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Inleiding 

 

 

Op zaterdag 9 maart 2019 vond het symposium Groen in West plaats in 

MidWest. Aanwezig waren bewoners (o.a. groene bewonersinitiatieven) 

en gemeenteambtenaren (Groen in de buurt- team van stadsdeel West en 

gemeente Amsterdam).    

 

 

Aanleiding 

Aanleiding is een peiling onder groene bewonersinitiatieven waarop het 

programma is gebaseerd. Het bestaat uit een actieve kennismaking, de 

bespreking van de uitkomsten van de peiling en gezamenlijk overleg over 

vervolgstappen aan thematafels.  

 

 

Inhoud van dit verslag 

Dit is een beknopt verslag van de middag en van de suggesties die naar 

voren zijn gebracht. De gesprekonderwerpen waren: (1) hoe kunnen we 

samenwerken aan een ecologische ontwikkeling, (2) hoe kan een groene 

beweging worden gevoed en (3) hoe kunnen nieuwe en bestaande groene 

initiatieven, bewonersparticipatie en zelfbeheer, worden ondersteund? 

Aansluitend is een verkorte reactie opgenomen van Jeroen van Berkel, 

portefeuillehouder groen, democratisering en openbare ruimte (stadsdeel 

West). 
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Samenvatting  

 

De middag opent met een kennismaking en posterpresentatie van groene 

bewonersinitiatieven in stadsdeel West. Het middagprogramma wordt 

ingeleid door Esther van der Meer namens groene bewonersinitiatieven en 

wordt geopend door Jeroen van Berkel, portefeuillehouder groen, 

democratisering en openbare ruimte (stadsdeel West).  

 

Tijdens het middagprogramma In actie voor een groener West! wordt de 

peiling onder groene initiatieven besproken. Ecologische ontwikkeling be-

vorderen is een belangrijke uitkomst (thematafel 1). Er is interesse voor 

het versterken van netwerken en het uitwisselen van kennis en kunde. 

Naast behoefte aan informatie van de gemeente is ook een website voor 

en door bewoners van belang om een groene beweging te voeden (thema-

tafel 2). Meer bewoners bereiken en betrekken bij groene initiatieven, bij 

bewonersparticipatie en zelfbeheer, heeft een ondersteunende en infor-

merende infrastructuur van de gemeente nodig (thematafel 3).  

 

Reactie van Jeroen van Berkel 

Er is veel draagvlak in de gemeente om financiering voor Groen in de Buurt 

voort te zetten ná 2019. Als wens is vanmiddag gehoord om het zelfbeheer 

en het vergroenen door de gemeente verder te stimuleren, en om dit aan 

de ‘achterkant’ in West o.a. verder uit te werken naar groenspreekuren en 

groenpunten om zelfbeheer beter te ondersteunen op basis van wensen 

die uit de peiling naar voren zijn gekomen. 

 
 

 

 Aantal deelnemers: 80+ , bewoners, bewonersinitiatieven, en 

gemeenteambtenaren  

 Reacties posterpresentatie bewonersinitiatieven: ‘Heel mooi!’  

 Reacties thematafels: ‘Goed begin’, ‘Heel goed om dit te doen!’,  

 Reacties feestelijke afsluiting: ‘Heerlijk!’, ‘Supergezellig!’  

 Algemeen: ’Goede sfeer!’, ‘Graag voortzetten!’, Ik kom zeker 

weer!’ 
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In actie voor een groener West! De peiling 

 

Uit de peiling blijkt de hoge kwaliteit van veel bewonersinitiatieven.  

 

Uitkomsten 

 > 80% van de groene bewonersinitiatieven wil samen werken aan 

een ecologische ontwikkeling.  

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

 

 > 80% van de groene bewonersinitiatieven en zelfbeheerders voelt 

zich deel van een groene beweging en is geïnteresseerd in een 

fysiek en digitaal platform in stadsdeel West.  

‘Groene bewonersinitiatieven versterken elkaar, hebben een 

spillover-effect en ze versterken de groene ambities van de 

gemeente.’ 

 

 > 70% zegt dat voor initiatieven, bewonersparticipatie en zelf-

beheer, ondersteuning van stadsdeel/gemeente nodig is. 

 ‘materiaalkosten op een A4-tje’, ‘betere loketfunctie vanuit de 

gemeente’, ‘convenant’  

 

Behoeften 

 Een opbouwende samenwerkings- en financieringsstructuur voor 

‘groen’ en groene initiatieven 

 

 

 

‘Het gaat om mensen die iets willen waarvoor een infra- en 

samenwerkingsstructuur wordt gezocht vanuit een gezamenlijk 

gevoel van waar het naar toe moet’ 

 

 Consolidatie van bestaande groene bewonersinitiatieven: 

continuïteit waarborgen 

‘Mogelijk een beheerstichting om huidige initiatieven te consoli-

deren en veilig te stellen; is wenselijk op de lange termijn.’ 

 

 Waarde van de natuur: sustainable (organiseren) en kwalitatieve 

ontwikkeling (Sustainable Development Goals, EU) 

‘Urgentie, groen als sleutel voor leefbaarheid (lucht, water, bodem, 

klimaat); sociaal, maatschappelijk en economisch belang. 

 

Centrale vraag: ‘Waar willen we naar toe met z’n allen?’ 

• In actie! Concreet aan de slag 

• Heldere en ontspannen relatie/communicatie tussen groene 

bewonersinitiatieven en gemeente  

• Opbouwende samenwerking tussen bewoners, gemeente en 

bewonersinitiatieven  

• Een lange termijnvisie   
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Hoe kunnen we samenwerken aan een ecologische ontwikkeling? 

Met dank aan Oscar Vrij (Kabokkel) en Luc Sour (gemeente Amsterdam) 

 

Ecologische ontwikkeling bevorderen is een belangrijke uitkomst van de 

peiling onder groene bewonersinitiatieven. Er is onder andere interesse 

voor het versterken van netwerken, en het uitwisselen van kennis en 

kunde.  

Twee terugkoppelingen van deze thematafel: van gespreksleider Oscar Vrij 

(Kabokkel) en van Luc Sour (gemeente Amsterdam) die dieper ingaat op de 

rol die de gemeente kan spelen.  

 

 

Terugkoppeling (Oscar Vrij, gespreksleider)  

 

Een uitdijende stad dreigt een belemmering te worden voor natuur en 

biodiversiteit. Groene gebieden rondom de stad worden aan elkaar 

verbonden door knelpunten in verbindingszones op te heffen. De stad 

wordt een minder grote belemmering tussen natuurlijke gebieden. Door 

juist ín de stad stadsnatuur, schuilnatuur toe te voegen kan er een grotere 

ecologische draagkracht (voor o.a. de biodiversiteit) ontwikkeld worden.  

 

Het gesprek gaat over de kwantiteit en kwaliteit van groen. Bij kwantiteit 

valt dat uiteen in enerzijds het behoud van bestaand groen en anderzijds 

over meer kwalitatief groen in een stedelijke context. Bestaand groen kan 

ecologisch interessanter gemaakt worden. Dat wordt ook genoemd vanuit 

de gemeente (zie onder).  

 

Er is minder geld beschikbaar waardoor de gemeente zich met name richt 

op de aanleg van onderhoudsarm groen ('gazon met boom'). Als er verder 

bezuinigd wordt en het initiatief voor vergroening bij groene initiatieven 

wordt neergelegd dan zal groen in de straten schraler worden in een sterk 

verdichtende stad.  

Juist in woonstraten, waar de afgelopen decennia al een flinke slag is 

gemaakt met kilometers geveltuin, is meer mogelijk (zowel verticaal als 

horizontaal). Op naar natuur inclusieve woonwijken! 

 

 

 Informatie van de thematafel:   

 

 Inzetten op natuur inclusieve woonwijken (oudbouw)  

 

 Aandacht voor groen in buurten en straten (notitie Stedelijke 

Groenvisie) 

 

 Een gestructureerde, continue aanpak met kennis van zaken is gewenst 

om steeds nieuwe mensen te betrekken en de kwaliteit van bestaande 

ecologische bewonersinitiatieven te ondersteunen en te versterken. 

   

 Vanuit de gemeente kan groen ecologisch interessanter worden 

gemaakt bij herinrichting van straten (op initiatief van bewoners). En de 

gemeente kan gras ecologisch interessanter maken (zie onder). 

 

 Om ecologisch (zelf)beheer te bevorderen kan het draagvlak worden 

vergroot door meer educatie en communicatie bij groenbeheerders (zie 

onder) als bewoners, door voorbeelden zoals proefstraten rond ecolo-

gie/ zelfbeheer/ groenblauwe oplossingen of door deze op te nemen in 

Open Tuinendagen. 
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 Om bewoners aan te moedigen is een proactieve houding nodig van 

groene bewoners (aanbellen) en gemeente: informeren over de 

mogelijkheden voor ecologische initiatieven, geveltuinen, boomtuinen, 

zelfbeheer. Vergroten digitale vindbaarheid van informatie over 

vergroening/ecologie/biodiversiteit (mogelijke rol Buurtgroen020). 

 

 Behouden van groen. Het uitbouwen, onder kelderen en betegelen van 

achtertuinen wordt genoemd. Bij uitbouw of bebouwing zou er als eis 

gesteld kunnen worden dat het een groen dak krijgt. 

 

 Bomenkap blijft een heikel punt. Ook hier is kennis en communicatie 

van belang. Genoemd is een herinrichting in Nieuw-West waar de oude 

bomen zijn gekapt ondanks hun ecologische waarde.  

 

 Bebouwing in groen doet pijn: directe vermindering van groen in wijk.  

 

 Ieder park zou een bloemrijke weide moeten krijgen. 

 

 Onttegelen. Waar onkruid op de stoepen groeit, wordt weinig gelopen. 

Dit kan onttegeld worden.  

 

 Gevelbegroeiing stimuleren. Dit is in woonstraten dé manier om 

vierkante meters groen te creëren. Zeker nu ook de bouwsector 

aangeeft dat dit geen probleem is voor voegwerk.  

 
 

 
 
 
 

Terugkoppeling (Luc Sour, gemeente Amsterdam)  
 

Ecologische ontwikkeling bevorderen is een belangrijke uitkomst van de 

peiling onder groene bewonersinitiatieven. Er is onder andere interesse 

voor het versterken van netwerken, en het uitwisselen van kennis en 

kunde.  

Uit de peiling blijkt ook dat groene bewonersinitiatieven stuiten op de 

complexiteit van beheer en regelgeving.  

 

 

 Informatie voor en van de gemeente: 

 

 Tegelijk met verdichting (inbouwen) van de stad óók het ‘ingroenen’ 

hieraan verbinden en als uitvoeringsmaatregel opleggen. Platte daken 

worden dan groen, gevels laten begroeien met muurvriendelijke 

klimplanten als wingerd, en achtertuinen ontharden; nieuw en 

bestaand openbaar groen omvormen naar een hogere kwaliteit (in 

eenvormige onderhoudsarme begroeiing ook enkele 

ontmoetingsplekken voorzien van meer voorzieningen zoals 

bloemrijke zitjes), en meer biodiversiteit creëren.  

 

 Minder verhardingen. Waar onkruid tussen tegels groeit, wordt weinig 

gelopen. Haal dan niet het onkruid weg maar de tegels. Zo kunnen 

plekken ‘vergroend’ worden voor bijvoorbeeld noodlijdende insecten.  

De regelgeving belemmert het snel uitvoeren van maatregelen. Voor 

een bewonersinitiatief betekent dat een zeer lange doorlooptijd in het 

subsidietraject. Dan is aandacht van bewoners vaak weer weggezakt.  
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 Kleine initiatieven opnemen in het onderhoudsmaaibestek. Deze 

kunnen door aannemers zoals Pantar over het hoofd worden gezien. 

Bewoners melden dat met bosmaaier of schoffel veel bodemleven 

wordt vernield, met bladeren toegedekte planten als winterdek en 

bladbemesting niet worden herkend en met bladblazer en 

veegmachine verdwijnt.  

 

 De bewustwording bij de gemeente van het belang van insecten-

vriendelijk beheer en inrichting is groeiende. In de nog te schrijven 

Stedelijke Groenvisie ligt er een kans hier aandacht aan te geven.  

 

 Beheerders van groen, vooral de uitvoerders zoals Pantar, 

maatwerkcursussen rond ecologisch groenbeheer geven.  

 

 Vergroenen is vooral actueel om de stad minder klimaatkwetsbaar te 

maken en daarnaast het bestaande groen nog insectenvriendelijker te 

krijgen.  

 

 

Insectenvriendelijk groen doen 

 

 De gemeente zou bij vervanging en inrichting bij vriendelijke bomen 

kunnen aanplanten.  

 De stad is steeds meer van belang nu het platteland onleefbaarder 

wordt voor insecten: investeren in ecologische verbindingen in de stad 

met insectvriendelijk groen. 

 

 Twintig jaar wachten op groot onderhoud aan groen duurt te lang als 

bewoners hun straat ecologischer willen maken en, zoals in de 

Bonairestraat, en huidige heesters willen laten vervangen door een 

grotere variatie aan insectenvriendelijke heesters. Dan zou de 

gemeente het groot onderhoud naar voren kunnen halen, i.p.v. 

doorverwijzen naar het subsidieloket voor zelfbeheer, wat dan geen 

passende route is.  

 

 Geef als gemeente in samenwerking met groene bewonersinitiatieven 

meer voorlichting over wat goed is voor de bij, bijvoorbeeld dat vooral 

de inheemse plantensoorten zoals smeerwortel belangrijk zijn. Dat kan 

met flyers en folders en door aanhaken bij open tuinendagen, straat-

dagen, geveltuinenacties of ‘stekjesdag’ met plantenmarkt per buurt.   

 

 Een hele straat een ecologische impuls geven lukt het beste bij een 

herinrichting zoals in de Vespuccistraat en Cabralstraat enkele jaren 

geleden; geveltuinen werden plantvakken met bijenplanten. Dat groen 

staat nu op de kaart én in de onderhoudsbestekken.  

 

 Beheer is traditioneel ‘netjes’ terwijl insecten juist stukjes ongemaaid 

‘lang’ gras nodig hebben om te schuilen om de winter te kunnen over-

leven. Het kruidenrijke gras één keer per jaar maaien, en 30-50 % laten 

staan (voor de insecten), is goedkoper in het beheer.   

 

 Bloemrijk gras als zomen/randen langs recreatieweides in ieder park! 

Iedere buurt een groene straat als ontmoetingsplek! 

 

 Minder zwaar onderhoudsmaterieel in parken en groengebied om 

bodemleven te sparen. 

  Bewoners én gemeente leveren een aandeel in groenbeheer, met 

zelfbeheer in straten en ecologisch openbaar groen.   
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Hoe kan een groene beweging worden gevoed?  

Met dank aan Martin Hup (Woeste Westen) 

 

De wens voor meer samenwerking is een belangrijke uitkomst van de 

peiling onder groene bewonersinitiatieven. Er is o.a. interesse voor het 

versterken van een netwerk van groene bewonersinitiatieven en voor het 

uitwisselen van kennis en kunde. Naast informatie van de gemeente is ook 

een structuur voor samenwerking en een website voor en door bewoners 

van belang om een groene beweging te voeden.  

 

Uit de peiling blijkt dat veel bewoners zich zelf zien als onderdeel van een 

groene beweging of dat ze dat graag zouden willen. Er wordt meerwaarde 

gezien in een digitaal platform voor bewoners in West, o.a. voor het uit-

wisselen van kennis, het aanbieden en volgen van cursussen (met name 

composteren en snoeien) en informatie over klimaatveranderingen, over 

insectvriendelijke beplanting en ondersteuning van de lokale biodiversiteit.  

 

Er wordt gesproken over de vorm en mogelijkheden van samenwerking. 

Het moet ondersteunen (zoals bijvoorbeeld de Open Tuinen van West) en 

geen vergadercircuit worden. De betekenis en definitie van een ‘beweging’ 

wordt besproken (o.a. een diffuus netwerk met een gemeenschappelijk 

doel). Hoe kan een bewonersinitiatief deel gaan uitmaken van een groter 

geheel en daarmee het eigen groene initiatief voeden? Meer dan de helft 

van de aanwezige deelnemers spreekt zich uit voor een platform. Moge-

lijkheden: NMT Zuid, groenpunten en  buurtgroen020.   

  

 

 

 

 Informatie van de thematafel: 

 

 Ondersteunen van platform voor stadsdeel brede initiatieven (zoals 

Tuinen van West) 

 Onderzoeken mogelijkheden voor digitaal platform voor groene 

agenda West (uitwisseling kennis, gereedschap en activiteiten) 
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Hoe kunnen initiatieven, bewonersparticipatie en zelfbeheer, worden 

ondersteund?  

Met dank aan Nies Medema (Bewonersacademie) 

 

Er is o.a. interesse voor het versterken van netwerken voor het uitwisselen 

van kennis en kunde. Naast praktische informatie van de gemeente is een 

structuur voor samenwerking en een website voor en door bewoners van 

belang om een groene beweging te voeden.  

 

Om nieuwe bewoners te betrekken bij groene initiatieven, bewonerspar-

ticipatie en zelfbeheer, is een geschikte ondersteunende en informerende 

samenwerkingsstructuur met het stadsdeel nodig.    

 

 Informatie van de thematafel: 

 Loketfunctie stadsdeel: bewonerskennis (groen initiatief inzetten, 

kennis locatie, mensenkennis, spreekuur en/of activiteiten)  

 Loketfunctie gebiedsmakelaar: informeren over groen beleid en 

subsidies  

 Zorg voor ondersteunende infrastructuur/informatiecyclus (subsidies, 

stadsdeel, gebiedsmakelaars, regiegroepen, groenpunten)  

 Locatie: plaats voor activiteiten, kennisdeling en inloopspreekuur 

(bijvoorbeeld Buurtkamers, groenpunten) 

 Ondersteuning bij organisatieontwikkeling van bewoners (hoe pak ik 

het aan?) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Checklist voor nieuwe bewoners die groene initiatieven willen starten  

 Mogelijkheden onderzoeken voor betaling van inzet van groene 

initiatieven (locatie, mensenkennis, spreekuur, activiteiten) 

 Joviaal aanspreekpunt voor bewoners op het stadsdeel (met 

groenkennis, bewonerskennis en van ‘groenpot’ die bij diverse 

loketten aan kan kloppen om procedures door te prikken: zoals 

vergunningen, afvalcontainers voor afvalscheiding tijdens 

evenementen, gemeentediensten, ecologische ontwikkeling) 
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Reactie van Jeroen van Berkel (verkort) 
 

 

Nies Medema: Hallo Jeroen, fijn dat ik je mag interviewen. Je hebt een 

aantal reacties gehoord. Heb je een eerste reactie klaar? Vertel.  

 

 Allereerst een vrij harde terugkoppeling naar Oscar. Het wordt 

schraler. We zijn in afwachting van een nieuwe investering voor het Groen 

in de Buurt budget. We hopen dat er opnieuw 2 miljoen beschikbaar komt. 

Het wordt dan voor stadsdeel West minder dan voorheen. Als dat beschik-

baar komt, willen we dat dat voor jullie beschikbaar komt. Daarvoor moe-

ten we intern dingen anders gaan organiseren, om ervoor te gaan zorgen 

dat bijvoorbeeld Jorien meer tijd heeft om met bewoners te spreken. Die 

middelen die wil ik zoveel mogelijk beschikbaar houden voor jullie.   

 

Nies: Is er dan ook ruimte voor deels betaalde groeninitiatieven die bij de 

tafel aanschuiven?   

 

 De coördinatie voor groensteunpunten en bewonersnetwerken ligt 

bij stadsdeel West. Er is meer bekendheid nodig voor wat we hier en bij de 

gemeente doen. Wat ik hoor vandaag is dat er behoefte is aan die fysieke 

plek van kennisdeling onderling, voor ruil van gereedschap, en voor een 

inloopspreekuur voor nieuwe initiatieven. Dat zat al in het beleid van Groen 

in de Buurt en ik zou mensen en organisaties willen uitnodigen. Als jij denkt, 

en dat geldt voor mensen die een eigen fysieke plek hebben die kunnen 

functioneren als groensteunpunt in de buurt, dan kan je je daarvoor 

inschrijven.  

 

 

 

 

Nies: Wil je dat Natascha? 

Natascha: Ja hoor!  

Nies: Betekent dat over plusminus een maand een bijeenkomst over de 

voorwaarden van groensteunpunten plaatsvindt? 

 

 Als we uitgaan van bestaande plekken voor o.a. kennisoverdracht 

en gereedschap, dan moeten we ons afvragen waar die aan moeten vol-

doen: hoe richten we dat in. Daar willen we samen met jullie goed over 

nadenken.  

 

 Het idee is om netwerken elkaar te laten versterken (groensteun-

punt, gebiedsmakelaars). We kunnen op termijn aan een groensteunpunt 

allerlei functies toekennen; het kan een locatie zijn waar de gebiedsmake-

laar spreekuur kan gaan houden. Laten we op korte termijn kijken hoe we 

dat met elkaar kunnen gaan doen.  

 

 Ik ben voor een digitaal netwerk op schaalniveau van West, daar 

gaan we mee aan de slag. Buurtgroen020, fijn dat het er is. Ik zou met hun 

in gesprek willen gaan over een aparte afdeling voor West. Je aanmelden, 

met elkaar kletsen, heb je dat te leen? Zo’n platform bouwen voor West, 

vind ik harstikke leuk. Ik kan daarin investeren als daar behoefte aan is. En 

ik geloof dat ik dat terug hoorde, dus dan gaan we daar mee aan de slag.  
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Colofon 

 

Opdracht:    Stadsdeel West, gemeente Amsterdam  

 

Organisatie en verslag: 

Natascha Hagenbeek (I can change the world with my two hands) 

           Dineke Huizenga (Westindische buurt in transitie) 

Esther van der Meer (Tuinpark Nut en Genoegen) 

 

Ruimtelijke vormgeving:  Daphne Zuilhof  

Grafische vormgeving:   Vincent Bogers  

Fotografie:   Vincent van Kleef   
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