïteit  

‘Dat is toch de kern van een bewonersinitiatief. En dat vraagt 24/7 betrokkenheid en bepaalde 

persoonlijke kwaliteiten die niet iedereen in zich heeft.’ 

 

 Geduld 

 ‘Je doet zo’n dag tien dingen tegelijkertijd; uitleg geven, het gezellig maken, plannen voor de 

volgende stap of toekomst maken.’  

 

 Vernielingen 

Een aantal initiatieven is minder tevreden over het resultaat en meldt  ‘vernielingen’ (zie 

1.5.4). 
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 Afstemming met gemeentelijke diensten  

Er is behoefte aan meer en betere afstemming met gemeentelijke diensten (zie 1.5).  

‘Door het schoffelen van de plantsoendiensten zijn de nesten onder de grond verwoest.’ 

‘Er wordt regelmatig zomaar een en ander gesnoeid, zonder overleg of ecologische visie.’  

 

1.5  Knelpunten  
 

Deelnemers geven aan dat er aantal knelpunten worden ervaren die het functioneren en ontwikkelen 

van een initiatief beïnvloeden. De meest genoemde knelpunten liggen op het gebied van financiën, 

samenwerking met de gemeente, samenwerking of opvolging door vrijwilligers, vernielingen, water- 

en bodemkwaliteit en gebrek aan groenkennis.   

 

1.5.1 Financiën  

 

Het financiële knelpunt wordt veroorzaakt door een onzeker budget, waardoor de ontwikkeling of 

bestendiging van een initiatief onder druk kan komen te staan. Een deel van de deelnemers is vaak 

(ongewild, ten dele) afhankelijk van subsidies. Genoemd wordt dat de route naar subsidies niet altijd 

wordt gevonden: ze veranderen, zijn eenmalig, soms onduidelijk of te veeleisend.  

 

Deelnemers hebben te maken met verschillende subsidieroutes voor o.a. de aankoop van planten en 

investeringen voor groen (onderhoud), voor activiteiten en het aanvragen van vergunningen.  

 

’Gemeente moet sneller leren schakelen voor het afhandelen van aanvragen. De activiteit is al geweest, 

maar er is nog niets betaald. Ik heb alles zelf betaald.’ 

 

1.5.2 Gemeente 

Een groot aantal deelnemers vraagt om opheldering over de huidige verantwoordelijkheden van het 

stadsdeel in relatie tot de centrale stad (groenkennis, groenbeheer, financieringsroutes).   

Er is onder de meeste deelnemers interesse voor een faciliterende overheid die (op basis van een 

ecologische visie) kan bijdragen aan een ontspannen relatie/samenwerking voor verdere ‘vergroening’ 

(zie verder onder 2.6). 

1.5.3 Vrijwilligerswerk 

 

Actieve buurtbewoners doen dit veelal naast hun reguliere werkzaamheden. Tijd wordt door een 

aantal deelnemers als knelpunt ervaren, zowel voor zichzelf als voor vrijwilligers en voor het vinden 

van nieuwe, betrokken vrijwilligers die blijven en/of willen opvolgen.   
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1.5.4  Vernielingen 

‘Groen’ in de openbare ruimte is vrij toegankelijk. Een aantal deelnemers meldt dat kinderen planten 

vernielen of dat er wordt ‘gewinkeld’ en de oogst deels verdwenen is. Het regelmatig moeten vervan-

gen van hekjes of afrasteringen wordt genoemd. 

1.5.5.    Ongedierte 

Een aantal deelnemers ondervindt hinder van konijnen, ratten en woelratten. Ze eten planten of 

bollen op of komen af op voedsel waarvoor investeringen moeten worden gedaan.     

‘We hebben onze compostbakken van binnen met (duur ) rattengaas bekleed.’  

1.5.6    Bodem en water 

Voor een aantal deelnemers is de schrale grond een knelpunt. Bodemverbetering is noodzakelijk, kost 

tijd en geld. Er worden vragen gesteld over wat wiens verantwoordelijkheid is (gemeente of 

organisatie), vooral in de openbare ruimte. 

  

De droogte van onder andere het afgelopen jaar zorgt soms voor knelpunten van bewatering. Een 

aantal deelnemers noemt de slechte waterkwaliteit van sloten en vijvers en/of de noodzaak tot het 

beschikbaar maken van waterpunten, in overleg met gemeente en Waternet. Er worden ook 

drainageproblemen gemeld, een te natte grond.  

’De vijver is al 20-30 jaar niet uitgebaggerd.’ 

’Verdroging is een knelpunt: gesproeid, nu bezig met ondergrondse opvang van water, zodat we in de 

toekomst gebruik kunnen maken van regenwater i.p.v. kraanwater in de zomer.’ 

1.5.7 Groenkennis 

Gebrek aan eigen groenkennis wordt door een aantal deelnemers als knelpunt ervaren. Ook wordt 

groenkennis en inzicht vanuit de praktijk bij ambtenaren gemist. 

1.5.8 Aanbevelingen 

 

 Ondersteunen van de waarde van ‘groen’ door het verbeteren van de communicatie en de 

financiële infrastructuur van subsidiemogelijkheden (gebiedsmakelaar, ABC-West, stadsdeel 

en centrale stad). 

  

 Een loket of contactpersoon/gemeenteambtenaar voor groene initiatieven (die het overzicht 

heeft en door procedures heen kan prikken) zodat (nieuwe) initiatieven sneller kunnen starten 

en zelf geen geld hoeven ‘voor te schieten’. 

 
 Versnelling van procedures, betere communicatie en samenwerking met de gemeente en af-

spraken op beleidsniveau. Dit voorkomt onnodige (administratieve) belasting van vrijwilligers, 
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vertraging en daardoor het afhaken van actieve buurtbewoners. Als de nadruk kan blijven 

liggen op de kernactiviteit kan het oorspronkelijke enthousiasme uitstralen naar nieuwe 

vrijwilligers en initiatieven. 

  

 Betere samenwerking en afstemming tussen initiatieven, gemeentebeleid en -diensten in het 

algemeen en in het bijzonder opheldering over de verantwoordelijkheden van enerzijds 

bewoners/initiatieven en anderzijds de gemeente: o.a. met betrekking tot bodem en water 

voor onderhoud van groen in de openbare ruimte etc. 

1.6  Wensen en verwachtingen, visie  
 

Het overgrote deel van de deelnemers zegt door te gaan op de ingeslagen weg en heeft concrete 

wensen voor uitbreiding, verduurzaming (circulair, composteren, biodiversiteit met name bijen en 

insecten), meer of nieuwe activiteiten, verdere samenwerking met de gemeente, een andere 

financieringsstructuur (verzelfstandiging) of meer betrokken vrijwilligers.  

 

Ook meer groene plekken in de stad, en het samen inspireren van bewoners tot meer duurzaamheid 

wordt genoemd en de daarmee samenhangende wens voor meer contact en samenwerking met 

andere initiatieven. Twee initiatieven hebben ondernemerswensen. Er zijn ook plannen voor een 

restaurant of het telen van groente voor restaurants.  

 

1.6.1 Aanbevelingen 

 

 De overkoepelende wens is meer onderlinge betrokkenheid van bewoners en stadsdeel bij de 

groene initiatieven en het samenwerken vanuit een ecologische visie. 

 

1.7  Contact met andere groene initiatieven  
 

70% van de deelnemers is geïnteresseerd in meer contact met andere groene initiatieven. Het uit-

wisselen van kennis en ervaring wordt als voornaamste reden genoemd.  

 

‘Zo hoeven we het wiel niet allemaal zelf uit te vinden.’ 

 

‘Altijd leuk om met anderen van gedachten te wisselen over beplanting en onderhoud.’ 

‘Van belang om samen sterker te staan. Die tuinlui zijn allemaal behoorlijk autonome jongens en 

meisjes.’  

‘Mogelijk een beheerstichting om initiatieven te consolideren en veilig te stellen; is wenselijk op de 

lange termijn. Het is nu versnipperd.’ 

30% procent van de deelnemers heeft (nu) geen behoefte aan meer onderling contact. Als reden 

wordt een eigen netwerk genoemd of de oriëntatie op de eigen omgeving/buurt. Voor het delen van 

kennis en het bundelen van de krachten als organisaties staat een aantal van hen wel open.  
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2.  Een platform voor een groene beweging 

 

Ruim de helft van de deelnemers voelt zich onderdeel van een groene beweging: lokaal, in stadsdeel 

West, Amsterdam of internationaal. Door veel deelnemers wordt het momentum genoemd: groen en 

duurzaam is van deze tijd. Een aantal deelnemers noemt urgentie en specifieke thema’s zoals de 

bijenpopulatie of transities.  ‘Het is een slow motion revolution.’ 

 

Een aantal deelnemers voelen zich geen deel van een groene beweging, maar zouden dat wel graag 

willen. Voor anderen voelt ‘dat verder weg’. 48% van de deelnemers voelt zich geen onderdeel van 

een groene, internationale beweging.  

 

’Een groene beweging gaat over mensen die iets doen, niet over initiatieven. Een beweging kan niet 

worden ingezet door een overheid en een overheid kan een initiatief niet overnemen. Het gaat om 

mensen die iets willen waarvoor een infra- en samenwerkingsstructuur wordt gezocht vanuit een 

gezamenlijk gevoel waar het naar toe moet.’  

 

’Een beweging komt op een punt dat het een claim legt op de overheid vanuit een gezamenlijk gevoel 

van urgentie.’ 

 

2.1  Het ondersteunen van andere bewoners  

 

Veel initiatieven geven aan dit nu al te doen. 87% van de deelnemers wil bewoners stimuleren, een 

klankbord zijn of specifieke ervaring en kennis delen. Met name het delen van ervaringen en 

praktische tips aan buurtgenoten wordt genoemd.  

 

De overige 13% van de deelnemers geeft aan dit niet te kunnen of willen doen (door tijdsdruk, minder 

willen vergaderen, nadruk op de kernactiviteit).  

 

Aandachtspunten: 

    Zinvolle tijdsbesteding (snel en efficiënt). 

 Het bespreken van de eigen rol en hoe wenselijk deze is. 

 Het stimuleren van hands-on advies/contact, op locatie. 

 

2.2  Meerwaarde digitaal groen platform van en voor bewoners  

 

90% van de deelnemers ziet meerwaarde in een digitaal platform voor bewoners in West en er is veel 

kennis onder de deelnemers over hoe dit zou kunnen worden opgezet en aan welke voorwaarden dit 

zou moeten voldoen.  

 

De belangrijkste meerwaarde wordt gezien in:    

- Kennisuitwisseling; van elkaar leren, kennis en ervaringen delen.  

- Verbinding; elkaar als groene initiatieven beter leren kennen, elkaar versterken en (meer) 

mensen met elkaar verbinden. 

- Starters ondersteunen; mensen op weg helpen met nieuwe initiatieven.  
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7% van de deelnemers ziet geen meerwaarde voor het eigen initiatief, vinden zelf de weg en/of zijn  

uitsluitend gericht op de eigen buurt en omgeving. 3% weet het niet, omdat hij/zij niet voor bewoners 

kan spreken, maar zou zelf wel meedoen.  

 

Een selectie uit de opmerkingen: 

‘De meerwaarde is wel afhankelijk van de zichtbaarheid, lancering, marketing, want net als een tuin 

heeft een website aandacht nodig; een website moet vindbaar zijn en relevant blijven.’ 

 

 ‘Groene initiatieven versterken elkaar, hebben een spillover-effect en ze versterken de groene ambities 

van de gemeente.’ 

 

‘Als het bijdraagt aan kennis over het stadsdeel (bodem, bewerking, bijenpopulatie etc.) blijft het 

levendig en actueel.’ 

  

‘Met z’n allen ergens naartoe bewegen. Waar willen we naar toe met z’n allen?’ 

  

‘Je kunt dan direct zien wat er gebeurt en je kunt mensen ontmoeten. Bijvoorbeeld, je wilt een initiatief 

starten en dan ‘he, de buurman is ook actief’. Ik kom nu nog steeds mensen in de straat tegen die ook 

met groene dingen bezig zijn.’ 

  

‘Ja, als daarmee een maatschappelijke vraag kan ontstaan. Waar er een maatschappelijke vraag aan 

het ontstaan is, heeft de overheid een ondersteunende rol. Dan is er sprake van een dienende en 

faciliterende overheid die voorwaardenscheppend is.’ 

 

‘Het moet (blijven) stimuleren om op locatie langs te gaan.’ 

 

2.3  Zou u op het digitale platform…  

 

a. Uw groeninitiatief vindbaar willen maken?     93%  ja 

b. Uw activiteiten willen doorgeven?        93%  ja 

c. Uw aanbod of verzoek voor assistentie willen doorgeven?    79%  ja 

d. Een contactpersoon willen noemen van uw initiatief? 

(vermelding op de website, veelal mailadres, geen telefoonnummer)  99%  ja 

e. Informatie willen vinden of aanbieden over:  

cursussen / initiatieven / excursies / lezingen/  op gebied van natuur,  

milieu, biodiversiteit & duurzaamheid?      93%  ja 

f. Informatie willen vinden of aanbieden over: klimaatgevolgen, insecten  

vriendelijke planten, het beheer van groen, biodiversiteit, moestuinen,  

geschikte planten, nuttige adressen en/of andere groentips?    73%  ja 

g. Informatie willen vinden of aanbieden om startende groene initiatieven  

te helpen en te informeren?        68%  ja 

h. Een vraag-  en antwoordrubriek willen vinden?      62%  ja 
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2.4  Ziet u een digitaal platform als kans voor… 

 

79% van de deelnemers ziet meerwaarde in een digitaal platform als kans voor behartiging van groene 

belangen, borging van continuïteit en verbinding.  

 

Hiervoor worden de volgende redenen gegeven:    

- Een duidelijk contactpunt  

- Elkaar kunnen vinden en weten wat er in West of in de buurt gebeurt  

- Het delen van kennis  

- Elkaar versterken als groeninitiatieven 

- Continuïteit waarborgen  

- Heldere stem/ spreekbuis naar de gemeente   

- Als aanvulling op het fysieke contact en de fysieke locatie 

 

Opmerkingen: 

‘Goed vaststellen waarvoor je het gebruikt en voor wie het bedoeld is.’ 

 

‘Kansen: mogelijkheid om gelijkwaardigheid te laten ontstaan, van mensen die oprecht met groen 

bezig zijn. Daarmee kan je veel in beweging kan brengen. Het is het juiste moment.’ 

 

‘Ja, als je het vormgeeft dan geef je het een stem. Een tussenclub tussen gemeente en bewoners lijkt 

me heel zinnig, maakt het sterker voor beeldvorming, beleid, financiering en verbondenheid.’  

 

‘Ja. Zeker voor belangenbehartiging en borging van continuïteit, en dus voor een gezonde beheer- en 

financieringssystematiek.’  

 

‘En verder: betere oplossingen voor groenafval (nu gaat het grotendeels bij het huisvuil!), wellicht 

gezamenlijk inzetten op bodemverbetering en biodiversiteit versterkende maatregelen (door 

gezamenlijke inkoop).’  

 

2.5  Ondersteuning van een bewonerscollectief met groenexpertise… 

 

71% van de deelnemers wil meer ondersteuning vanuit een bewonerscollectief. Een aantal deel-

nemers ziet zich zelf in de rol van een mogelijk toekomstig  ‘groenpunt’. Een aantal deelnemers 

nuanceert de vraag en ziet de steun vooral van belang voor beginnende initiatieven.  

 

‘ Ondersteuning: Ja, als die in termen van een groene beweging zich ergens naar toe beweegt, er een 

visie is op de toekomst.’ 

 

Wilt u ondersteuning In de vorm van:  

a. Maandelijks groenspreekuur in de buurt.         69% ja

 ‘Ja, in de zin van een centraal punt in een netwerk, die helpt met het aanscherpen 

 van plannen en toegang geeft tot faciliteiten.’ 
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b.  Platform waar u zichtbaar bent en zo nodig een verzoek tot versterking  

van uw vrijwilligersteam of eenmalige activiteiten zet.      78%    ja 

 

b. Steunpunt voor groene ad hoc vragen per mail of telefoon.      73%    ja 

  Een aantal geeft aan voorkeur te hebben voor mailcontact.  

 

c. Gereedschap / de levering van planten / compost / tuinaarde / materialen /   85%   ja 

Er zijn vooral wensen voor (samenwerking op het gebied van) gereedschap,  

planten, aarde en compost. 

 

a. Cursussen krijgen over natuurlijk tuinieren / composteren / biodiversiteit / ...       93%  ja 

Geven en ontvangen. Snoeien en composteren wordt vaak genoemd.  

‘En het ja ook leuk om zo andere groene buurtbewoners te ontmoeten.’  

 

b. Anders namelijk: …  

- ‘Samenkomen als een groen netwerk met reguliere bijeenkomsten.’  

- ‘Het geven van informatie over subsidiemogelijkheden.’  

- ‘Het samen organiseren van een actie/buurtfestival.’   

- ‘Samenwerken en met een ludieke actie meer bewoners bij groen en verduurzaming 

betrekken.’  

 

2.6  Weet u wat u van het stadsdeel kan verwachten?  

 

De meerderheid van de deelnemers weet – na enig zoeken – bij wie ze moeten zijn voor vragen, maar 

weten vaak niet wat ze kunnen verwachten. Er is onder deelnemers interesse voor een faciliterende 

overheid (op basis van een ecologische visie) die kan bijdragen aan een ontspannen relatie tussen 

organisatie(s) en gemeente. Er is daarnaast behoefte aan opheldering over de huidige situatie met 

betrekking tot verantwoordelijkheden van het stadsdeel en de centrale stad (zie 1.5.2).  

Een aantal wensen: 

’Dat het stadsdeel duidelijk maakt bij wie je moet zijn voor wat.’ 

 

’Opheldering over wat groenbeheer in de openbare ruimte doet en wat we kunnen verwachten; betere 

overdracht van kennis en groenbeleid.’ 

 

‘Er is ongetwijfeld budget bij het stadsdeel om een snelle en makkelijke route te vinden om tegels en 

zand af te laten voeren; ik weet zeker dat iedereen dat dan massaal doet.’ 

 

 

2.6.1  Aanbevelingen als kansen voor ‘vergroening’ 

Deelnemers zien kansen voor ‘vergroening’ van het stadsdeel die zijn samen te vatten als:   

 Het (samen) ontwikkelen van een integrale visie op natuur en ecologie en biodiversiteit. 
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 Een vaste contactpersoon/gemeenteambtenaar met meer groenkennis en verbinding met de 

buurt waardoor een faciliterende dienstverlening kan ontstaan, er sneller kan worden 

gereageerd op (klimaat-)veranderingen, het steunen van nieuwe initiatieven en als er iets mis 

gaat (zie ook 1.5.8) 

 Gemeentebeleid met realistische eisen en randvoorwaarden voor nieuwe initiatieven. 

 Het versnellen van procedures: korte contracten van gemeenteambtenaren kan leiden tot 

gebrek aan kennis van de buurt, trage administratieve afhandeling en daardoor verlies van 

interesse bij vrijwilligers (zie ook 1.5.8)  

 Meer visie en interne samenwerking van gemeentediensten: werken regelmatig langs elkaar 

heen, maken fouten (halen moestuinbakken leeg), en werken elkaar tegen 

 Meer en betere samenwerking tussen groene organisaties en stadsdeel zodat de positie van 

het stadsdeel krachtiger wordt bij het beschermen van groen en groeninitiatieven in een 

grootstedelijke context (dreiging van bebouwing, wegen en fietspaden, verkoop van vastgoed)  

2.6.2  Kansen voor betere ondersteuning 

Deelnemers zien kansen voor een vaste contactpersoon/gemeenteambtenaar die goed bereikbaar is 

en: 

 Een vertrouwensrelatie opbouwt zodat bijvoorbeeld een einde kan worden gemaakt aan 

controlemechanismen en beklemmende randvoorwaarden of zelfbeheercontracten (die 

gepassioneerde vrijwilligers doen terugdeinzen).  

 Met kennis van zaken regels kan oprekken zodat (nieuwe) initiatieven snel aan de slag kunnen 

(en niet de moed verliezen). 

 Zich kan inzetten voor heldere en eenvoudige financieringsstructuren voor ondersteuning van 

(nieuwe) initiatieven voor vergroening in de openbare ruimte (‘materiaalkosten op een A4-

tje’). 

 Zich kan inzetten voor afspraken (of een convenant) tussen groene initiatieven en 

gemeentediensten (en woningbouwverenigingen) over samenwerking op basis van een 

ecologische visie m.b.t. groenbeheer in de openbare ruimte (schoffelen, maaien, snoeien, 

kappen). 

 Zich kan inzetten voor versnelde procedures en routes voor activiteiten, vergunningen en het 

plaatsen en ophalen van afvalbakken bij activiteiten of het ophalen van tegels voor het 

onttegelen van (binnen)tuinen. 

2.7  Wenst u meer begeleiding en hulp vanuit een groen platform van bewoners?  

 

71% van de deelnemers wil meer begeleiding vanuit een platform van bewoners. Initiatieven willen 

graag samenwerken, elkaar steunen en versterken en aan de slag. Voorwaarde is dat het platform 

professioneel wordt opgezet.  

  

29% van de deelnemers wil dit niet. Ze zien het o.a. als taak van de gemeente, tenzij de gemeente het 

platform van bewoners hiervoor betaalt.  

 

Een aantal opmerkingen: 
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’Ja, hulp bij het werven mensen, communicatie & organisatie, jaarplanning van activiteiten. 

Organisatorische hulp. En dat iemand van zo’n groen platform zegt: ‘He, hoe is het nu? Ben je al 

bezig?’  

 

‘Ja, omdat het laagdrempelig is, en niet alleen voor de personen die goed plannen kunnen schrijven.’  

 

‘Ja, voorbeelden genoeg dat bewoners onderling elkaar versterken. Dan krijg je een groen buurtnet-

werk. Ambtenaren en politici wisselen ieder jaar en bewoners blijven vaak 20 jaar of meer in de buurt. 

Steviger qua kennis en netwerk.’ 

 

’Signaleren van problemen (en daar snel op in kunnen spelen).’ 

 

’Belangenbehartiging ten opzichte van de overheid.’ 

 

Een aantal suggesties:  

’Ja, bijvoorbeeld een elektrisch autootje dat compost langsbrengt. Onderscheid maken tussen 

initiatieven die voltijds zijn of meer kleine, gezellige initiatieven.’   

 

‘Iets structureler ervaringen delen, bijvoorbeeld expertise over wilgen, bijen, beplanting, waterput, 

stoeptegels etc.’   

 

‘1 x per maand een meet-up organiseren in West op de verschillende locaties.’  

 

‘Keurmerk. Kaf van het koren scheiden. Standaard wordt met elkaar verhoogd.’ 

 

‘Ludieke acties; met een beetje sjeu duurzaamheid en vergroening in het stadsdeel brengen.  
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3. Conclusie 
 

Op basis van de inbreng van deelnemers kunnen de volgende kansen worden geformuleerd.  

 

3.1 Organisaties (hoofdstuk 1) 

 

Kansen voor samenwerking tussen groene organisaties: 

 Er liggen kansen voor (meer) uitwisseling van kennis en ervaring en onderlinge samenwerking 

tussen organisaties en op basis van een ecologische visie. 

 

Kansen op basis van ervaren knelpunten: 

 Ondersteunen van de waarde van ‘groen’ in de stad door o.a. het verbeteren van de commu-

nicatie en de financiële infrastructuur voor subsidiemogelijkheden (gebiedsmakelaar, ABC-

West, stadsdeel en centrale stad). 

  

 Een loket of contactpersoon/gemeenteambtenaar voor groene initiatieven (die het overzicht 

heeft en door procedures heen kan prikken) zodat (nieuwe) initiatieven sneller kunnen han-

delen en onnodige (administratieve) belasting  van initiatieven wordt voorkomen.  

 

 Verheldering van verantwoordelijkheden tussen initiatieven en gemeente met betrekking tot 

de openbare ruimte: betere samenwerking en afstemming dragen bij aan de bodem- en 

watersituatie voor beheer en onderhoud. 

 

3.2 Kansen voor een groene beweging, groen platform en bewonerscollectief (hoofdstuk 2)  

 

Ruim de helft van de deelnemers voelt zich onderdeel van een groene beweging. Meer dan 

80% van de deelnemers ziet kansen in het elkaar versterken, meer samenwerking, en in het 

betrekken van meer bewoners en ondersteunen van nieuwe groene initiatieven door:  

 

 Uitwerking van een groen digitaal platform 

 

 Uitwerking van een groen platform of bewonerscollectief met groenexpertise   
 

Kansen voor betere informatie en communicatie met het stadsdeel/centrale stad: 

De overkoepelende wens van de deelnemers is het samenwerken vanuit een ecologische visie 

voor de lange termijn. Er is behoefte aan opheldering over de huidige verantwoordelijkheden 

(stadsdeel en centrale stad) en er is behoefte aan een faciliterende rol van de gemeente. Er 

kan worden gedacht aan:  

 Een loket of vaste contactpersoon/gemeenteambtenaar met meer groenkennis op basis van 

een langdurig contract (zie onder).  
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 Meer interne samenwerking tussen gemeentediensten: integrale visie op  de natuur, ecologie 

(duurzaam, sociaal, circulair, biodiversiteit). 

 

 Het versterken van de relatie tussen groene organisaties en stadsdeel zodat de positie vanuit 

het stadsdeel krachtiger wordt en berscherming biedt aan ‘groen’ en ‘groeninitiatieven’ in een 

grootstedelijke context (dreiging van bebouwing, de aanleg van wegen en fietspaden en de 

verkoop van vastgoed).  

Kansen voor een loket/vaste contactpersoon/gemeenteambtenaar in het stadsdeel die: 

 Een vertrouwensrelatie opbouwt zodat bijvoorbeeld een einde kan worden gemaakt aan 

controlemechanismen en beklemmende randvoorwaarden of zelfbeheercontracten (die 

gepassioneerde vrijwilligers doen terugdeinzen). 

  

 Met kennis van zaken regels kan oprekken zodat (nieuwe) initiatieven snel aan de slag kunnen 

(en niet de moed verliezen). 

 
 Zich kan inzetten voor heldere en eenvoudige financieringsstructuren voor ondersteuning van 

(nieuwe) initiatieven voor vergroening in de openbare ruimte (‘materiaalkosten op een A4-

tje’).  

 

 Zich kan inzetten voor afspraken (of een convenant) tussen groene initiatieven en gemeente-

diensten over samenwerking op basis van een ecologische visie m.b.t. groenbeheer in de 

openbare ruimte (schoffelen, maaien, snoeien, kappen). 

 

 Zich kan inzetten voor versnelde procedures en routes voor activiteiten, vergunningen en het 

plaatsen en ophalen van afvalbakken bij activiteiten, of het ophalen van tegels en zand bij het 

onttegelen van (binnen)tuinen. 
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Bijlage 1:  Deelnemers  
 

 Stichting Midwest  

Doel Sociale onderneming: financieel zelfvoorzienend door 
zaalverhuur, kantoorverhuur; opbrengsten gaan terug in 
gebouw, projecten en mensen 

Initiatiefnemer / huidige projectleider  Anita Groenink 

Website www.inmidwest.nl 

Actief sinds  2013, volledig verduurzaamd in mei 2018 

Locatie Midwest, monumentaal pand met tuin 

Oppervlakte Gebouw 1800 m2, tuinen 1100 m2 

Actieve deelnemers  60 betrokken huurders, 30 (on)betaalde mensen  

 

 Rotonde Hugo de Grootplein   

Doel Het Hugo de Grootplein vergroenen, bloeiend maken en meer 
insectenleven 

Initiatiefnemer/huidige projectleider  Nicole de Rop en Louis Schrijvers 

Website Geen 

Actief sinds  2013  

Locatie Hugo de Grootplein, openbare ruimte 

Oppervlakte 230 m2 

Actieve deelnemers  3 a 4 deelnemers die af en toe komen. 

 

 Kruidentuin Frederik Hendrikplantsoen  

Doel In de kruidentuin wordt door bewoners samengewerkt;  
educatie over biodiversiteit aan volwassenen en in toekomst 
aan scholen  

Initiatiefnemer / huidige projectleider  Nicole de Rop 

Website Geen  



17 
 

Actief sinds  2013 

Locatie Frederik Hendrik plantsoen, openbare ruimte 

Oppervlakte ± 100 m2 

Actieve deelnemers  8-9 vrijwilligers die af en toe in de tuin werken 

 

 Stichting Zimmerhoeve  

Doel Educatie en bewustwording door activiteiten op het gebied 
van dierenwelzijn, ecologie en circulariteit 

Initiatiefnemer/huidige projectleider  Annelijn van Amsterdam en tuinvrijwilliger Margreet Runge 
(sinds 2011) 

Website www.zimmerhoeve.nl 

Actief sinds  1996  

Locatie Stadsboerderij 

Oppervlakte ± 1 ha. 

Actieve deelnemers  25–30 vrijwilligers; 4 vrijwilligers/deelnemers groen 

 

 Domela Nieuwenhuisplantsoen  

Doel Beheer, behoud en ontwikkeling van het plantsoen  

Initiatiefnemer / huidige projectleider  Bewonerswerkgroep, Nicolette Besemer (trekker) en 
Annemieke (pr)  

Contact www.domelaplantsoen.nl 

Actief sinds  Jaren negentig  

Oppervlakte 3900 m2 

Actieve deelnemers  15-20 zeer actief, meedenken 30 
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 Westindische buurt in transitie   

Doel Bewonersgroep die zich met groenblauwe initiatieven inzetten 
voor het herstel van ecosystemen en een groene, gezonde en 
natuurvriendelijke/klimaatbestendige buurt 

Initiatiefnemer / huidige projectleider  Dineke Huizenga, Anneke van Hoek, Catherina Giskes  

Website  www.westindischebuurtintransitie.nl 

Actief sinds  2017 

Locatie Privé en openbare ruimte 

Oppervlakte Onbekend, Westindische of Postjesbuurt 

Actieve deelnemers  35 actieve bewoners, 230 bewoners/gezinnen  

 

 Ann Doherty  

 O.a.  
- Stichting Cityplot  
- PLUK! Groenten van West (Nieuw-West)  

Doel Growing edible cities. We encourage city dwellers to grow 
their own vegetables, herbs, edible flowers, fruit and berries 
and give them the tools to do so 

Website www.cityplot.org 

Actief sinds  Cityplot is actief sinds 2007, Ann is actief sinds 2011 

Oppervlakte Pluk! Groenten van West ± 500 m2   

Actieve deelnemers  Bij Groenten van West komen 76 gezinnen elke week/twee 
weken groenten oogsten van half mei t/m eind november 

 

 Tuin van Jan  

Doel Van braakliggend terrein naar tuin en openstelling; stilte- en 
stadstuin, regentuin en sinds 2 jaar schooltuin  

Initiatiefnemer / huidige projectleider  Arnoud Hekkens (initiatiefnemer, beheerder)  

Website www.tuinvanjan.nl 

Actief sinds  2011  
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Locatie Binnenterrein, eigendom woningcorporatie 

Oppervlakte 1600 m2 

Actieve deelnemers  Stichting 4 bestuursleden; 5 vrijwilligers  

 

 Oscar Vrij  

 Imker o.a.:  

- Onderhoud van de tuinen van Midwest: fruitbomen, 
bijen, kippen, compost 

- Bijeneiland initiatieven 
- Groenbakken Barthelomeus Dias 

Initiatiefnemer / huidige projectleider  Deelnemer tuinteam Midwest 

Website www.kabokkel.nl 

Actief sinds  2007 (als persoon) 

Locatie Tuinen van Midwest 

Oppervlakte 1100 m2 

Actieve deelnemers  ±. 4-5 personen; (hele buurt betrokken bij de aanleg) 

 

 Carol Poye   

 O.a.: 

- Binnentuin De Kempenaerstudio (Van Hallstraat, bij 
filmhuis Cavia) 

- Moestuinbakken op het Van Beuningenplein 
-  Vergroenen vuilnisbakhotspot 
- Imker op het GWL-terrein 

Doel Vergroenen van de buurt voor mens en dier 

Website Geen  

Actief sinds  2008 

Oppervlakte Wisselend 

Actieve deelnemers  Wisselend  
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 Natuurspeeltuin het Woeste Westen 

Doel Natuurspeeltuin 

Initiatiefnemer / huidige projectleider  Martin Hup  

Website www.woestewesten.nl 

Actief sinds  2007 (open sinds 2010) 

Locatie Overbrakerpad, Westerpark 

Oppervlakte 3 ha. 

Actieve deelnemers  17 vrijwilligers en 3 betaalde krachten 

 

 Vereniging Stadstuin Bos en Lommer 

Doel Ecologisch beheer Bos en Lommerplantsoen 

Initiatiefnemer / huidige projectleider  Het bestuur van de vereniging   

Website www.stadstuinbosenlommer.nl 

Actief sinds  De Groene Collage sinds 2008, Vereniging Stadstuin Bos en 
Lommer sinds 2010, zelfbeheer sinds 2013 

Locatie Bos en Lommerplantsoen, openbare ruimte 

Oppervlakte Negen perken met een totale oppervlakte van 685 m2 

Actieve deelnemers  12 actieve deelnemers (ruim tien procent van ledental) 

 

 Tuinpark Nut en Genoegen  

Doel Tuinieren, beheer van het tuinpark, natuureducatie, sociale 
cohesie en bevorderen biodiversiteit 

Initiatiefnemer / huidige projectleider  Het tuinpark bestaat bijna 100 jaar en heeft een bestuur;  
Matthieu Derckx is bestuurslid voor het Groen, Hester Aardse 
is coördinator Natuurlijk Tuinieren 

Website www.nutengenoegen.nl 

Actief sinds  Tuinpark sinds 1920 

Locatie Overbrakerpolder 
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Oppervlakte 19 ha. 

Actieve deelnemers  Er zijn 375 tuinders en ruim 500 vrijwilligers 

 

 Stadsboeren/ Labtuin 

Doel Tijdelijke invulling geven aan braakliggende binnenstedelijke 
bouwterreinen door middel van mobiele, ecologische groente-, 
fruit- en bloementuinen; projecten in de hele stad, inclusief 
(bijdragen aan) events 

Initiatiefnemer / huidige projectleider  Tim Bianchi  

Website www.stadsboeren.org 

Actief sinds  Labtuin sinds 2014 

Locatie Buitenterrein; eigendom van Lab 111 

Oppervlakte 100-150 m2 

Actieve deelnemers  15 huurders, 49 moestuinbakken, doorstart in 2019 

 

 Natuurtuin de Slatuinen  

Doel Bewonersinitiatief: Stichting Oase, Tuinlocatie Natuurtuin ‘De 
Slatuinen’; sociale en educatieve natuurtuin 

Initiatiefnemer / huidige projectleider  Marijke  Kooijman (beheerder en coördinator) en Jack Horio 
(bestuur)  

Website www.stichtingoase.nl/natuurtuin-de-slatuinen 

Actief sinds  1990 

Locatie Binnenterrein 

Oppervlakte 3000 m2  

Actieve deelnemers  25 personen; schoolbezoeken 
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 GWL Hoogstamfruitbomengroep  

Doel Beheer en behoud hoogstamfruitbomen en organiseren 
jaarlijkse appeltaartbakdag (sociale cohesie)  

Initiatiefnemer / huidige projectleider  Bewoners van het GWL terrein, Michel Floris is projectleider  

Website www.gwl-terrein.nl/koepelvereniging/nutstuinen/ 

Actief sinds  25 maart 1998 

Locatie GWL-terrein (600 woningen) 

Oppervlakte 63 hoogstam fruitbomen op het GWL terrein  

Actieve deelnemers  30 leden, waarvan 6 zeer actief, 17 actief en 7 weinig actief 

 

 GWL Nutstuinen  

Doel Beheer nutstuinen, sociale cohesie en bevorderen biodiversiteit 
op het terrein 

Initiatiefnemer / huidige projectleider  Beheervereniging GWL-Nutstuinen, voorzitter Thinka van der 
Heiden; gesproken met Maddy Wattel  

Website www.gwl-terrein.nl/koepelvereniging/nutstuinen/ 

Actief sinds  1998  

Locatie GWL-terrein, openbare ruimte 

Oppervlakte 82 tuinen op 7 locaties, totaal 1525,5 m2 

Actieve deelnemers  6 mensen in het bestuur en er zijn 82 nutstuinders 

  

 The Miracle Garden  

Doel Een openbaar atelier: bloemen en fotografie laten zien aan de 
stad, zodat stadsbewoners bloemen opnieuw of op een andere 
manier kunnen bewonderen 

Initiatiefnemer / huidige projectleider Elspeth Diederix 

Website www.themiraclegarden.nl 

Actief sinds  2017 

Locatie Erasmuspark, openbare ruimte 
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Oppervlakte In delen van het park van 800 m2  

Actieve deelnemers  Beheergroep met 3 actieve deelnemers 

 

 Het Eetbare Plantsoen (HEP)  

Doel Coöperatieve moestuin; elkaar ontmoeten en samen groenten, 
fruit, kruiden en bloemen verbouwen 

Initiatiefnemer / huidige projectleider  Bewoners Borgerbuurt, dagelijkse leiding en financiën Lea 
Witmondt 

Website Facebook, binnenkort www.heteetbareplantsoen.nl 

Actief sinds  2016 

Locatie Nicolaas Beetsplantsoen, Borgerbuurt 

Oppervlakte Moestuin sinds 2016 ± 275 m² 
Boomgaard sinds 2017 ± 275 m² 
Postzegeltuintjes sinds 2018 ± 25m² 

Actieve deelnemers  Actieve deelnemers plm. 25 

 

 Wachterliedplantsoen   

Doel Educatie en sociale cohesie 

Initiatiefnemer / huidige projectleider  Mirjam Aalbers, Dick Aalbers   

Website www.wachterliedpaviljoen.nl 

Actief sinds  2018 

Locatie Plantsoen, openbare ruimte 

Oppervlakte 19 bakken met ongeveer 1,5 m doorsnede. 

Actieve deelnemers  ± 35-50 deelnemers 

 

 De Bloementuin & Moestuinbakken stadsboeren Curaçaostraat 

Doel Mensen zonder tuin de mogelijkheid geven om (samen) eigen 
groenten en planten te verbouwen en de tuin te beleven 

Initiatiefnemer / huidige projectleider  Gineke Uilenberg (beheerder sinds 2015) 
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Website Geen 

Actief sinds  2013 (start initiatief) 

Locatie Moestuinbakkentuin met 21 bakken en bloementuin; openbare 
ruimte 

Oppervlakte Moestuinbakkentuin ± 75m2  

Bloementuin ± 100m2 

Actieve deelnemers  17 gezinnen (17 bakken), wordt in 2019 hersteld naar 21 

 

 Marcantilaan   

Doel Buurtcohesie en leefbaarheid bevorderen, buurt opfleuren en 
onderhouden van het groen 

Initiatiefnemer / huidige projectleider  Cynthia Kempenaar, Corry van de Pluijm, Marc Simons en 
Marcel de Wette 

Website Geen  

Actief sinds  2012 

Locatie Cruijfplantsoen, Kostverlorenvaart, Marcantilaan; openbare 
ruimte 

Oppervlakte 60 m3 

Actieve deelnemers  3 

 

 Fluwelen Ortelius   

Doel Bewonersinitiatief; community building; motto ‘samen veilig en 
prettig wonen’ 

Initiatiefnemer / huidige projectleider  Paul Gomes 

Website www.fluwelen-ortelius.nl 

Actief sinds  1992 

Locatie Orteliusstraat, openbare ruimte 

Oppervlakte ± 100 m2 
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Actieve deelnemers  120 mensen, 300 gezinnen 

 

 Waternatuurtuin   

Doel Beheer Waternatuurtuin 

Initiatiefnemer / huidige projectleider  Luc Sour, gesprek met Arianne van den Berg (vrijwilliger)   

Website Geen  

Actief sinds  2002, opening 2003 

Locatie Westerpark (Overbrakerpad) 

Oppervlakte Onbekend 

Actieve deelnemers  8-10 vaste vrijwilligers  

 

 I can change the world with my two hands 

Doel Bewustwording en inspireren vergroening en verduurzaming, 
ecologisch en circulair voedselsysteem, door voedselproductie, 
composteren en regenwateropvang  

Initiatiefnemer/ huidige projectleider  Natascha Hagenbeek 

Website www.icanchangetheworldwithmytwohands.nl 

Actief sinds  2010 

Locatie Jasper Leijnsenstraat 21, binnenterrein 

Oppervlakte 1200 m2 

Actieve deelnemers  33 deelnemers 

 

 Een bloeiend Westerpark voor de bijen  

Doel Een samenwerking tussen de imkers en tuinders van het 
Westerpark voor meer drachtplanten 

Initiatiefnemer / huidige projectleider  Esther van der Meer, Nicole de Rop en Carol Poye 

Website Geen, voorheen 
crowdfundingvoornatuur.nl/nl/projects/bloeiend-westerpark 

http://www.icanchangetheworldwithmytwohands.nl/
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Actief sinds  2012 

Locatie Westerpark, waaronder gashoudervijvers, tuinpark Nut en 
genoegen, GWL-terrein, bijenpaleis 

Oppervlakte Westerpark  

Actieve deelnemers  10 mensen die actief meedenken en organiseren, 35 tijdens 
plantdagen 

 

 De Wackers Tuin  

Doel Bewonersinitiatief: samen met bewoners tuinieren; 14 
moestuinbakken voor individueel gebruik, onderhoud kas, tuin 
met fruitbomen en composthoop 

Initiatiefnemer / huidige projectleider  Marlene van Duin 

Website Geen, Facebook  

Actief sinds  2014 

Locatie Gesloten binnentuin Wackersacademie; eigendom van de 
gemeente 

Oppervlakte ± 450 m2 

Actieve deelnemers  Commissie: 5 leden  

Deelnemers: 31 huishoudens 

 

 Ralph Stuyver   

 O.a.   

- Open Tuinendag 2018 
- Tegels eruit, groen erin! 

Locatie Wisselend 

Actief sinds  2004 (als persoon) 

 

 Kruidentuin Amsterdam  

Doel Sociale onderneming die Amsterdam en andere steden voorziet 
van lokaal geteelde kruiden voor thee. Op zoveel mogelijk 
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locaties kruiden telen en ‘proberen daar een boterham mee te 
verdienen.’ 

Initiatiefnemer / huidige projectleider  Sean van Oort 

Website www.kruidentheeamsterdam.com 

Actief sinds  2018  

Locatie Kijkduinstraat, openbare ruimte 

Oppervlakte ± 1000 m2 

Actieve deelnemers  Geen  

 

  

http://www.kruidentheeamsterdam.com/
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Bijlage 2: Tussentijds verslag mini- symposium voor groeninitiatieven 
 
 
1. Samenvatting 

 

1.1. Interesse en vragen 

Op de vraag voor deelname aan een mini-symposium wordt door ruim 90% van de deelnemers positief 

gereageerd. Over de inhoud van het symposium en over zelfbeheer worden de volgende vragen 

gesteld:  

   

1. Wat is de ambitie en visie m.b.t. zelfbeheer en stadsgroen van stadsdeel/stad  

2. Wat is de ambitie en visie m.b.t. ecologische ontwikkeling van stadsdeel/stad 

3. Wat is de ambitie en visie m.b.t. bewonersparticipatie, groenpunten, groene beweging  

4. Op welke manier kan stadsdeel procedures en kaders aanpassen om slagvaardiger te worden en 

structureel bij te dragen aan het versnellen van vergroening en verduurzaming in West 

 

1.2 Suggesties inhoud van een mini-symposium 

Er is over de hele linie interesse in meer samenwerking tussen initiatieven, het delen van kennis en 

interesse voor een groen platform. Het organiseren van een mini-symposium kan dit concreet maken 

(marktopstelling, presentatie van initiatieven, vraag en aanbod).  

 

Voor de inhoud van het symposium worden met name pro-actieve suggesties gedaan in aansluiting op 

de vragenlijst (hoofdstuk 2). De voorkeur gaat uit naar sprekers die West overstijgen en aandacht 

geven aan initiatief overschrijdende thema’s, bijvoorbeeld de ecologische ontwikkeling (en 

bescherming) van groen, voedselproductie en bijenpopulatie in West (zie ook hoofdstuk 2).   

 

Een mini-symposium zou kunnen bestaan uit:   

13.00  Lunch:  

Kennismaking en presentatie van initiatieven (markt of digitale presentatie)  

14.00  Opening: 

door Jeroen van Berkel (kaders)  

14.15  Uitkomsten inventarisatie (voorwaardenscheppend)  

a. Ontwerptafels: handen en voeten geven aan groenplatform, groenpunten, visie 

     Pitch en vervolg (maandelijkse meet-up bij groeninitiatieven op locatie) 

  b. Goede sprekers: bijvoorbeeld ecologie, bijenpopulatie  

17.00    Napraten 

 

 

2. Interviews 

 

2.1  Vraag 1 

Zou u eind dit jaar naar een symposium willen komen voor de resultaten van deze inventarisatie en 

willen deelnemen aan een gesprek over zelfbeheer van het groen door bewoners met Jeroen van 

Berkel (portefeuillehouder Bewonersparticipatie, openbare ruimte en groen van Stadsdeel West)? 
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Ja, zegt ruim 90% van de deelnemers. Van de tot dusver 23 geïnterviewde organisaties geven 21 van 

hen aan interesse te hebben. Twee deelnemers geven aan interesse te hebben, maar  geen tijd. Een 

initiatief twijfelt en een ander initiatief heeft geen interesse.   

 

Wel vragen deelnemers naar inhoud en doel van het programma.  

 

Reacties: 

-      Ja, maar deelname is afhankelijk van de inhoud  

- Ja, zou ik heen gaan, maar hangt wel af van onderwerp af en sprekers 

- Ja, wat is zelfbeheer?  

- Ja, maar enkel inventarisatie is te passief  

- Ja, maar ik heb er niet veel vertrouwen in. We hebben al zo vaak dit soort bijeenkomsten gehad. Er 

moet ook een keer actie komen.  

- Ja, maar niet in een vergadering. Praktisch! Uitwisselen, ja graag! Concreet. Visualiseren wat er 

gebeurt. 

- Ja, maar dan moet er wel een start zijn van de website/actie om groene initiatieven te verbinden.  

 

De deelnemer die aangeeft niet te komen geeft als reden ‘Nee, niet meer praten, maar doen’. Een 

deelnemer geeft aan wel te komen, maar er weinig vertrouwen te hebben. ‘We hebben al zo vaak dit 

soort bijeenkomsten gehad. Ook met Jeroen van Berkel.’ 

 

 

2.2  Vraag 2 

 Zo nee, zou u liever via de mail de resultaten vernemen?    

 

Alle deelnemers geven aan de resultaten ook via de mail te willen ontvangen.  

 

 

2.3   Vraag 3 

 Hebt u nog andere verwachtingen van een symposium naast het bespreken van de inventarisatie? 

Gesprek over … / discussie over … / tijd om te netwerken / een workshop over… /… 

 

Geïnteresseerden in het symposium gaan in op vier onderwerpen:  

a. Netwerken en uitwisseling 

b. Rol en visie van de gemeente  

c. Steun voor de groene bewonersinitiatieven  

d. Sprekers  

 

2.3.1 Netwerken en uitwisseling 

 

Reacties: 

- Mooie presentatie, mooie borden, volop zichtbaarheid van de initiatieven, naar voorbeeld 

ARCAM Farming the City symposium. ‘Dit doen we/dit willen we mooi’ en goed vormgegeven; 

een soort markt waarin te zien is wat er te halen en te brengen is; sprekers op niveau die boven 

de initiatieven uitsteken; speeddates; direct aan de slag met een groen platform; vanuit 

overzicht en inzicht gelijk plannen uittekenen; professioneel en goed vormgegeven. 
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a. Ooit een goed symposium door ARCAM en Farming the City georganiseerd. Groene initiatieven 

die een marktkraam met vraag en aanbod aanbieden, in combinatie met sprekers en 

speeddaten. Snel uitwisselen van diensten en kennis. Interesse in partijen die bezig zijn met 

voedseltransitie. Workshops: over kleinschalig voedsel produceren, dichtbij de stad voedsel 

produceren. 

b. Met mensen contact maken. Opzet en ervaringen delen. 

c. Verbinden. Zorgen dat er op het symposium een groen netwerk ontstaat. 

d. Graag presentaties van groene initiatieven. Want ik weet niet wat de anderen doen. Mensen 

ontmoeten, uitwisseling. 

e. Voorstel voor vervolg structureler ervaringen delen, bijvoorbeeld door uitwisseling van onze 

expertise over wilgen, bijen, beplanting, waterputten, stoeptegels etc.  

f. 1 x per maand meet-up in West op de verschillende locaties van groeninitiatieven.  

g. Presentatie van de website of werken aan de website. 

h. Ambities groene beweging bespreken 

 

 

2.3.2 Visie en rol van de gemeente:  

 

Reacties: 

a. De zorgplicht van de overheid voor stadsgroen versus het wensdenken van de overheid over 

zelfbeheer van stadsgroen door bewoners.  

b. Wat is zelfbeheer: 1 x plantjes aanvragen bij ABC of een jaar lang de zorg hebben over…? 

c. Combinatie maken met West Begroot? Gesprek houden over West begroot. 

Ecologische visie  

d. Ecologische visie van de gemeente, visie op natuurbeheer 

e. Hoe denkt stadsdeel concreet over nature based solutions?  

f. Informatie over de situatie van het stadsdeel: bijenpopulatie, beplanting etc.  

Toekomstvisie  

g. Waar gaan we komende jaren naar toe met Groen in West en wat is de inzet en visie op groene 

bewonersinitiatieven? En hoe gaat de gemeente deze initiatieven versterken/ondersteunen? 

Procedures   

h. Doorprikken van procedures. Door traagheid van de procedures (en betalingen) vallen mensen 

af. 

i. Methode vinden om de instantie slagvaardig te krijgen.Veel werk voor de ambtenaren en dan 

hebben we een document. Wat is de houdbaarheid van dit stuk? We hebben nu een inventari-

satie en dan zijn we zo weer een paar jaar verder. Eindeloos bespreken en argumentatie. Dan is 

de fut eruit. Geef een financiële input.  

 

 

2.3.3 Steun voor groene bewonersinitiatieven  

 

Reacties:   
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a. Visie graag, en groene initiatieven toejuichen.  

b. Toezeggingen van de gemeente omdat ze trots zijn op de initiatieven. Praatjes laten houden 

door de initiatieven. Waarde aantonen van het platform. Meerwaarde. Spreken van elkaars 

taal. Platform is vertaler/schakel tussen stadsdeel/ambtenaren en bewoners. Organisatie 

pluggen. Met infographics. 

c. Meer gesteund worden door de gemeente.  

d. Gemeente kan toezeggingen doen n.a.v. wensen van de groene initiatieven: wat is haalbaar en 

wat niet? 

e. Kan ook eerste aftrap zijn voor een groen netwerk West. Fijn om concreet ergens naartoe te 

werken om vervolgens te gebruiken voor groen netwerk of groenpunten.  

f. NMT West bespreken; discussie over circulair West (een slag maken in afval verwerking). Dat 

groene initiatieven verbindt. Zorgen dat er op het symposium een groen netwerk ontstaat. 

 

2.3.4 Sprekers 

 

Reacties: 

a. Ik zou graag spreker willen zijn of een workshop buurttuin opzetten geven. Zelf zou ik een 

workshop volgen waarin de sociale kant wordt belicht met bijv. een socioloog. 

b. Contacten en expertise opdoen uit andere delen van de stad.  Kruisbestuiving. Nieuw beleid. 

Hoe kan het beter? Andere mensen uit andere stadsdelen op het symposium uitnodigen. 

c. Uitnodigen groene initiatiefnemers uit andere steden. Bijvoorbeeld green map of London. 

Groene stadmakers (stadsmakers de Zwijger) Green Network Building. 

 


