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I. De buurt als proeftuin 
 

Westindische buurt in transitie (WIBIT) ontstaat op basis van voorgaande initiatieven in de  

Westindische of Postjesbuurt (Amsterdam West). Het bestaat uit een groeiende groep be-

woners die een sociale, inclusieve en duurzame manier van (samen) leven stimuleert en zich 

inzet voor een groene, gezonde, klimaatbestendige buurt, voor ons en onze kinderen.  

 

In 2017 worden na een wijkscan, enquete en ontwerpbijeenkomst de ideeën van ca. 200 be-

woners vanuit kernwaarden en transities, vertaald op basis van een integraal integratieve, co-

evolutionaire werkwijze. Iedereen en iedere stap telt. 1  

 

De ideeen en wensen zijn samengevat in het inspiratieboek ’Westindische buurt in transitie: 

op weg naar een duurzame en toekomstbestendige buurt’2. Het boek is technisch onderlegd 

door Atelier Groenblauw op basis van groenblauwe netwerken. Deze leggen de basis voor het 

herstel van ecosystemen, biodiversiteit en het sluiten van (stedelijke) kringlopen.  

 

Dit nodigt uit tot een andere manier van waarnemen: het verkennen en ontdekken vanuit de 

natuur en natuurlijke cycli (nature based). Met een breed draagvlak kan de buurt een proef-

tuin zijn voor onderzoekende bewonersinitiatieven naar de (on)mogelijkheden van de trans-

formatie naar circulariteit in een Amsterdamse buurt aan de schil van de stad (Urban Green 

Neighbourhood 2017-2025).  

 

In 2018 kiest stadsdeel West de buurt voor gebiedsgericht werken. Het inspireert tot initia-

tieven in de private ruimte (zie werkgroepen) en in de openbare ruimte. Het leidt tot steeds 

meer betrokkenheid en verkenningen voor een nieuwe vorm van samenwerken tussen bewo-

ners, nutsbedrijven en gemeente: de (her) inrichting van speeltuin De Tulp, het Paramaribo-

plein, de Corantijnstraat en de ontwikkeling van het Surinameplein.   

  

 

 
 

Afbeelding 1: Westindische buurt, groenblauwe netwerken (bron, inspiratieboek, Atelier Groenblauw, 

2017). 

 

                                                      
1 Vanuit het principe van samenhangend werken, deep democracy 
2 https://www.huisjeboompjebeter.nl/wibit/nieuws/presentatie-inspiratieboek/ 
 

https://www.huisjeboompjebeter.nl/wibit/nieuws/presentatie-inspiratieboek/


II. PILOT: voorbeeldtuin 

 
De stad heeft ca. 1000 binnentuinen. Ze zijn vaak prive-domein en bepalen mede de leef-

baarheid van de stad. Ze zijn de haarvaten van de stad schrijft Andre Rodenburg in 20173.  

 

In 2017 ontstaat het idee voor de aanleg van klimaatbestendige (binnen)tuinen. De buurt ligt 

tussen twee parken. Als bewoners is er de wens om bij te dragen aan het levende landschap, 

aan de lucht-, water- en bodemkwaliteit, en aan een biodiverse inrichting en een fijne tuin 

voor mens, plant en dier.  

 

De binnentuinen kunnen supra lokale biotopen worden, waar we als bewoners kunnen bij-

dragen aan een gezonde woon- en leefomgeving; om te genieten of als  'moestuinierders' en 

stedelijke 'natuurbeheerders' mogelijkheden te creeren voor meer kennis en natuureducatie 

(zie o.a. www.meetjestad.nl).  

 

Het lijkt eenvoudig, maar voor de juiste en structurele aanpak is kennis nodig. Daarom wordt 

een stappenplan geschreven om samen met professionals de inzet, en mogelijkheden in kaart 

te brengen, zodat iedereen daarmee aan de slag kan.   

 

 

2.1. Initiatiefontwikkeling en een groenblauwe methode 

Uit vooronderzoek in de buurt (2017) komen drie belangrijke wensen naar voren:  

- Verbetering van de lucht-, water en bodemkwaliteit 

- Structurele vergroening en verduurzaming 

- Het weer in gebruik nemen van de openbare ruimte 

 

Uit inhoudelijk draagvlakonderzoek worden interesses ondergebracht bij de onderstaande 

thema’s (naar Hots, Groenblauwe netwerken, 2016): 

 

1. Lucht-, water- en bodemkwaliteit 

2. Groen (beheer) 

3. Energie 

4. Biodiversiteit 

5. Mobiliteit 

6. Sociaal maatschappelijke waarde 

7. Het proces en projectontwikkeling 

 

Dit wordt op basis van de wensen van buurtbewoners, informatie over en uit de buurt en op basis 

van de transities inhoudelijk vertaald naar initiatieven:  

1. Wateropgave: privé en openbare ruimte (alle initiatieven) 

2. Hittestress: vergroening, behoud en/of vermeerdering van groen, groen(blauwe) 

tuinen, daken en straten (alle initiatieven) 

                                                      
3 https://www.rainproof.nl/collectieve-groene-binnentuinen 
 

http://www.meetjestad.nl/
https://www.rainproof.nl/collectieve-groene-binnentuinen


3. Biodiversiteit: aandacht voor ondersteuning van (alle initiatieven) 

4. Stadslandbouw: (nog) niet wenselijk vanwege luchtvervuiling (abonnement bij de 

Tuinen van West, voedingsabonnementen via coöperaties zoals Odin) 

5. Luchtkwaliteit: door behoud en bescherming van groen (o.a. in de binnentuinen), 

aandacht voor langzaam verkeer, beplanting en deelauto’s (alle initiatieven) 

6. Energie: interesse voor alternatieve vormen van energiegebruik en/of lokale 

energieopwekking (zonnepanelen geothermie, biogas, gasloos), interesse voor 

binnenklimaat o.a. isolatie op basis van natuurlijke materialen (thematisch uit te 

werken initiatieven, zoals energieontbijtjes)   

7. Sociaaleconomische waarde van groen en blauw: waardevermeerdering voor 

eigenaren (vermeerdering opbrengsten erfpacht), stapsgewijs contact met gemeente 

en woningbouwverenigingen via voorbeeldprojecten 

8. Het proces: co-creatie, proces- en projectbegeleiding, meerwaarde creëren voor alle 

bewoners (veerkrachtige buurt en bewoners), revitalisatie van mens, woon-en 

leefomgeving 

 

 

2.2.  Situatieschets op basis van groenblauwe netwerken 

 

2.2.1. De omgeving 

De Westindische buurt is een gewone Amsterdamse buurt aan het Rembrandtpark nabij de 

A10. Het is een schiereiland en wordt aan drie zijden omsloten door water (Postjeswetering en 

Kostverlorenkade) en het Surinameplein, de westelijke verbinding naar de A10. Het Suriname-

plein doorkruist de doorgang tussen Vondelpark en Rembrandtpark. De tuin maakt deel uit van 

een woonblok aan het Surinameplein.  

 

 

 
Afbeelding: Westindische buurt, bron inspiratieboek (atelier Groenblauw) 

 

De bouw hoort bij de ring 20-40 en maakt deel uit van het UAP. Het bestaat grotendeels uit 

vooroorlogse blokkenbouw met gesloten binnentuinen. Er is een verschil in ophoging tussen 

straat en tuinen met soms gestapelde terraslagen (huurwoningen) en oude stenen rioolbuizen. 

Er wordt in deze woning en tuin geen wateroverlast gemeld (m.u.v. de hoosbuien in mei 2016).  



 

2.2.3. Luchtkwaliteit 

De luchtkwaliteit is slecht. Bij filevorming, ongevallen of warm weer slaan de meters over de 

grens van het toelaatbare (luchtmeetnet). Er zijn ademhalingsproblemen die door (steeds meer) 

bewoners worden gemeld bij huisartsen. De milieuzone verbetert zichtbaar de fijn-stofdaling. 

Het aantal kerosinelozingen neemt toe.  

 

2.2.4. Bodemkwaliteit 

De bodemkwaliteit is schraal. Als proef voor de bewerking van de grond en de keuze voor al dan 

niet eetbare beplanting zijn er grondboringen gedaan in 5 tuinen. Er blijkt in 3 van de 5 tuinen 

lichte tot zware vervuiling, van met name zink en PAKs. De veenlaag ligt onder water: er is geen 

CO2-uitstoot.  

 

2.2.5. Waterkwaliteit 

De waterkwaliteit is niet gemeten. Wel zijn er berichten van bewoners dat de geslagen peilbui-

zen voor waterpompen (bij pleinen) niet meer gebruikt worden omdat het grondwater vervuild 

zou zijn4. De buurt heeft een dubbel rioleringsstelsel (afvoer van schoon water naar de Postjes-

wetering, rioolwater gaat naar de zuiveringsinstallatie). De grondwaterstanden bij de 5 proef-

boringen variëren van 0.60 -1.20m. De buurt staat op de RP knelpuntenkaart (categorie 3 

‘schade aan onroerend goed’).   

  

2.2.6. Eigendom 

Een groot deel van de benedenwoningen in de buurt is in handen van onzichtbare eigenaren die 

via makelaars verhuren, en van woningbouwverenigingen (gemeentelijk beleid voor toekenning 

van benedenwoningen aan ouderen, minder validen en gezinnen met lage inkomens). Deze 

woning is eigendom van Eigen Haard.  

 

2.2.7. Energie 

De woning heeft dubbele beglazing en verder nauwelijks (bekende) isolerende kwaliteiten. De 

woning heeft traditionele gietijzeren blokverwarming en een boiler. Aanpassingen aan de bin-

nenzijde van de woning zijn niet mogelijk (in 2019 richten bewoners van het complex een be-

wonerscomité op).   

 

 

  

                                                      
4 Er zijn geen rapporten (terug) gevonden. 



 

III. Doelstellingen  

 

Afbeelding: biodiversiteit in de stad (bron: rewildmystreet.org) 

 

Het doel is om de stappen naar een natuur- en watervriendelijke tuin (kosten, inspanning en 

bijdragen aan feitelijke wateropvang) inzichtelijk te maken en om het verhaal rondom ‘klimaat’ 

verandering leuker, eenvoudiger, concreter en herhaalbaar te maken.  

Ieder WIBIT-voorbeeldproject heeft als doel dat de verkregen informatie terugvloeit naar 

buurtbewoners. Er is een uitgebreid communicatieplan opgesteld. Een overzicht van de 

belangrijkste uitgangspunten:  

 Circulair denken: uitgangspunt voor de ontwikkeling van de voorbeeldtuin is het 

herstel van gezondheid (mens, flora, fauna).  

 
 Informatieoverdracht: de opdracht wordt aan Atelier Groenblauw gegeven, vanwege 

de ervaring met contacten met de woningbouwvereniging (er spelen juridische kwesties tus-

sen bewoners en woningbouwvereniging) en met het creëren van informatiemateriaal voor 

buurtbewoners. 

 
 Gezondheid: de bewoner kiest voor een ecologisch ontwerp geïnspireerd op onder-

steuning van haar constitutie: het lokaliseren van energieplekken in de tuin (opladen), en een 

beplantingsplan ter bevordering van bescherming tegen geluidsoverlast (en wifi5).  

 

                                                      
5 http://www.eklipse-mechanism.eu/documents/15803/0/2019.01+EMR+media+coverage.pdf/4355377d-1688-
43bd-9f26-32cc632d5528 
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 Toetsen relevante RP-maatregelen (zie hoofdstuk IV): waaronder een groen dak, 

faunavoorzieningen, kruidentuin, afwisselende beplanting, waterplaats, pluktuin/eetbaar 

groen, zitgelegenheid, activiteiten organiseren, de tuin toegankelijk maken, regenton, 

klimplanten tegen gevel en pergola, tegels eruit, groene erfafscheiding….  

 

 

IV. Het proces 
 

Er wordt samengewerkt met Atelier Groenblauw en op de achtergrond met Rainproof.  Brian 

Wals, 4de-jaars student Master of Science Metropolitan Analysis, Design & Engineering (MADE), 

sluit aan voor de mogelijke ontwikkeling van een Urban Living Lab.6 Studiedruk beperkt hem tot 

een enquête over waterbewustzijn in de buurt.  

 

De informatie over flora en fauna in de buurt komt tot stand i.s.m. diverse natuurorganisaties, 

deskundigen en contact met stadsecologen.7  

 

In de zomer van 2019 zijn de eerste stappen gezet. Deze volgen het ritme van de natuur. In 

september is de tuin voor het eerst voor publiek opengesteld (zie ook hoofdstuk IV).  

 

 

4.1. De ontwikkeling van de voorbeeldtuin 

4.1.1. Binnentuin 

De woning heeft een tuin van ca. 70 m2 met een stenen schuur (geschakelde schuren voor vier 

huishoudens, enkelwandig met bitumen dak). De tuin ligt op het noorden, en sluit direct aan op 

andere tuinen in het blok. De tuin wordt gezien door ca. 50 andere bewoners. Er zijn poezen, 

ratten en muizen in de binnentuinen.    

 

4.1.2. Betegeling 

De tuin is voor 90% betegeld en heeft een dubbel terras (en zandlaag), van grindtegels en 

waaltjes. De tuin ligt op woonhoogte.  

 

 Hergebruik waaltjes 

 Afvoer grindtegels en zand 

 Arbeidsintensief 

 

 

4.1.3. Bodemonderzoek 

In deze tuin is het grondwaterpeil laag (1,20 m). Het aanbrengen van kratten is in Amsterdam 

niet gewenst (Rainproof). De bodem is licht verontreinigd (zware metalen, o.a. zink, -5 cm).  

                                                      
6 https://www.huisjeboompjebeter.nl/uploads/sites/5/How-to-create-an-Urban-Living-Lab-AMS.pdf 
 
7 Zie o.a. https://maps.amsterdam.nl/  en https://www.huisjeboompjebeter.nl/wibit/over-de-buurt/ 
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 Afvoer van de bovenste laag (0.40-1.00 meter) zand en aarde 

 Aanvoer van nieuwe laag aarde  

 Herstel van bovenaf en opvang van CO2 (greensands, NIOO) 

 Eetbare beplanting in potten   

 

 

4.1.4. Faunascan 

De bovenste laag van de bodem is schraal (grint en plastic in de aarde) en in de kleiachtige 

onderlaag (> -0.50 cm) is er een rijk bodemleven. Er zijn insecten, duiven, roeken, Vlaamse 

gaaien, koolmezen, merels en een boomklever. Er zijn padden in de zomer, en (niet nader te 

lokaliseren) vleermuisnesten. 

  

 Er is voldoende rust, voeding en beschutting voor vogels in de tuin 

 Er is een waterplaats 

 De schutting is deels begroeid en wordt verhoogd (2 m) i.v.m. privacy, schutting 

wordt (op termijn) opgehoogd voor paddentrek 

 

 

4.1.5. Florascan 

De tuin ligt op het noorden. Het is er licht, en schaduwrijk met diverse willekeurig geplaatste 

beplanting die willekeurig is geplaatst. Er is een oude hulstboom van ca. 5 meter.  

   

 Behoud van (zoveel mogelijk) bestaande beplanting,  

 Het ondersteunen van lokale biodiversiteit (flora en fauna),  

 Gevarieerde inheemse beplanting (bij- en insectenvriendelijk, Oranje Lijst, CGN/WUR),   

 Beplanting die bescherming biedt tegen neerslag van o.a. verschillende fijnstoftypen  

 Beplanting die bescherming biedt tegen toenemende wifi-straling in de stad (5G)8 

 Beplantingsplan (algemeen): 

  -  Lokaal, inheems (bio/eco)   

  -  Niet gemanipuleerd (oerzaden, WUR, Oranje)   
  -  Goed voor o.a. bijen, insecten, amfibieën, vogels/vleermuizen en kleine zoogdieren 

   -  Gevarieerd (seizoenen, weersomstandigheden)   

          -  Anticiperend op weersveranderingen (lange termijn)    

        Plantenlijst: 
 Waar mogelijk wordt oude beplanting hergebruikt 

 Afvoer (weggeven, ruilen) van (uitheemse) beplanting 

 Aanvulling: mediterrane kruidentuin 

 Aanvulling: gevelbegroeiing en pergola 

 

 

                                                      
8 http://www.eklipse-
mechanism.eu/documents/15803/0/2019.01+EMR+media+coverage.pdf/4355377d-1688-43bd-9f26-
32cc632d5528 
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V. Stappenplan en maatregelen 
 

 
 

Het stappenplan is gemaakt voordat de subsidie kon worden aangevraagd. Het blijkt een juiste 

aanpak: 

 
1. Een regenwaterplan voor tuin en schuur  

   (onderzoek naar de waterbelasting en infiltratie i.v.m. de toepassing van RP-

maatregelen); toestemming stadsdeel nodig voor regenton straatzijde (niet geplaatst)  

2. Een bodemonderzoek  

  (o.a. grondboringen naar waterpeil en bodemmonsters voor eetbare beplanting),   

3. Flora en faunascan: beplantingsplan  

  (o.a. aansluiting op lokale biodiversiteit, weersveranderingen),   

4. Selectie van toepasbare RP-maatregelen op locatie,   

5. Het maken van een schetsontwerp voor de locatie,   

6. Het maken van een gefundeerd ontwerp voor de locatie (met fasering en begroting),   

7. De uitvoering: onttegelen, aanvoer/afvoer, aanleg, inrichting en beplanting,  

8. Feestelijke opening en openstelling   

 
 

De volgende natuur- en watervriendelijke maatregelen worden stapsgewijs uitgevoerd9:  

 Tegels eruit: grootste logistieke drempel voor bewoners: afvoer van tegels en 

recycling door kweker, aanvoer schone aarde (distributeur)  

 Regenwaterpijp afkoppelen van riool: is technisch niet wenselijk i.v.m. dubbele 

riolering, afvoer schoon hemelwater (advies Rainproof)   

 Schetsontwerp: ondersteunend aan welzijn bewoner, flora en fauna   

 Regenton plaatsen (hemelwaterafvoer, terugloop bij zware regenval)  

                                                      
9 Voor tips zie de werkgroep en https://www.huisjeboompjebeter.nl/wibit/zelf-aan-de-slag/ 

 

https://www.huisjeboompjebeter.nl/wibit/zelf-aan-de-slag/


 Open goot voor regenwater naar regenwatervijver: wordt niet gemaakt i.v.m. hoge 

kosten door professionele aanleg (dubbele terugloop), het wordt wel opgenomen in 

het informatieboekje voor woningbouwverenigingen 

 Hoogteverschillen in de tuin (voor waterafvoer en schuilplaatsen voor fauna)   

 Begroeide schutting en pergola: open groene erfafscheiding (beschutting) 

 Beplanting (levende tuin, bos- en watertuin, natuurlijke en inheemse beplanting)   

 Kleine, natuurlijke wadi (wateropvang, natuurlijke en gevarieerde begroeiing)   

 Groen dak voor de stenen schuur (sedum)   

 Grindstroken: niet gewenst door bewoner   

 Water passerende bestrating (recycling en herbestrating met aanwezige ‘waaltjes’)   

 Schuil- en voederplekken (al aanwezig, vogel- en insectenrijke tuin)   

 

 
Het resultaat is een mooie levende tuin en documentatiemateriaal dat is ontwikkeld i.s.m. met 

en beschikbaar gesteld door Atelier Groenblauw. Zie voor meer informatie de website en/of 

werkgroep https://www.huisjeboompjebeter.nl/wibit/werkgroepen/tuinen/ 

 

 

https://www.huisjeboompjebeter.nl/wibit/werkgroepen/tuinen/
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	De woning heeft een tuin van ca. 70 m2 met een stenen schuur (geschakelde schuren voor vier huishoudens, enkelwandig met bitumen dak). De tuin ligt op het noorden, en sluit direct aan op andere tuinen in het blok. De tuin wordt gezien door ca. 50 ande...
	4.1.2. Betegeling
	De tuin is voor 90% betegeld en heeft een dubbel terras (en zandlaag), van grindtegels en waaltjes. De tuin ligt op woonhoogte.
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	De bovenste laag van de bodem is schraal (grint en plastic in de aarde) en in de kleiachtige onderlaag (> -0.50 cm) is er een rijk bodemleven. Er zijn insecten, duiven, roeken, Vlaamse gaaien, koolmezen, merels en een boomklever. Er zijn padden in de ...
	 Er is voldoende rust, voeding en beschutting voor vogels in de tuin
	 Er is een waterplaats
	 De schutting is deels begroeid en wordt verhoogd (2 m) i.v.m. privacy, schutting wordt (op termijn) opgehoogd voor paddentrek
	4.1.5. Florascan
	De tuin ligt op het noorden. Het is er licht, en schaduwrijk met diverse willekeurig geplaatste beplanting die willekeurig is geplaatst. Er is een oude hulstboom van ca. 5 meter.
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	Het stappenplan is gemaakt voordat de subsidie kon worden aangevraagd. Het blijkt een juiste aanpak:

