


Beschrijving proces

• De basis van het groenbeleidsplan is het formatieakkoord en de 
bestuursopdracht namelijk het versterken van het groene karakter 
van de gemeente en het verhogen van de biodiversiteit.

• Er hebben twee presentaties plaatsgevonden met de commissie over 
de thema’ s en aandachtspunten.

• Bovenstaande heeft geresulteerd in voorliggend concept-beleidsplan

• Vanavond zal beeldvorming plaatsvinden over het bovenstaande.

• In november vaststelling van het Groenbeleidsplan door de raad. 



Doelstelling van de avond

• Beeldvorming over het voorliggende concept-Groenbeleidsplan zodat 
bij instemming het plan kan worden vastgesteld door de raad. 





Ambities

• Identiteit van de gemeente versterken door meer groen en betere 
kwaliteit van het groen.

• Gezondheid: lichamelijk welbevinden door meer bewegen in het 
groen mogelijk te maken en groen heeft een belangrijke functie voor 
CO2- en fijnstof-opname.

• Biodiversiteit: door aangepast beheer wordt de biodiversiteit 
versterkt.

• Klimaatbestendigheid: door meer groen aan te brengen meer 
infiltratie en schaduwwerking



Centrale thema’s

• Overgang naar duurzaam- en kwaliteitsgestuurd beheer van bomen. 
De boomveiligheidscontrole gaat van vijf naar drie jaar en het 
Handboek bomen is leidend.

• In principe geen kap van gezonde bomen.

• 1% groei per jaar van het aantal bomen (rijksdoelstelling).

• 500 m2 extra openbaar groen. 

• Aangepast maaibeheer ter bevordering biodiversiteit.

• Vergroening schoolpleinen

• Monitoren van de gestelde doelen



 Belangrijke aandachtspunten

• Aandacht in het plan voor voedselbos en pluktuinen.

• Aandacht in het plan voor bewegen in het park en dat daar 
voorzieningen voor worden aangebracht. De aanleg van 
natuurspeeltuinen kan hierbij een belangrijke rol spelen. Het 
samenbrengen van jong en oud staat hierbij op de voorgrond.



Belangrijke aandachtspunten

• De Stichting ‘Meer Bomen Nu’ kan een belangrijke rol spelen bij de 
vergroening. Zij heeft als doelstelling meer bomen te planten in de 
particuliere- en publieke ruimte. Zij hebben ook mogelijkheden om 
bomen gratis te leveren. Dit laatste geldt ook voor particulieren.

• Vergroening van tuinen: in het plan wordt aandacht gevraagd voor  
vermindering van verharde oppervlakken en deze om te zetten in 
groen. 



Belangrijke aandachtspunten

Klimaat

• Vergroening van tuinen: in het plan wordt aandacht gevraagd voor  
vermindering van verharde oppervlakken en deze om te zetten in 
groen.

• Vergroening van de buitenruimte door vermindering van verharding, 
waar mogelijk.

• Toepassen van verlaagde groenvakken.

• Toepassing van droogtebestendige bomen. 



Belangrijke aandachtspunten

• Bij her (inrichting) wordt de waarde van monumentale en bijzondere 
bomen bepaald  door taxatie. Indien het niet mogelijk is het 
getaxeerde bedrag niet of niet geheel op de betreffende locatie te 
besteden dan dient het bedrag in een groenfonds te worden gestort.

• Taxatie op basis van rekenmodel van de Nederlandse Vereniging van 
Taxateurs van Bomen (NVTB). 

• Bovenstaande geldt zowel voor gemeentelijke als particuliere bomen.

• Het gaat hierbij om 4.081 bomen



Belangrijke aandachtspunten

Bij illegale kap van bomen waarvoor een kapvergunning noodzakelijk is 
wordt altijd de getaxeerde waarde in rekening gebracht. Dit geldt zowel 
voor bomen met de monumentale en bijzondere status als voor bomen 
met een doorsnede groter dan 20 cm.

 



Belangrijke aandachtspunten

• Natuur-inclusief bouwen.

• Het handboek van de gemeente Amsterdam voor natuur-inclusief 
bouwen geeft hiervoor heel duidelijk richtlijnen.

• Keuze van een ontwikkelaar welke maatregelen hij uitvoert bij 
nieuwbouw. 

• Er moeten drie natuur-inclusieve ideeën worden toegepast binnen 
een ontwikkeling. 

• Handboek te vinden op website gemeente Amsterdam.
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