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Betreft reactie van de KNNV Afd. Amsterdam op Groenvisie 2050, een leefbare stad voor mens en dier 

Geachte meneer Ivens,  

Uw visie begint met een bewustwording van alles wat groen is in de stad. Amsterdam is groen, zou groener  
groen groenst moeten worden. Groen heeft een goede invloed, zorgt voor een gezonde stad en mensen 
voelen zich er beter in. Dus meer groen in de tuinen (tegels eruit), in de straten, in de plantsoenen, aan de 
gevels, op de daken, op bedrijfsterreinen en rond (semi) overheids-instellingen. Het groen van sportparken, 
volkstuinen, begraafplaatsen en ook de kunstgrasvelden moet deels openbaar worden. Als het maar groen is. 
Bewoners, gebruikers, eigenaren, werkenden, onderhouds-medewerkers, ontwerpers, beleidsmakers, 
planners en recreanten moeten meewerken in die bewustwording-slag. Van ieder postzegelparkje, talud, gras- 
en sport-veldje, wegberm en pleintje valt iets moois te maken voor meer geluk, gezondheid, sport en 
beweging, meer diversiteit in flora en fauna, meer schone lucht, meer hitte bestendig, betere water opvang, 
meer rust en ont-spanning, meer ontmoetingen en sociale cohesie. De positieve doelstellingen kunnen niet 
op; we moeten groen denken en groen doen, groen leven en groen werken. Een logische en noodzakelijke 
stap. 
  
Maar als al het groen zo belangrijk is, waarom dan geen richtlijnen, duidelijke doelstellingen en beschikbare 
financiële middelen? Welke keuze maakt u eigenlijk? Bestaand groen moet behouden, versterkt, gezonder, 
uitgebreid en verbonden worden wat een structuur versterkend streven is. Een goede poging om meer groene 
samenhang en effectiviteit te krijgen. Maar zonder de minste harde afspraken, tijdsdoelen of handhavings–
voorwaarden voor het te verbeteren bestaand groen is het een lappendeken van versnipperde aandacht en 
energie. Die verbinding van al het groen is broodnodig, want de ervaring leert dat zonder harde afspraken 
economische vooruitgang telt, ten koste van offers van de natuur; uitbreiding van kabels, leidingen, infra-
structuur en de stenige verdichting gaan door. Andere noden zullen om voorrang vechten. Er komen meer 
bewoners en recreanten, meer festivals, meer horecagelegenheden, meer bouwlocaties. Er komt meer druk 
op het bestaande groen, zodat meer park-, rust- en struingebieden hard nodig zijn. Dat weet u als wethouder 
ook, maar toch maakt u geen keuze. U beloofd meer stadsparken en een stadsbos. Ja, alles moet nog 
gevormd, ontwikkeld, gefinancierd en uitgevoerd worden. U vraagt tijd en daardoor kan de keuze aan u 
voorbij gaan. Uw keuze is een uitgestelde keuze. 

Bedrijven, scholen en instellingen dienen hun eigen terreinen en gebouwen groener te maken. Sport-, 
begraaf- en volkstuinparken moeten deels openbaar worden met open hekken, openbare fiets- en wandel-
paden die ze zelf moeten ontwerpen en onderhouden, incl. toezicht en handhaving. Een handige zet om de 
voorraad bruikbaar groen te vergroten. De schaduwkanten van al dat openbare, zoals afval, vernieling, 
inbraak, inleveren van ‘eigen’ ruimte, privacy en rust, daar zorgen ze zelf maar voor. U als gemeente beloofd 
zekerheid van bestemming, wat u, lijkt ons, niet kunt beloven; evenmin als de belofte van ecologisch 
onderhoud, want te duur. Wat u wel lukt is om alle aandacht richting groen te sturen.  
 Fijn dat u en de gemeente groen denkt, dat de stad groener wil worden, dat u de noodzaak van groen 
en het effect van groen op de kaart wil zetten en het groen en het vele blauw van het water vloeiend aan 
elkaar wil koppelen. De ambitie om al het groen te willen plannen en aanpakken, daar zetten wij vraagtekens 
bij. Neem alleen al de noodzaak om nieuwe woonwijken van een park te voorzien, ruimte voor simpele 
recreatie zoals onze feest- en consumptie-economie dat vraagt. Een balans tussen aan de ene kant de 
stedelijke ontwikkeling vergroenen, uitbreiding van de groene stadse stad en aan de andere kant de 
noodzakelijke ruime aanwezigheid van natuur met felbegeerde biodiversiteit als een plaats om tot nieuwe 
energie en herbezinning te komen, is uit het lood.  
 Een groenvisie zou juist zo’n toekomstige groot groenbalans die z’n eigen natuurlijkheid vormt en 
uitbouwt veilig moeten stellen, maar dat gebeurt niet. Nee, het blijft een papieren tijger, een goede aanzet 
vers uit het hoofd van groen bewuste ambtenaren, vanachter de tafel, vanuit het overleg en de vele 
inspraakrondes. Lang leve de groene koppeling van alles wat groeit, actief is en leeft, jong, sportief, leuk en 
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sociaal lijkt. Groen als eeuwig jong makend, een moeilijk te bekritiseren doelstelling. Groen als de 
bescherming tegen de klimaatsveranderingen, tegen de warmte- en wateroverlast? Het werkt pas bij 
grootschalige toepassing. En gaan die ‘parkconciërges’ die u bij ieder park beloofd echt het verschil maken? 
Net zoals de boa’s, die maar geen politie mogen zijn?  
 Natuurlijk wil iedereen groen, maar ervoor betalen en er qua ruimte en planning rekening mee 
houden is iets anders. Respectabel omvangrijk weerbaar en doorleeft groen wat met rust en ruimte een eigen 
ecosysteem creëert, neemt zienderogen af. De groene ruimte lijdt onder de versteniging, de energietransitie 
met wind- en zonneparken, mobiliteitsprojecten, geluidsoverlast, recreatiedruk, licht en fijnstofvervuiling. 
De vitaliteit van de bodem gaat achteruit door de ondergrondse infrastructuur van kabels, leidingen, 
funderingen, waterafvoer en bodemverdichting.  
 Wij kunnen geen visie op een gezond bodemvoedselweb als drager van alle andere ecosferen vinden. 
Een gezond bodemleven als drager voor planten, wieren, algen, insecten, microben, amfibieën, reptielen, 
vissen, wormen, zoogdieren en vogels wordt nergens genoemd. Veelal is de bodem niet meer in staat om als 
primaire energieleveranciers en voor wateropname en opslag te zorgen.  

Beter en ecologisch verantwoord beheer vraagt in de hele keten van onder tot boven om kennis, inzicht, 
toezicht, aanbesteding, ander gedrag en substantieel meer geld. Om grootschalig en standaard in iedere 
nieuwe wijk ecologisch groen te plannen is een serieuze keuze. Een goede zaak dat bij huidige 
stadsuitbreiding het groentekort opvalt. Het stimuleren van een tweede, nu groene verdichting met het  
vergroenen van gevels, straten, daken, parkeerplaatsen, schoolpleinen is ook een goede start voor de groene 
stad van de toekomst.  
 En de groene natuurinformatieoverdracht naar de jeugd? Schoolkinderen leren om met de natuur om 
te gaan, het te begrijpen en de waarde ervan aandachtig in te schatten in plaats van naar een beeldscherm te 
kijken? Faciliteer mensen en organisaties die voor vrijwillig natuurbeheer zorgen behoorlijk. Maak 
inzichtelijk hoe vrijwillig groenbeheer leidt tot biodiversiteitsherstel en beloon dat. Waar liggen kansen voor 
bodemdiertjes, insecten, amfibieën, reptielen, vissen, wilde planten en dieren? Waar zijn ze verdwenen, waar 
komen ze steeds verder in de verdrukking? Openbare toegang van gemeenschaps- en particuliere gronden is 
goed voor recreanten en  voor onze tellers, monitors en onderzoekers en zorgt voor veel toegankelijke en 
bruikbare informatie. 
 Fijn dat u zoveel aandacht geeft aan natuur, stadse natuur en de diverse functies daarvan in de 
toekomstige groene stad, maar hou dat niet vrijblijvend. 

Dank voor uw aandacht en met hartelijke groet namens KNNV – Afd. Amsterdam, 
Guus Muller 
Voorzitter 
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