
Observatiepunten Groenvisie vanuit GroeneBuurten 
 

Met de Groenvisie heeft de Gemeente Amsterdam een mooie basis gepresenteerd voor de toekomst van de 
stad. De visie bevat meerdere waardevolle uitgangspunten. Als groenteam onderschrijven wij het belang van 

biodiversiteit als intrinsieke waarde en het gebruik van inheemse soorten. Uitstekend dat oevers en bermen 

een natuurlijke begroeiing krijgen die ecologisch beheerd gaan worden, net als het aanleggen van groen op 
minder gangbare plekken als daken, kades en gevels. Mooie onderdelen zijn ook dat natuurinclusief bouwen 

een integraal onderdeel wordt van het eisenpakket bij bouw en renovatie, dat bedrijven en 
woningcorporaties een grotere rol zullen gaan spelen bij de aanleg en onderhoud van groen op en rond hun 

terreinen, en dat gebieden rond Amsterdam open moeten blijven. Daarnaast zijn de volgende aanvullingen: 
 

In het algemeen 

• De intenties en ambities zijn erg vrijblijvend verwoord. Ook worden geen echte keuzes gemaakt. 

Daardoor loopt de Groenvisie een groot risico slechts een mooie droom te blijven, wanneer de punten 
sluitpost op de begroting worden of de misten en maren voorrang krijgen. Neem daarom als waarborg 

minimale percentages én streefcijfers op. Benoem wat gelaten moet worden op andere beleidsterreinen 
om dit te kunnen realiseren en neem deze integrale aanpak op in de betreffende beleidsdocumenten. 

• Niet alles wat in de Groenvisie als groen bestempeld wordt is werkelijk groen. Een uitlaatstrook, gazon 

of sportplein hebben weinig met natuur of groen te maken, bieden niet de in hoofdstuk 1 genoemde 

voordelen van vegetatie, maar beconcurreren deze wel om ruimte. Voorkom vervuiling van streefcijfers 
en minimale percentages voor groen door dergelijk oppervlaktegebruik eruit te laten. 

 
De principes en uitwerking hiervan tegen het licht gehouden: 

• Het uitbreiden van de recreatieve functie van groengebieden leidt tot een negatieve impact op de 

biodiversiteit. Meer mensen in een gebied zorgen automatisch voor toenemende verstoring en 
evenredige afname van diversiteit aan soorten; bepaalde schuwere soorten zullen verdwijnen en aan de 

mens aangepaste soorten zullen toenemen. Dit is nog los van alle aanhangende negatieve invloeden als 

verharding voor paden, zwerfafval en toenemende horecavoorzieningen. De huidige redelijk positieve 
stand van de biodiversiteit in Amsterdam is mede te danken aan de gebieden met weinig menselijke 

aanwezigheid. Garandeer daarom juist het voortbestaan van deze niet of beperkt toegankelijke gebieden 
door de hele stad heen. 

• Maak inheems dé modus operandi en leg het gebruik van exotische planten die niet van nature 

thuishoren in Nederland veel sterker aan banden. Hiermee faciliteer je niet alleen de inheemse fauna op 

en rond dit groen, maar voorkom je ook dat exoten ongewild een invasief karakter krijgen, mede door 
klimaatverandering. Neem in de Groenvisie op dat exoten alleen mogen worden gebruikt om accenten te 

leggen, in maximaal tien procent van het oppervlak. De rest is bestemd voor passende inheemse 
soorten. 

• Gebruik ook de werkelijk genetisch inheemse planten en zaden, en niet de (iets goedkopere) varianten 

die in mediterrane gebieden gekweekt zijn en nu vaak gebruikt worden. Door hun andere biologische 

klok sluiten de bloeiperiode van deze varianten niet aan bij die van dieren die daarvan afhankelijk zijn. 
• Bij natuurinclusief bouwen wordt vaak slechts aan één behoefte van dieren voldaan, d.w.z. 

nestgelegenheid. Vaak wordt echter totaal vergeten dat deze dieren ook voedsel nodig hebben; zonder 

het creëren van voedselbronnen (begroeiing tbv biodiversiteit) is natuurinclusief bouwen nutteloos en 
verspild geld. Maak dus ook de aanleg van voldoende kwalitatief groen onderdeel van de bouweisen. 

• Uitstekend dat partijen als bedrijven en woningcorporaties bij de aanleg en onderhoud van groen zullen 

worden betrokken. Amsterdam kan een voortrekkersrol vervullen, door een voorkeursbeleid te maken 
voor de vestiging van bedrijven die hierbij een rol willen spelen. Zorg ook dat naast het 

aanmoedigingsbeleid duidelijke regelgeving voor partners in de stad opgesteld wordt. Zo ligt op 

bedrijventerreinen veel meer verharding dan nodig; stel hier beperkingen aan door te eisen dat 
minimaal 30% van een terrein onverhard moet zijn en dit ecologisch beheerd moet worden. 

• Woningcorporaties zien groen van particulieren niet als hun bevoegdheid. Daardoor worden tuinen in 

nieuwe wijken juist nog steeds meer betegeld, en heggen en hagen vervangen door schuttingen. 
Ondersteun de corporaties met duidelijke regelgeving, en stel een stedelijke tegel- en schuttingtax in. 

• Hoe meer groen, hoe meer onderhoud. De gemeente beoogt dat deels te doen met participatie van 

bewoners. Uit ervaring blijkt dat slechts een klein deel van de bewoners hiertoe zelf het initiatief nemen, 

terwijl het overgrote deel ondersteuning hierbij nodig heeft van groenteams, die hen daarbij activeren, 
faciliteren en helpen verzelfstandigen. Mede dankzij hen is de stad nu zo groen. Deze rol is nu 

onderbelicht. 

• De ervaring laat echter zien dat er een limiet zit aan deze vrijwillige inzet van bewoners. Er zal dus ook 
weer geïnvesteerd moeten worden in groenmedewerkers, in plaats van de bezuinigingen van de 

afgelopen jaren. 



• Durf bewoners en instanties ook aan te spreken over het (on)juiste gebruik hun privéterrein (verharding, 
onderkeldering enzovoorts). Uiteindelijk heeft dit invloed op het grote geheel en hen daarop aanspreken 

en zonodig aansturen is wenselijk in een steeds vollere stad waar optimaal ruimtegebruik een must is.    

• De voorkeur voor gemakkelijk te onderhouden en beheren groen levert een groot risico op vrij 

homogene begroeiing. Dat komt de biodiversiteit niet ten goede. Garandeer dat andersoortig groen mag 
groeien in minstens een derde van parken en plantsoenen, met een verspreide ligging hiervan over de 

gehele stad. 

• Veel dieren, van groot tot klein, gedijen in een rommelige omgeving. De strak getrokken en netjes 
aangeblazen stad van tegenwoordig biedt te weinig ruimte voor dood organisch materiaal, rommelige en 

braakliggende hoekjes en vervallen bouwsels. Maak deze rommeligheid onderdeel van het beheerplan. 

 
Enkele belangrijke punten die nu in het huidige document missen: 

• Het aantal honden en katten neemt schrikbarend toe. Zij hebben een negatieve invloed op het groen en 

de natuur in de stad. Ze doden en verstoren veel wilde dieren, zorgen voor bemesting met stikstof en 
vervuiling door de plastic zakjes, en behoeven veel ruimte voor het uitlaten. Beperk het hebben ervan 

door een ontmoedigingsbeleid zoals belasting en beperkende regels mbt huisvesting (ook tbv 

dierenwelzijn). Beperk ook het loslopen van honden in natuurgebieden en stadsparken en handhaaf 
hierop met boetes. Bestem minstens de helft van elk stadspark tot stukken waar honden aan de lijn 

moeten (ook fijn voor de mensen die niet dol zijn op honden) en sluit bepaalde natuurgebieden geheel 
voor honden. 

• Maak zaak van de bescherming van broedgebieden tijdens het broedseizoen. Zorg dat toegang 

daadwerkelijk onmogelijk wordt voor mens en hond door paden af te sluiten/bruggen te blokkeren 
enzovoorts. Garandeer ook de naleving van wettelijke regels bij groenmedewerkers en -aannemers en 

bewoners, zodat bomen en struiken in plantsoenen en parken niet gesnoeid, geknot en stompen 

verwijderd worden tijdens het broedseizoen. 

• Stop ook de ruimte-consumerende verdozing van het landschap met distributiecentra, dit is lelijk, 
ongewenst ruimtegebruik en niet noodzakelijk: laat bedrijven al bestaande bedrijfsruimtes verbouwen. 

• Zorg (met regelgeving en hulp) dat boerenbedrijven binnen de gemeente overgaan op duurzame 

landbouw. Veengebieden worden nu te veel ontwaterd en zelfs onderbemalen met nadelige effecten 
voor flora en fauna, bodemdaling en een enorme uitstoot van CO2 tot gevolg. Ook worden de bodems 

veel meer bemest dan een gezond ecosysteem kan hebben, resulterend in een dramatische afname van 

biodiversiteit, bovengronds maar ook in het bodemleven. Ook het houden van grote aantallen dieren in 
stallen die leven van geïmporteerd veevoer, dat ook nog eens bijdraagt aan ontbossing elders en 

klimaatverandering, zou niet moeten mogen plaatsvinden in en bij een stad die een groene 
leefomgeving een warm hart toedraagt. 
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