
Amsterdam werkt aan een nieuwe groenvisie 

 

Aan een nieuwsbrief van de gemeente Amsterdam is de volgende informatie ontleend. De Groenvisie 

wordt opgebouwd rondom vier thema's: Weersbestendigheid, Natuur, Gezondheid en Sociale 

samenhang: 

1. Het weer wordt extremer: warmer en droger, maar soms ook natter. In een stad heb je daar 

extra last van. Groen zorgt voor verkoeling en vangt overtollig regenwater op. 

2. Groen biedt ook een woonplaats aan vogels, insecten en andere dieren. Het is enorm 

belangrijk voor de stad dat er veel verschillende soorten planten groeien en dieren leven. Door 

het groen te verbinden, uit te breiden en aan te passen kunnen we daarvoor zorgen. 

3. Groen in de buurt is goed voor de gezondheid. Het nodigt uit om te bewegen en te 

ontspannen. Groen heeft ook een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. 

4. Het is ook goed voor de sociale samenhang; mensen gaan eerder naar buiten en raken sneller 

met elkaar aan de praat. Bewoners voelen zich daardoor meer betrokken bij hun buurt en 

zoeken elkaar gemakkelijker op, bijvoorbeeld door samen planten te verzorgen. Daarom 

moedigt de gemeente Amsterdammers aan om groene buurtplannen te maken. 

 

Deze zomer maakt de gemeente een overzicht van alle informatie die is verzameld. Daarbij gebruikt 

de gemeente ook de uitkomsten van het Grote Groenonderzoek 2018. Belangrijke conclusies daaruit 

zijn dat Amsterdammers het groen in de stad op dit moment erg waarderen vooral in de buurt van 

hun woning en dat we steeds meer gebruik maken van de parken. 

 

De komende jaren bouwen we flink wat woningen. Dit keer breidt de stad niet uit, maar breidt 

voornamelijk in: bouwen in bestaand stedelijk gebied. De groei van de stad wil de gemeente niet ten 

koste laten gaan van het groen dat ons omringt en het groen in de stad. Daarom heeft de gemeente 

een stedelijke visie nodig om ervoor te zorgen dat groen een vast onderdeel wordt in de plannen. 

Het doel is een leefbare stad voor mens en dier. In de Groenvisie laat de gemeente zien hoe ze de 

komende jaren voor een groene stad zorgt. 

 

In het najaar van 2019 is de conceptversie van de Groenvisie klaar. Daarna kunnen Amsterdammers 

hun mening geven in een inspraakreactie. Tegelijkertijd werkt de gemeente aan een Omgevingsvisie, 

het vastleggen van allerlei planologische ontwikkelingen. De Groenvisie levert daaraan een 

belangrijke bijdrage. 

 

Een aantal organisaties in (en rond) de stad die zich bezig houden met groen hebben zich verenigd in 

het Groen Platform Amsterdam (GPA). Ook de ledencommissie Noord-Holland van 

Natuurmonumenten neemt deel, naast het Parkenoverleg, koepel van volkstuinders, IVN, Vrienden 

van Groengebied Amstelland, vogelwerkgroep, diverse buurtgroepen die zich met groen in de wijk 

bezig houden, Rainproof en anderen. Doel is gestructureerd over de ontwikkeling van het groen in en 

rond Amsterdam te praten en een gesprekspartner te zijn voor de gemeente. Eind augustus vindt 

een gesprek met wethouder Ivens plaats over de Groenvisie. Daarnaast is er contact met de 

ambtenaren. 

 

Natuurmonumenten wil zich met name inzetten op het verbinden van het groen binnen en buiten de 

stad, zodat er mooie verbindingen blijven of ontstaan, zodat mensen meer van het groen kunnen 

genieten en ook de ecologische samenhang tussen groene gebieden versterkt wordt. 


