
GROENPLATVORM ZUIDOOST 
 
Wij zijn vijf bewoners, groene- en sociale ondernemers die, met de voeten in de modder van onze 
tuinen, zien wat er leeft in de buurt. Ieder van ons werkt al aan een mooier, gezonder en groener 
Zuidoost. We werken vanuit ons hart en willen samen graag meer mensen uit Zuidoost hierin 
betrekken op een praktische manier. Daarom hebben we in 2019 GroenplatVorm Zuidoost opgericht, 
met de V van Vormen. We willen Zuidoost actief veranderen. Want we wonen immers in één van de 
meest multiculturele buurten van Nederland met bewoners van veel verschillende achtergronden, 
maar wij kijken naar een monocultuur van groen. We willen de diversiteit aan mensen vertalen naar 
een diversiteit in het groen, een polycultuur. Natuur waarin mensen zich prettig voelen, die 
inspireert om er zelf mee aan de slag te gaan, en waar je je in herkent. 
 
Where to begin? 
We zijn begonnen met het ontwerpen van een website met als belangrijk onderdeel een kaart van 
alle groene (bewoners)initiatieven die er Zuidoost zijn. Bij alle initiatieven zijn we persoonlijk langs 
geweest om kennis te maken en uitleg te geven over GroenplatVorm Zuidoost.  

GroenplatVorm Zuidoost (GPVZO) zet zich in voor meer verbinding en uitbreiding van deze 30 
groene initiatieven in Zuidoost.  
 
Groen Café 
Met het Groen Café willen we mensen met groene vingers én wanna-bee-groene-vingers inspireren. We 
bieden motiverende sprekers een podium. Zoals Debra Solomon die als onderzoeker en urban planner 
actief is met VBAZO (Voedselbos Amsterdam Zuidoost). Dit voedselbos zal het grootste van het land 
worden door maar liefst 45 hectaren schrale gazons tot eetbare bostuinen te transformeren.  
Richard Severin vertelde er hoe zijn stichting Recyq streeft naar ‘zero-waste’. Afval kan op velerlei 
manieren opnieuw worden gebruikt. Goed voorbeeld is het wormenhotel, waarin organische resten uit 
tuin en keuken worden getransformeerd tot compost, de uitstekende bodemverbeteraar. 



 
Wijktuinierdag 
Wijktuinierdag is als een gezellige setting van marktkramen, waarbij we de verschillende groene 
initiatieven uitnodigen zich te presenteren. Sommigen van hen zijn al tientallen jaren bezig, maar 
doen dat een beetje in de luwte. Wat wij doen als GroenplatVorm is zoveel mogelijk bekendheid 
geven aan deze initiatieven. Zodat mensen zich erbij aan kunnen sluiten, of misschien geïnspireerd 
raken om zelf zo’n initiatief op te zetten.  
Bij de Wijktuinierdag ontmoet je mensen die zelf producten maken, zoals zalf en zaadbommen, maar 
er worden ook plantjes verkocht. Of een initiatief als ‘Groen Gas’. We moeten allemaal van het gas af 
en we gaan ook iedere dag naar het toilet. In Gaasperdam zijn ze bezig het afval van verschillende 
huishoudens te verzamelen en dat om te zetten tot gas. 
 
Klimaat Cinema 
Hoe gaat het nu echt met het klimaat en wat kunnen we er zelf aan doen? 
Met deze vraag organiseerde GroenplatVorm Zuidoost een Klimaat Cinema. In 5 verschillende 
lokalen werden tegelijkertijd 5 klimaatfilms en -documentaires getoond. Door samen te kijken, elkaar 
te ontmoeten en de films nadien als groep te bespreken formuleerden we inzichten omtrent een 
duurzame wereld en onze eigen rol daarin.  
De thema’s van de films tezamen met genoemde inzichten en ideeën lieten we door kunstenaar 
Franki5fingers uitwerken tot een klimaat manifest. 
 

 
Nota Groenvisie 2050 
Via het verspreiden van een vragenlijst, een bijeenkomst en gesprekken in het veld verzamelden we 
input voor een zienswijze vanuit Zuidoost op de Groenvisie 2050 nota van de Gemeente Amsterdam.  
Deze zienswijze geeft aan hoe betrokken bewoners uit Zuidoost de groene toekomst van Amsterdam 
en specifiek de ontwikkeling in en rond Amsterdam Zuidoost zien. We zijn heel tevreden over het 
eindresultaat. Ten eerste omdat we een breed gedragen reactie uit Zuidoost hebben opgehaald, en 
met een heel aantal (ook nieuwe) mensen van de groene plekken van gedachten hebben gewisseld 
over het groen in Zuidoost. Daarbij kwam veel kennis naar boven over hoe het groen is aangelegd en 
beheerd, en veel nieuwe ideeën over hoe het openbaar groen kan worden beheerd. 
 
Tuinenfietstochten 
Weet je dat Zuidoost een van de groenste stadsdelen is? Zo groen zelfs, dat we onze eigen bewoners 
ermee verbazen.  



Er was niemand die niet iets nieuws ontdekte op de route van de Tuinenfietstocht die zondag 27 
september jl. startte bij station Holendrecht en via volkstuin park de Vijf Slagen, natuurvereniging de 
Ruige Hof, het stokrozen paradijsje van Toon Borst, de Tuinen van Hartstocht, het bloemenlint aan 
het Zandpad-Driemond, volkstuinencomplex Linnaeus, Diemerbos en Bijlmerweide eindigde bij 
Circulair restaurant Elixer in Egeldonk.  
Met 17 kilometers in de benen, rust in het hoofd en een hart vol inspiratie genoten de deelnemers 
van een kleurrijk 3-gangen-menu dat was samengesteld uit een palet van groenten en bloemen dat 
de koks van Elixer zelf hadden geoogst in de Tuinen van Hartstocht.  
Luister naar Dija’s podcasts die zij speciaal voor deze Tuinenfietstocht maakte. 
https://soundcloud.com/.../tuinenfietstocht-zuidoost-5... 
 
Groene inspiratie en verbinding 
Met dit verhaal wilde ik je laten zien hoe wij als GroenplatVorm Zuidoost werken aan verbinding en 
uitbreiding van groen in ons stadsdeel. Maar het is slechts een greep uit ons werk waarmee we, nu je 
het zo bij elkaar ziet, al veel ideeën, mensen en initiatieven hebben verbonden en samengebracht.  
Ik nodig je uit verbonden te blijven via onze website, social media en nieuwsbrieven. 
Laten we elkaar blijven opzoeken en inspireren door contacten, ervaringen en verhalen met elkaar te 
delen. Veel dank aan Buurtgroen020!! 
 
AnneMarie Tiebosch,  
8 oktober 2020.  
www.groenplatvormzuidoost.nl 
 
 
 


