
Paul de Dooij – Extern Coördinator Groen in de Buurt – September 2020 

Groen in de Buurt  
in Amsterdam 

‘Vertaling van beleid naar praktijk’ 



Nieuws update 

• Kennisnetwerk buurtgroen: als vervolg op het 
Buurtgroenlab, publiek-private samenwerking. 

 

• Afronding groencoach training: ca. 30 deelnemers, 
uit alle stadsdelen, workshops en excursies. 

 

• Verzoek aan stadsdelen: korte trainingen voor 
professionals, o.b.v. lokale vragen en behoeften. 

 

• Inspiratiekaart buurtgroen: onderzoek vanuit GPA 
i.s.m. WUR, geschikte locaties om te vergroenen. 

 

 

 



Urgentie van buurtgroen 

 

 

 

 

 

 

Bron: Parool 

https://www.parool.nl/nieuws/groen-in-verdrukking-door-snelle-groei-amsterdam~b91cd2ab/
https://www.parool.nl/amsterdam/hitte-op-komst-in-amsterdam-op-pleinen-wel-34-of-35-graden~b9bc4ce6/
https://www.parool.nl/nieuws/het-groen-verdwijnt-uit-de-amsterdamse-binnentuinen~b1de7fdd/
https://www.parool.nl/amsterdam/zo-groot-is-de-kans-op-wateroverlast-in-uw-buurt~b30d72c7/
https://www.parool.nl/nieuws/amsterdam-wil-52-500-nieuwe-woningen-bouwen-voor-2025~bc4d11ab/


Waarden van buurtgroen 
 

Onderzoeken: Amsterdam (1),  Amsterdam (2),  Amsterdam (3) en Den Haag 

 

 

Bron: Bucks Consultants International 

https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Amsterdams-groen-soms-meer-waard-dan-woningbouw.htm
https://www.rivm.nl/nieuws/natuur-en-groen-in-stad-draagt-bij-aan-welzijn-amsterdammers
https://data.amsterdam.nl/publicaties/publicatie/grote-groenonderzoek-2018/5aac0822-3c01-49d4-8812-2f13b92520c5/
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5210962/1/RIS296721_bijlage_1_Waardestelling_groen_in_Den_Haag


Kleinschalig buurtgroen 

• Dicht bij huis: geveltuintje, boomtuintje, planten- of boombak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gratis aan te vragen via medebeheerpagina van centrale gemeente 

 

• Vergoeding onkosten voor materialen mogelijk via stadsdeel 

 

• Praktische tips en informatie via kennispagina van Buurtgroen020 

Foto’s: Gemeente Amsterdam 

https://www.amsterdam.nl/medebeheer
https://buurtgroen020.nl/webpagina/507/kennis


Medebeheer bestaand groen 

• Medebeheer van een stukje bestaand openbaar groen (bv. plantsoen) 

 

 

 

 

 

 

 

• Met een bewonersgroepje voor ecologisch beheer en divers groen 

 

• Aanvragen kan via medebeheerpagina van gemeente Amsterdam 

 

• Vergoeding voor (plant)materiaal en activiteiten via stadsdeel 

 
Foto’s: NMT-Zuid 

https://www.amsterdam.nl/medebeheer


Groene buurtprojecten 

• Met een groepje: buurt(moes)tuin, buurtpark, stadslandbouw 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aanvraag en regeling via medebeheerpagina van centrale gemeente 

 

• Financiering:  in overleg met gebiedsmakelaar en/of groencoach  

 

• Info via praktische toelichting en handleiding groene buurtprojecten 

 

 Foto’s: De Gezonde Stad, Gemeente Amsterdam 

https://www.amsterdam.nl/medebeheer
https://www.amsterdam.nl/buurten/
https://buurtgroen020.nl/webpagina/586/coaching
https://buurtgroen020.nl/engine/download/blob/gebiedsplatform/69870/2020/14/ppt_toelichting_GiB_2020.pdf?app=gebiedsplatform&class=9096&id=3361&field=69870
https://buurtgroen020.nl/engine/download/blob/gebiedsplatform/69870/2020/35/Handleiding_Groene_Initiatiefnemers_-_Amsterdam_Eindversie_18-06-2020_1.pdf?app=gebiedsplatform&class=9096&id=3669&field=69870
https://buurtgroen020.nl/engine/download/blob/gebiedsplatform/69870/2020/35/Handleiding_Groene_Initiatiefnemers_-_Amsterdam_Eindversie_18-06-2020_1.pdf?app=gebiedsplatform&class=9096&id=3669&field=69870


Checklist groen buurtproject 

1. De gemeente is eigenaar van de grond en er is lokaal draagvlak in de buurt 
 

2. Er zijn mede-initiatiefnemers en er is een groepje betrokken bewoners 
 

3. Er wordt zelf gezorgd voor beheer en onderhoud (met een groepje) 
 

4. Bespreek het plan met de gebiedsmakelaar en/of groencoach in de buurt 
 

5. Stel een projectplan op met visualisering van de locatie en het project 
 

6. De gemeente toetst het projectplan, o.a. op veiligheid en toegankelijkheid 
 

7. Na goedkeuring regelt de gemeente budget, projectleiding en aannemers 

 

Tip! De groencoach of een (buurt)organisatie kan helpen bij procesbegeleiding  en het 
bewaken van het eigenaarschap tijdens de projectuitvoering  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amsterdam.nl/buurten/
https://buurtgroen020.nl/webpagina/586/coaching


Visualisering projectplan 

• Kadastraal eigenaar, luchtfoto, panoramabeeld, voorstel project 

Tip! Gebruik City Data en 
‘Powerpoint’ uit Microsoft Office 
om snel en eenvoudig een 
visualisatie te maken van de locatie 
en het project 

https://data.amsterdam.nl/data/?modus=kaart&legenda=true


Organisatie en groencoaching 

• Centrale gemeente: beleid m.b.t. inrichting en beheer openbaar groen 

• Kennisnetwerk Buurtgroen:  publiek-private samenwerking (cocreatie) 

• Buurtgroen020: digitaal, interactief kennis- en netwerkplatform 

• GiB-coordinatoren: stedelijk (ambtelijk en extern) en in stadsdelen 

 

• Groencoaches: gebiedsgerichte begeleiding i.s.m. gebiedsmakelaars: 
 

• Stadsdeel Noord: groene initiatiefnemers o.b.v. vrijwilligersvergoeding 

• Stadsdeel Nieuw-West: groene ondernemers o.b.v. professionele vergoeding  

• Stadsdeel Centrum: groene opbouwwerkers vanuit welzijnsorganisatie Dock 

• Stadsdeel Zuid: professionals van Natuur&Milieuteam Zuid en Groene Buurten 

• Stadsdeel Zuidoost: groen bewonersnetwerk GroenplatVorm Zuidoost  

• Stadsdelen West en Oost: hier is (nog) geen groencoaching beschikbaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://buurtgroen020.nl/
https://buurtgroen020.nl/webpagina/586/coaching
https://www.amsterdam.nl/buurten/


Waarom groencoaches? 

• Adviseur: heeft ervaring en expertise m.b.t. groene buurtinitiatieven 

 

• Gebiedsgericht: heeft een lokaal netwerk, weet wat er speelt in een gebied  

 

• Verbinder: laat kennis doorstromen, verwijst door naar juiste deskundigen 

 

 

Vind vooral niet opnieuw het wiel uit..! 



Platform Buurtgroen020 

• Interactief kennis- en netwerkplatform: aanmelden en iets plaatsen 

 

• Deelnemers ontvangen wekelijkse Buurtgroen020 nieuwsbrief 

 

• Personen 

• Organisaties 

• Projecten 

• Activiteiten 

• Vraag & aanbod 

• Berichten 

• Kennis 

• Coaching 

• Nieuws 

• Social media 

 

 

 

 

 

 

 

https://buurtgroen020.nl/
https://buurtgroen020.nl/aanmelden
https://buurtgroen020.nl/plaatsen


Vragen en ideeën?  

Stedelijk aanspreekpunt (extern coördinator) Groen in de Buurt 

Paul de Dooij, E: groenambassadeur020@gmail.com ,  T: 06-14159611 

mailto:groenambassadeur020@gmail.com

