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Beste leden van Natuurmonumenten, 

  

Wij van de Ledencommissie Noord-Holland nodigen je van harte uit voor een 

ledenavond over de Groenvisie van Amsterdam op woensdag 18 september 

2019 in Amsterdam. De bijeenkomst wordt gehouden in de Jungle Amsterdam 

(Tweede van Swindenstraat 26, Amsterdam). We beginnen om 20.00 uur, de 

zaal opent om 19.45 uur. De toegang is vrij, ook voor niet leden, maar we 

stellen het wel op prijs als je je even aanmeldt (via lcnoord-

holland@natuurmonumenten.nl). 

  

De afgelopen twee jaar heeft Natuurmonumenten in Amsterdam verschillende 

bijeenkomsten georganiseerd over de ruimtelijke ontwikkelingen in en rond 

Amsterdam, de ecologie en de grotere groengebieden. De Groenvisie is een 

logische vervolgstap in deze reeks onderwerpen. De groenvisie is nu in 

ontwikkeling; een goed moment om uit de eerste hand meer erover te horen. 

Geertje Wijten is de projectleider en zal een inleiding geven. Met uiteraard 

gelegenheid voor vragen en discussie. 

  

 

Uitnodiging ledenavond op 18 

september 2019  

 

 

 



Aan Geertje hebben we gevraagd of ze naast een algemeen overzicht ook kan 

ingaan op: 

• Wat voor visie ontwikkelt de gemeente op het groen; wat is de relatie 

tussen de Groenvisie en de Omgevingsvisie? 

• Wat is binnen die visie de rol van de grotere groengebieden? 

• Wat is status van de bescherming van het groen? 

• Is er onderscheid in soorten groen, bijvoorbeeld voor tamelijk 

intensieve recreatie enerzijds en meer op natuur en rustige 

recreatiegericht gebieden? 

• Heeft de groenvisie ook impact op de inzet van de gemeente voor 

recreatieschappen en voor natuurgebieden, zoals in Waterland en 

Amstelland? 

• Gaat de gemeente de visie ook samen met buurgemeenten bespreken, 

bijvoorbeeld in de Metropool Regio Amsterdam? 

• Wat voor soort uitvoeringsprogramma wordt er gemaakt? 

Kortom voldoende stof voor een boeiende bijeenkomst. Je bent van harte 

welkom. NM voert reeds campagnes voor meer bloemen, insecten, bijen en 

minder verharding in tuinen. Wij zijn als Ledencommissie geïnteresseerd in wat 

de leden van NM en andere belangstellenden vinden. Ook wat jullie vinden dat 

NM kan bijdragen aan het groen in en rond de stad. 
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LC in beweging 
 

 

Als ledencommissie proberen we zo veel mogelijk contact te zoeken met de 

leden van Natuurmonumenten in Noord-Holland. Natuurmonumenten is echter 

niet alleen een vereniging voor leden maar wil een maatschappelijke beweging 

zijn. Daarom hebben we dit jaar bedacht vaker het land in te trekken om onze 

achterban – leden en andere geïnteresseerden – op te zoeken. Zo stonden we 

dit jaar al op de Jaarmarkt Kortenhoef en de Zomerbraderie in Groet. Heb je 

ons gemist en wil je graag ideeën met ons delen? Doe dat dan via lcnoord-

holland@natuurmonumenten.nl. 

  

  

  

  
   

   

Molen het Noorden gaat 

straks weer draaien 

De molen het Noorden in 

Oosterend op Texel is deze 

zomer een bijzondere attractie. 

Voor een volledige restauratie 

staat dit iconische bouwwerk uit 

1878 in de steigers.  

Lees verder →  
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Meer bossen in Nederland 
 

 

Het kappen van bomen kan licht en ruimte geven voor andere planten en 

dieren. Naast biodiversiteit is veiligheid vaak een reden voor boomkap. Na 

steeds meer kritiek op het rooien van bomen en een uitgebreide raadpleging 

van de achterban heeft de vereniging in april besloten om minder bomen te 

kappen en zich voor het aanleggen van nieuwe bossen in te zetten, ook buiten 

de bestaande natuurgebieden. Directeur Marc van den Tweel: "Om de 

klimaatdoelstellingen te halen, is in Nederland meer bos nodig." 
   

Amsterdam werkt aan een nieuwe groenvisie 
 

 

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 

– tevens het onderwerp van onze ledenavond op 18 september – laat de 

gemeente zien hoe ze de komende jaren voor een groene stad zorgt. 

  

De visie zal worden opgebouwd rondom vier thema's: Weersbestendigheid, 

Natuur, Gezondheid en Sociale samenhang. 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. In het najaar van 2019 is de conceptversie 

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. 
   

Natuurmonumenten 

Afmelden 

Contact  

Privacy Statement 

Website  
 

 

 

Volg de natuur 
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