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Opening 
Op 11 april 2019 vond de bijeenkomst betreft het Groenplan en de bijbehorende initiatieven plaats. 
Bewoners van Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg hebben de afgelopen maanden hun groene 
ideeën voor de buurt kunnen indienen en samen met de betrokkenen en geïnteresseerde bewoners 
werd er gevierd dat de eerste groene initiatieven binnenkort al in uitvoering kunnen gaan.  
 
Carlinde Adriaanse, projectleider van het Groenplan Oostelijke Eilanden opent de avond en 
verwelkomt iedereen. Zij geeft aan vanavond voornamelijk de initiatiefnemers het woord te willen 
laten hebben en geeft de microfoon door aan een actieve buurtbewoonster van Oostenburg 
Annick. Zij vertelt dat de straat waarin zij woont veel grote brede stoepen heeft, maar er toch 
weinig groen te zien is. In december vorig jaar was er een buurtborrel voor bewoners van alle 
eilanden. Toen ze daar hoorde over het Groenplan wist ze dat dit de uitgelezen kans was om hier 
toch iets aan te doen. Samen met een andere enthousiaste buurtvrouw die twee straten verder 
woont, willen zij samen een plantenbak in zelfbeheer nemen. Omdat het zo is dat hoe meer 
bewoners er mee doen in het beheer (tenminste 3 huishoudens per groeninitiatief)1, hoe meer 
bakken er neergezet kunnen worden, zijn Annick en haar buurvrouw op zoek gegaan naar meer 
buurtbewoners die dit initiatief willen ondersteunen. Zij vertelt dat zij bij verschillende buren heeft 
aangebeld om te vragen of ze interesse hadden in het meedoen aan het initiatief. Dit heeft zij als 
leuk ervaren, omdat ze veel nieuwe mensen heeft leren kennen in de buurt. Hierdoor zijn er 
verschillende nieuwe contacten ontstaan. 
 

 
                                                                    
1 Verdeelsleutel gemeente Amsterdam bij zelfbeheer van groen in de openbare ruimte: drie actief bij het 
beheer betrokken huishoudens per 15m2 groen. 
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Groenplan 
Carlinde neemt het woord weer over van Annick en vertelt dat veel initiatiefnemers aangegeven 
hebben dat zij graag wel wat met groen willen doen, maar dat dit vaak niet mogelijk is omdat zij 
geen makkelijk bereikbare watervoorziening hebben. Vanuit het Groenplan zijn zij nu aan het 
kijken of in samenwerking met Waternet tapwaterpunten op verschillende locaties neergezet 
kunnen worden. Een van de aangewezen plekken is in het Oostenburgerpark. Aanwezigen in de 
zaal beamen dat er wel meer tapwaterpunten mogen komen op de Oostelijke Eilanden. 
 
Carlinde vertelt kort over de aanleiding van het Groenplan: inmiddels alweer anderhalf jaar geleden 
vonden er meerdere schietincidenten plaats op de Oostelijke Eilanden; daarna is een intensievere 
aanpak gestart vanuit onder andere de politie en het jongerenwerk. Het Groenplan is toen bedacht 
als middel voor meer verbinding in de buurt en voor het verbeteren van de leefbaarheid van de 
omgeving. Groen zorgt voor een vriendelijkere uitstraling en ook tot meer sociaal contact tussen 
bewoners als zij samen actief zijn in het groen. De verwachting is eveneens dat gevoelens van 
sociale onveiligheid (verder) zullen afnemen. 

 
Carlinde geeft nu het woord aan Joep van Amelsvoort, die werkt als ontwerper Openbare ruimte en 
Landschap voor de gemeente Amsterdam. Hij vertelt dat in een van de eerste bewonersavonden 
samen met de aanwezige bewoners gekozen is voor het thema leefbare en eetbare wijk. Leefbaar 
wordt hierbij breed opgevat en bestaat onder andere uit gebruik, het stadsklimaat en de 
biodiversiteit. Het gebruik ervan is onder andere het ervaren van groen en het plezier wat je ervan 
kan hebben in de buitenruimte. Groen kan ook gebruikt worden voor het bijdragen aan het 
stadsklimaat, hierbij kan gedacht worden aan een betere luchtkwaliteit, het bergen van 
regenwater bij hoosbuien en de koelende werking van groen, waardoor hittestress wordt 
tegengegaan. Tot slot is de biodiversiteit van belang. We hebben ons laten adviseren door de 
stadsecoloog. Zo wordt er beplanting gekozen die bevorderlijk en niet schadelijk is voor dieren.  
Biodiversiteit past goed bij het thema van het Groenplan, namelijk ‘De eetbare en leefbare wijk’, 
wat zowel geldt voor dier als mens. Joep vertelt dat een eetbare wijk ook een heel mooi straatbeeld 
kan opleveren: veel planten die eetbaar zijn, kunnen ook heel erg mooi zijn. Voorbeelden die hij 
hiervoor geeft zijn bieslook, tijm, aardbeien en violen. Insecten moeten bij het kiezen van de 
planten wel de basis zijn.  
 
Biodiversiteit 
Carlinde neemt nu het woord weer over en vertelt over het proces van het Groenplan. Op 9 oktober 
vond de eerste bewonersbijeenkomst plaats, tevens ook een in november en december. Verslagen 
hiervan zijn onder andere te vinden op de website van Buurtorganisatie 1018. Verder is er op 23 
januari een schouw geweest, waarbij een groep bewoners samen met Carlinde, Joep en Monique 
(groenontwerpers), Els Corporaal (stadsecologe) en Richard Stocken Korzing (directievoerder 
Groen, Flora en Fauna) over de drie eilanden heen zijn gewandeld. Doel hiervan was om langs 
bestaand groen te lopen en plekken aan te wijzen waar het groen er niet aantrekkelijk uit ziet. Voor 
dit gesprek stond de afdeling Groen open en ze gaven aan dat het bestaande groen in de buurt 
vervangen kon worden, mits de bewoners dit dan vervolgens in zelfbeheer zouden nemen. Als de 
beheerkosten hetzelfde blijven als voorheen kan er gesproken worden van vervanging van de 
planten. Het resultaat van deze schouw is dat er een biologische zomerbollenmengsel wordt 
geplant op verschillende locaties: Kattenburgerkade, Olifantswerf, Oostenburgerkade en 
Oostenburgerpark. Deze bloembollen geven van mei tot september een kleurig beeld.  
 
Kattenburgerstraat 
Een aanwezige bewoonster vraagt of er meer verzoeken ingediend kunnen worden om op andere 
plekken ook bloembollen te planten, in het bijzonder in de Kattenburgerstraat. Carlinde geeft aan 
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dat de Kattenburgerstraat een speciale situatie betreft, omdat blijkt dat hier komende tijd veel 
projecten uitgevoerd gaan worden door de gemeente.  Op 19 maart is ook een speciale avond 
geweest voor de vergroening van de Kattenburgerstraat en de Kattenburgerkruisstraat. Tijdens de 
voorbereiding voor deze avond bleek dat 9 verschillende collega’s vanuit de gemeente allemaal 
plannen hebben met die straat. Ze is om tafel gaan zitten met diverse collega’s die korte termijn 
projecten hebben (zoals ondergrondse containers, waterbergingproject en een kunstwerk). Vanuit 
het Groenplan was eerder het idee om langs de Marinemuur een hondenuitlaatplaats te maken, 
maar dit kan helaas niet doorgaan vanwege de andere projecten. Het asfalt wordt bijvoorbeeld in 
zijn geheel vervangen. Er is wel een nieuwe plek naar voren gekomen voor een eventuele 
hondenuitlaatplaats. Er is een groot stuk openbaar terrein bijgekomen op het Marineterrein 
(artikel). Vanuit de gemeente gaan de gebiedsmakelaar en Carlinde met bureau Marineterrein in 
gesprek over de mogelijkheden om er een honden uitlaatplaats van te maken met bankjes, een hek 
en andere voorzieningen. Betreft de vergroening van de Kattenburgerstraat moet er specifiek 
gekeken worden waar dit wel kan in overleg met de projectleiders van de overige projecten. Een 
mogelijkheid zou zijn om (tijdelijke) plantenbakken te plaatsen, omdat deze makkelijk 
verplaatsbaar zijn. Verder komt er een pilot voor waterberging wat soortgelijk is aan het project 
‘Smartroof op het Marineterrein, waarbij een blauwgroen dak is geplaatst. Meer over dit dak wordt 
uitgelegd in het volgende filmpje of op de website. Het idee is om dit systeem ook toe te passen in 
de Kattenburgerstraat en kijken hoe dit aanslaat. Hierbij wordt het asfalt vervangen, zowel het 
fietspad als het voetpad zal ook vervangen worden. Onder de grond komt dan hetzelfde systeem 
als op de smartroof. Dit zorgt ervoor dat het regenwater dat valt beter geborgen kan worden en dit 
ingezet kan worden wanneer er bijvoorbeeld droogte ontstaan in de zomermaanden. Het dient dus 
als alternatief voor het huidige rioleringssysteem, wat niet meer functioneert. Er loopt nu een 
subsidieaanvraag om dit project te realiseren. Als dit goedgekeurd wordt, zal dit op korte termijn 
geïmplementeerd worden. Het idee is dat op dit systeem een groenstrook komt en daarop kan 
beplanting komen. Het is nu alleen nog afwachten. Verder vertelt Carlinde dat als er geld over is 
aan het einde van dit jaar er lentebollen geplant zullen worden op andere locaties. Bewoners 
mogen dat eventueel locaties initiëren. Plantenbakken kunnen nu wel al aangevraagd worden.  
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Uitvoering initiatieven in voor- en najaar 2019 
Zoals eerder al vermeld ligt de uitvoering van de initiatieven bij de bewoners in zelfbeheer. Dit is 
het vrijwillig onderhouden van delen van de openbare ruimte door derden. Hierdoor blijft het 
openbare karakter gehandhaafd, maar blijft de grond nog steeds eigendom van de gemeente. Een 
bewoner in de zaal vraagt Carlinde of zij genoeg zicht houden op wat er wordt aangevraagd en 
wordt geplant. Zo moet er wel rekening worden gehouden met het Japanse duizendknoop plantje, 
die verspreid kan worden door vogels. Deze plant schijnt een groot probleem te zijn en in staat om 
schade te veroorzaken aan gebouwen en leidingen. De wortels van deze plant gaan dwars door 
beton heen. Joep reageert hierop en vertelt dat de Japanse duizendknoop valt onder de noemer 
invasieve exoot. Deze komt niet oorspronkelijk uit Nederland en duwt snel andere planten weg. 
Het wordt niet verspreid door vogels, maar vaak doordat mensen deze ooit zelf in hun tuin hadden 
geplaatst en dan hun grondafval dumpen op openbare plekken. Hier nestelt deze plant zich dan 
snel en kan niet zaaien. Er is weinig kans dat deze op daken gaat nestelen en het gebouw verwoest, 
maar het is zeker een ingewikkelde plant om weg te halen. Wanneer mensen deze tegenkomen, 
kunnen ze altijd de gemeente bellen. Jeroen van Kemenade (gebeidsbeheerder) vertelt hier later 
meer over.  
 
Carlinde gaat verder over het onderwerp zelfbeheer, waarbij bewoners een contract afsluiten met 
de gemeente. Het groen wordt betaald en eventueel ook geplant door de gemeente, de bewoners 
gaan deze onderhouden. Zoals eerder al verteld kunnen bewoners een plantenbak aanvragen, wel 
moet elk initiatief door minimaal drie huishoudens ondersteund worden. Van belang bij dit 
groenplan is dat het samen gedaan wordt, dit is ook leuk en zorgt voor verbinding. Verder vertelt 
Carlinde dat er een gemeenschappelijke gereedschapsvoorziening komt voor de bewoners. Dit 
wordt een vaste voorziening bij de Witte Boei en wordt gecoördineerd vanuit het buurthuis. Brenda 
Heij is de nieuwe sociaal werker groen bij Dock en zij kan de zelfbeheerders op de Oostelijke 
Eilanden gaan ondersteunen. Alex te Paske, die aanwezig is namens Dock, stelt zichzelf voor als de 
sidekick van Brenda die helaas niet aanwezig kon zijn. Hij geeft aan dat er ook het idee is vanuit 
Dock om een groenploeg op te zetten. Hierbij kunnen mensen zich aanmelden als vrijwilliger en 
buurtbewoners helpen met hun groen. Aanmelden hiervoor kan nog steeds bij Alex of Brenda.  
 
Carlinde vertelt dat het groenplan in fases wordt uitgevoerd. Een deel van de uitvoering is nu al 
gaande, maar er zijn ook nog een aantal initiatieven die op dit moment getoetst worden op de 
haalbaarheid. Ook is het nog mogelijk om nieuwe initiatieven in te dienen. Carlinde hoopt op een 
sneeuwbaleffect: als mensen initiatieven in uitvoering zien, dat ze enthousiast worden en zelf ook 
willen meedoen. 
 
Initiatiefneemster van Kattenburg  aan het woord 
Het woord wordt nu gegeven aan Vilma een actieve bewoonster op Kattenburg. Zij had samen met 
vier andere buren een idee voor een geveltuin die geplaatst zou worden aan de kopgevel op de 
Kattenburgergracht. Het idee was dat deze 1 meter diep en 11 meter breed zou worden. In overleg 
in de gemeente is het nu mogelijk om deze 1.80 meter diep te maken, zodat het echt een soort 
buurttuin wordt. Verder vertelt Vilma dat er in deze straat ook veel hangjongeren zijn die tegen 
muurtjes aan leunen of op de grote betonblokken in de straat gaan zitten. Er is nu besloten dat er 
grote plantenbakken komen in plaats van de grote betonnen blokken die er nu staan. Deze 
plantenbakken worden 70 cm hoog en krijgt een dunne rand van 3cm, zodat het niet aantrekkelijk 
is om op te gaan zitten of je fiets er tegenaan te parkeren. De inhoud van de bakken wordt bepaald 
door de initiatiefnemers zelf. 
 
Het zelfbeheer en de rol van de gemeente en Dock 
Carlinde geeft nu het woord aan Jeroen van Kemenade, die gebiedsbeheerder is voor Centrum 
Oost. Dit is van Centraal tot de Weteringbuurt, Leidseplein, de Plantagebuurt, het Marineterrein en 
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de Oostelijke Eilanden. Hij is onderdeel van de afdeling Stadswerken, die het beheer van de 
openbare ruimte doet. Zij verzorgen ook het dagelijks onderhoud. Hij vertelt dat er twee 
verschillende soorten onderhoud zijn betreft groen, namelijk het groenonderhoud en het 
boomonderhoud. Boomonderhoud blijft altijd onderdeel van de gemeente zelf. Het 
groenonderhoud, specifiek zelfbeheer, is wel mogelijk om in samenwerking met externen te doen. 
Wel moet er dan een contract aangegaan worden. Dit klinkt erg formeel, maar is wel noodzakelijk 
om een goed zicht op de taakverdeling te krijgen. Ook moet het binnen de gemeente duidelijk zijn 
bij wie de verantwoordelijkheid ligt van het onderhoud. Betreft de Japanse duizendknoop zegt 
Jeroen dat zij wel vanuit de gemeente ondersteuning kunnen bieden om deze weg te laten halen. 
Voor vragen hierover mag iedereen contact met Jeroen opnemen. Informatie over bestrijden van 
Japanse Duizendknoop: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/japanse-duizendknoop/ 
 
Het hoe en waarom van de zelfbeheerovereenkomst  
Jeroen van Kemenade vertelt waarom bij zelfbeheer de regel 3 huishoudens per 15m2 groen geldt. 
Vanuit de gemeente vinden we het belangrijk dat mensen in contact komen met elkaar en nieuwe 
mensen ontmoeten. Zodat de buurtbewoners elkaar beter leren kennen. Ook is het positief als een 
initiatief door een buurt gedragen wordt. En de hoop is dat mensen geïnspireerd raken door de 
bestaande initiatieven en ook mee willen gaan doen. Mocht het zelfbeheer niet meer lukken om 
wat voor reden dan ook, kunnen de bewoners contact opnemen met de gemeente of samen met 
de sociaal groenwerker van Dock kijken of iemand anders hierbij kan ondersteunen. Wanneer er 
een contract is aangegaan met de gemeente, kunnen de bewoners budget aanvragen om 
bijvoorbeeld nieuwe potgrond of plantjes te krijgen. Vanaf dit jaar gaat Jeroen zelf ook rondes door 
de buurt maken om in contact te komen met de actieve bewoners, kijken hoe of alles goed gaat 
betreft de afspraken, zodat dit project ook goed blijft lopen. Carlinde heeft ook een voorbeeld van 
hoe de gemeente en de zelfbeheerders goed samen kunnen werken. Ze vertelt over een van de 
ingediende initiatieven voor de Kattenburgervaart. Actieve bewoners willen hier graag een 
watertuin en hiervoor is inmiddels een vergunning voor aangevraagd. De watertuin kan in het 
voorjaar worden aangelegd. De initiatiefnemers van dit project hebben voorafgaand aan het 
indienen van het initiatief eerst het draagvlak gepeild bij de buurt. Ze hebben bij alle bewoners een 
brief in de bus gedaan met een formulier met de vragen vind je het leuk en wil je meehelpen? Het 
resultaat was 23 steunbetuigingen en 8 buurtbewoners die ook wilden deelnemen. De bewoners 
doen het zelfbeheer en de gemeente ondersteund bij het onderhouden van de kettingen aan de 
onderkant van de watertuinen. Het kan natuurlijk niet van bewoners verwacht worden dat zij 
jaarlijks  het water in duiken om de kettingen te controleren. 
 
Initiatiefnemers van Oostenburg aan het woord 
Het woord is nu aan Judith, een enthousiaste bewoonster die al 9 jaar op Oostenburg woont. Zij 
vertelt dat er veel animo is om elkaar te leren kennen in de buurt, maar dat er voor mensen wel 
drempels zijn om mee te doen met de initiatieven. Zo zijn er weinig groenvoorzieningen en 
mensen willen ook niet zelf in de buidel tasten. In haar eigen VvE zijn ze al van start gegaan met de 
aanleg van een geveltuin, die voor veel plezier zorgt, zowel bij langslopende buurtbewoners als de 
mensen die de tuin onderhouden. Binnen de VvE hebben zij een comité opgericht en een 
WhatsAppgroep aangemaakt. Tijdens hun algemene ledenvergadering bespreken zij hoe ze de 
straat leuker kunnen maken. Op Oostenburg ontbreekt het nog steeds een beetje aan initiatieven, 
de straten zijn best kaal en met minimale investering kan er veel teweeg worden gebracht. Een 
voorbeeld hiervoor zijn plantenbakken of kopgevels die gevuld kunnen worden met een wingerd. 
Ook zou ze graag een watertappunt willen op Oostenburg die goed bereikbaar is om het groen te 
onderhouden. Gereedschap was ook essentieel, Judith geeft aan blij te zijn dat Dock hierin gaat 
voorzien. Een ander idee wat zij heeft is een compostbak, hiervoor zijn ook meerdere 
buurtbewoners enthousiast. Judith wil graag brainstormen met andere bewoners voor ideeën om 
Oostenburg mooier te maken. Hierbij is het volgens haar belangrijk dat er draagvlak gecreëerd 
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wordt. Uit eigen ervaring weet ze dat mensen persoonlijk benaderen hierbij erg helpt. Elkaar leren 
kennen en verantwoordelijkheid delen, zorgt ook voor sociale controle en uiteindelijk leidt dit tot 
een veiligere en leefbaardere buurt.  
 
Het woord is nu aan Rob, een andere bewoner van Oostenburg, die vertelt dat hij een aantal 
maanden geleden het Groenplan ontdekt heeft. Hij heeft gelijk een initiatief ingediend bij Carlinde 
betreft twee geveltuintjes in zijn straat die verwaarloost en klein zijn. Ook heeft hij een aantal 
mensen benaderd in de buurt en met de VvE gesproken en een tuincommissie opgericht. Hij is 
afgelopen tijd bezig geweest met een schets maken en draagvlak creëren. Inmiddels hebben vijf 
mensen zich aangemeld voor zijn initiatief. Iets positiefs wat hij meeneemt uit dit proces is dat hij 
nu contact heeft met bewoners van wie hij eerder het gezicht wel kende, maar nooit mee 
gesproken had.  
 
Een bewoonster in de zaal vraagt aan Carlinde over er ook al plannen zijn voor vergroening bij de 
bandenboot. Een andere bewoner reageert hierop met het nieuws dat hier al verbouwd wordt. 
Carlinde vertelt dat de kopgevels nu gebouwd worden. In het voorjaar zijn er geen mogelijkheden 
voor initiatieven, maar in het najaar wel. De bestaande geveltuinen worden ook verbeterd. Echter 
zolang de werkzaamheden bezig zijn, kan er helaas vanuit het Groenplan niks gedaan worden. Een 
andere bewoner vertelt dat bij het Touwbaanpark voorlopig ook niets gerealiseerd kan worden. Hij 
heeft contact gehad met de projectleider vanuit de gemeente en die heeft verteld dat er een nieuw 
inrichtingsplan ligt. Het is nu niet mogelijk om daarop te anticiperen betreft zelfbeheer. Carlinde 
zegt dat ze het gesprek met de projectleider zal openen in het najaar om te kijken hoe het er dan 
voor staat.  
 
(Regen-)watertappunten 
Vanuit de zaal vraagt een andere bewoner hoe het staat met de waterpunten. Hij vertelt dat hij 
samen met twee andere bewoners in zijn gebouw een geveltuin heeft. Nu kunnen zij de bewatering 
van de geveltuin verdelen over drie mensen, maar voor anderen is dit minder makkelijk. Vooral als 
je op de bovenverdieping woont, kan dit problematisch zijn. Carlinde vertelt dat de Alliantie een 
pilot wil doen met regentonnetjes die je aan regenpijpen kan hangen om water te vangen. In 
samenwerking met Brenda gaan ze kijken op alle eilanden waar deze regentonnen neergezet 
kunnen worden in samenspraak met de VvE’s en de huurders. Als je dan hoog woont, heb je een 
eigen regenwatervoorziening om je eigen balkon op die manier te onderhouden (aanmelden voor 
deze pilot kan bij Carlinde). Ook wordt er gekeken waar potentieel watertappunten geplaatst 
kunnen worden op de eilanden. Carlinde vertelt dat afgelopen zomer een hele droge zomer was. 
Een aantal zelfbeheerders op de eilanden het grachtenwater om hun tuinen te besproeien, echter 
dit water bleek te zout waardoor planten stierven. Via de website van Rijkswaterstaat kan je nu 
volgen hoe zout het water is. Ook hebben zij naar aanleiding van de droge zomer een permanent 
bellenscherm geplaatst. Hierdoor kan de instroom van het zoute water vanuit het Noordzeekanaal 
worden tegengegaan en blijft er zoet water in het Amsterdam-Rijnkanaal. Paul de Dooij, 
initiatiefnemer van Buurtgroen020, roept aanwezigen op vooral hun initiatieven op deze website te 
zetten. Hij heeft een interactief platform ontwikkeld voor en door groene Amsterdammers, waarbij 
informatie, activiteiten, projecten en kennis met elkaar gedeeld kan worden. Veel van de 
problemen die bewoners nu op de Oostelijke Eilanden ervaren, hebben anderen ook ervaren. Door 
dit netwerk te leggen, kunnen ook oplossingen met elkaar gedeeld worden. Anneke een actieve 
bewoonster vertelt ook dat er een werkgroep Groen specifiek bestaat voor de Oostelijke Eilanden. 
Afgelopen jaren zijn er al zelfbeheerders bij elkaar gebracht om ervaringen uit te wisselen. 
Aanmelden hiervoor kan per mail.  
 
Initiatiefnemer van Wittenburg aan het woord 
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Erik, een actieve bewoner van Wittenburg is nu aan de beurt om te pitchen. Hij heeft een initiatief 
bedacht dat voornamelijk betrekking heeft op het verbinden van groepen, zoals jongeren en de 
buurt. Hij zou graag willen dat zij meer betrokken raken bij het groenplan. Aanleiding voor zijn 
initiatief was dat het nieuwe jongerencentrum van Dock in zijn pand geplaatst werd. Er is toen een 
begeleidingscommissie opgericht en daardoor zijn de bewoners van het pand met elkaar in 
gesprek geraakt en hebben zij bedacht het lelijke pleintje op te knappen. Het uitgangspunt voor 
zijn idee ligt in de Tweede Wittenburgerdwarsstraat. Hier is de kopgevel erg lelijk en kaal. 
Inmiddels is de oude gevelsteen die 400 jaar oud is teruggevonden en deze zal worden 
teruggeplaatst. Erik heeft het idee om bij het opknappen van deze plek ook de basisscholen te 
betrekken en een combinatie te maken van het werken met groen en de geschiedenis van de 
eilanden. Hierdoor wordt het tevens ook educatief en de basisscholen hebben hier wel gehoor 
naar. Ook het jongerencentrum kan eventueel hierbij betrokken worden. 
 
Als laatste pitch is Has, initiatiefnemer van het Plukbos aan de beurt. Hij vertelt dat het 
oorspronkelijke plan was om een paar boompjes met wat gras te realiseren. Hij heeft het plan 
gepresenteerd aan de gemeente en veel overleggen gehad. Het begin is inmiddels al gemaakt en 
er zijn een aantal bomen geplant. Aankomende zondag is er een plantdag, hierbij staat een groep 
jongeren klaar met een hovenier om plantjes te planten. Iedereen is uitgenodigd om te komen 
helpen hierbij. De jongeren worden hierbij betrokken vanuit het zakgeldproject via Dock. Zij krijgen 
dan €2,50 per uur om te helpen en zij worden op die manier gestimuleerd om bij te dragen aan de 
initiatieven en zelf ook nieuwe ideeën te bedenken. 
 
Verbetering van bestaand gemeentelijk groen 
Een bewoonster uit de zaal vraagt wat er met het verwaarloosde bestaande groen gaat gebeuren 
en wie hier verantwoordelijkheid voor draagt. Zij geeft aan dat bij de Marinierskade een aantal 
bakken staan die verwaarloosd zijn en dit geeft een armoedig beeld. Een andere bewoonster geeft 
aan dat er ook een vuurdoorn is die niet gesnoeid wordt. Carlinde zal hierover het gesprek aangaan 
met de collega’s van de afdeling groen en de bewoners weer terugkoppelen wat hiermee gaat 
gebeuren. Mochten er nog andere ideeën zijn voor verbetering van het bestaand gemeentelijk 
groen, dan kunnen deze nog worden gemaild naar Carlinde.  
 

 
 
Afsluiting 
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Carlinde bedankt alle aanwezigen in de zaal, haar collega’s en iedereen die initiatieven heeft 
aangedragen. Ze vertelt dat er in ieder geval budget is voor dit jaar om initiatieven te realiseren en 
dat de aanwezigen het vooral door moeten geven aan hun buurtbewoners, gezien er nog ruimte is 
voor meer initiatieven. Vanaf volgens jaar kunnen initiatieven weer aangevraagd worden via de 
reguliere subsidies. Ook bestaan er boomsubsidies, waarbij er tot €5.000, - per boom aangevraagd 
kan worden, tot maximaal €50.000, - per aanvraag. Volgens een andere bewoner is het wel moeilijk 
om deze te verkrijgen. Joep geeft aan dat bij aanvragen er altijd getoetst moet worden of het 
haalbaar is, omdat er soms niet genoeg ondergrondse ruimte is wegens kabels. Echter men moet 
zich absoluut niet laten weerhouden om een aanvraag te doen. 
 
Tot slot kondigt Carlinde het lentefeest aan dat zal plaatsvinden op 11 mei. Hierbij komen er 
verschillende kramen en kunnen mensen ook informatie met elkaar uitwisselen. Het programma 
zal binnenkort bekend worden gemaakt en mensen krijgen hier ook een brief over. Op de 
lentemarkt zullen onder andere plantenpakketten uitgedeeld worden met bloembollen voor onder 
andere balkons. 
 
 
Kijktip: De vrouwen van Vensperpolder over sociale samenhang en onderlinge verbinding 

 
 
Agenda komende periode 

 
23 april 
Bijeenkomst “Vergroening Kopgevels” voor VVE-bestuurders en profs woningcorporaties.  
 
11 mei  
Lentefeest voor de buurt; er worden nog vrijwilligers gezocht hiervoor! 
 
 
Contactgegevens 
 
Carlinde Adriaanse   CarlindeAdriaanse@balance.nl 
 
Joep van Amelsvoort  J.van.Amelsvoort@amsterdam.nl 
 
Jeroen van Kemenade  Jeroen.Kemenade@amsterdam.nl 
 
Brenda Heij    BHeij@dock.nl 
 
Alex te Paske   AtPaske@dock.nl 
 
Werkgroep Groen    groen-eilanden@buurtorganisatie1018.nl  
 
 

 
 


