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STADSVERHALEN

BASISGROEN NIET
VEILIG BIJ COLLEGE

Ongeveer een keer in de tien jaar werpt het College een blik
op de hoofdgroenstructuur. Juist nu zou die versterkt moeten worden, vinden vrienden van de verschillende parken.

’Stad maakt de handen vrij om met de groengebieden te doen wat ze willen’

Om de bouwplannen van de gemeente doorgang te kunnen laten vinden, wordt een streep
gezet door verschillende delen
van de zogeheten hoofdgroenstructuur. Dat is het heilige
groen in de stad, waar je niet
zomaar aankomt. Maar bij een
nieuw voorstel van wethouder
Marieke van Doorninck (GL) wil
ze dit basisgroen in de stad aantasten.
door Richard van de Crommert

A

ls een bepaalde
plek tot de hoofdgroenstructuur
behoort, is het
niet makkelijk om
daar te gaan bouwen of bijvoorbeeld te asfalteren.
Maar als dat predicaat
wordt weggehaald, wordt
dat ineens een stuk makkelijker. Zo gaat onder andere
het mes in de Sloterplas,
want daar moet een nieuw
theater worden gebouwd.
Een groengebied zit dan in
de weg. Ook gaat er een
streep door een deel van het
groen in het Diemerpark.
Want daar moeten sportvelden van kunstgras komen.
Dan is het niet handig voor
de bouwplannen dat daar
het basisgroen van de stad
ligt.

Reclameteksten

Maar de behoefte aan
groen gebied in de stad is,
mede als gevolg van de coronacrisis en de toegenomen
bevolking van de hoofdstad,
groter dan ooit. Niet iedereen kan het waarderen dat
de wethouder snijdt in de
groenader van de stad. Zo
keken Diego Pos van de
Vrienden van het Westerpark en Johan Vlug van de
Vrienden van het Diemerpark raar op toen ze vorige

„De hoofdgroenstructuur is het
heilige groen
waar de
gemeente niet
aan mag
komen”, vindt
Diego Pos van
de Vrienden
van het Westerpark.
FOTO
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week de reclameteksten
over 'radicale vergroening'
zagen terwijl 'hun' parken al
jarenlang bedreigd worden
door de plannen van de gemeente.
De kaart van Amsterdam
met daarop de toekomstige
hoofdgroenstructuur zag er
groen uit. Het gemeentebestuur tovert met heel veel
tinten groen, elk met een andere groenwaardering. Zo is
er een ander kleurtje groen
voor wandelgebieden en
weer een andere tint groen
voor kunstgrasvelden, die in
Amsterdam ook tot het
groen worden gerekend.
Wie goed keek, zag de verschillen met het huidige
hoofdgroen.

„In het Diemerpark komt
een gat in de hoofdgroenstructuur”, zegt Johan Vlug.
„We vreesden er al voor. In
de afgelopen jaren werd hier
al op voorgesorteerd. Daarover hebben wij, maar ook
de andere belangengroepen
van parken in de stad al veelvuldig allerlei zienswijzen
geschreven en ingeleverd bij
de wethouder. Maar aan die
zienswijzen heeft het stadsbestuur geen boodschap. De
wethouder walst gewoon
door.”

Rommelen

Dat kan de gemeente volgens Vlug doen omdat er
geen harde criteria meer
worden gesteld aan de pri-

maire groengebieden. „Het
zijn allemaal vage bewoordingen in de rapporten van
de gemeente. De stad maakt
daarmee de handen vrij om
met de groengebieden te
doen wat ze willen. In die
hoofdgroenstructuur liggen
bijvoorbeeld de scheggen
van de stad. Dat zijn de natuurgebieden die van buiten
de gemeentegrens de stad
inlopen. Op die plekken zijn
de groengebieden het meest
kwetsbaar. En juist daar
loopt de gemeente te rommelen met recreatieve programma’s en allerlei bouwprojecten. Daar hebben wij
heel veel moeite mee.”
Het College is van mening
dat het goed bezig is. „Hoe-

wel de stad groeit en er veel
wordt gebouwd, zijn voldoende en gevarieerde
groengebieden van cruciaal
belang voor de leefbaarheid
in de stad”, zo schrijft het
College. „Amsterdam gaat
daarom rigoureus vergroenen. Met de hoofdgroenstructuur beschermen en
versterken we belangrijke
groengebieden in de stad;
voor nu én in de toekomst.
Ook investeren we in de
kwaliteit ervan. We maken
een aaneengesloten netwerk van groen, zorgen
voor voldoende diversiteit
en beschermen kwetsbare
natuurgebieden. Groengebieden in de hoofdgroenstructuur blijven groen.”
Dat er met
verschillende
tinten
groen wordt
gewerkt,
blijft onderbelicht, zo
vinden de
tegenstanders. De plek
waar de nieuwe Meervaart
komt, blijft bovendien niet
groen.
En dan dat „rigoureus
vergroenen”, waar de gemeente het over heeft, daar
klopt volgens Vlug niet veel
van. „Dat is niet meer dan
tegeltjes lichten. Het is
snippergroen. Dat stelt op
structuurniveau helemaal
niks voor. Daarbij hanteren
ze begrippen die verwarrend zijn, zoals bijvoorbeeld ’een groen raam-

werk’. Dat is een goed verzonnen klinkende term,
voor een fietspadennetwerk
van asfalt.”
Wat gaan de vrienden
doen om het tegen te houden? „De gemeente lijkt nergens meer over te willen praten”, stelt Vlug vast. „In die
zin kunnen we niks anders
doen dan naar de rechter
gaan. Dat is een hele lastige
en negatieve route. Op dit
dossier zit nota bene een
wethouder van GL die het allemaal aanstuurt. Dat is heel
erg.”

Boterzacht

Net als Vlug hekelt ook
Diego Pos, voorzitter van de
Vrienden van het Westerpark,
de
reeks
aan
rapporten
die de gemeente over
het groen in
de
stad
maakt. „De
hoofdgroenstructuur is eigenlijk de bescherming van
de belangrijkste groenstromen van Amsterdam. Die
groengebieden komen de
stad binnen tot aan de binnenstad. Die moeten bewaard blijven. Het is het heilige groen waar de gemeente
niet aan mag komen. De
hoofdgroenstructuur wil eigenlijk zeggen: Amsterdam,
tot hier mag je je gang gaan
en niet verder. Daar zijn
normen voor afgesproken,
maar daar zijn een heleboel

Stadsbestuur
beknibbelt op
de groenader

Jennifer Bloemberg van de Partij voor de Dieren hoopt dat veel
Amsterdammers gaan inspreken.
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In het Diemerpark komen meer sportvelden van kunstgras.
FOTO RICHARD MOUW

uitzonderingen op mogelijk
gemaakt en dan wordt het
gevaarlijk. De normen zijn
inmiddels boterzacht. Er is
wel een adviescommissie,
maar die kan geen potten
breken. Als een wethouder
voorstelt ergens een recreatiecentrum bouwen, dan
wordt er een advies gegeven.
Maar adviezen zijn er in de
Stopera om in de la te stoppen. We willen dus dat de regels rondom hoofdgroenstructuur strenger worden.
Hier mag je gewoon met je
tengels niet aankomen. Er
zijn te veel ontsnappingsmogelijkheden. Het heilige
groen is te vrijblijvend.”

Ambitie

Pos vindt dat het College
van B en W er juist werk van
moet maken om de hoofdgroenstructuur te versterken. „Voor het Westerpark
bijvoorbeeld geldt dat het
een behoorlijk stenen boel

Dit is de plek waar de nieuwe
Meervaart komt in de Sloterplas. Het behoort plotseling niet
meer tot het basisgroen.
FOTO RICHARD MOUW

is. Het Westerpark zal drukker worden met alle nieuwbouw die eromheen staat gepland. Het park is onderdeel
van de hoofdgroenstructuur. Iedere keer is het de
gemeente zelf die er nog een
functie bijmaakt voor het
park en daarmee het basisgroen aantast, dus de hoofdgroenstructuur moet eigenlijk een stuk strenger. Wij
zien bij het College geen enkele ambitie om de hoofdgroenstructuur te versterken.”
Jennifer Bloemberg-Issa,
raadslid van de Partij voor
de Dieren, stelt dat het College Amsterdammers misleid „met ronkende teksten
over 'radicale vergroening'.
Dit terwijl er al jaren aan de
Johan Vlug
van de Vrienden van het
Diemerpark:
„Aan zienswijzen die bij het
College worden ingeleverd, heeft
het stadsbestuur geen
boodschap.”
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lopende band groen in de
stad verdwijnt en de nieuwe
hoofdgroenstructuur juist
lijkt af te koersen op radicale
ontgroening. Zo wil de wethouder plastic kunstgrasvelden in het Diemerpark,
terwijl juist hier de biodiversiteit zeer hoog is. Dat de gemeente wil dat de hoofdgroenstructuur gaat ‘meebewegen’ doet bij ons alle
alarmbellen rinkelen, want
van de hoofdgroenstructuur
moeten we juist met onze
handen af blijven.”

Strandeiland

De gemeente organiseert
over drie weken een bijeenkomst over het onderwerp.
„Het klopt dat in de nieuwe
hoofdgroenstructuur rekening is gehouden met plannen die momenteel spelen
binnen de gemeente”, zo laat
Van Doorninck via haar
woordvoerder weten. „Zo
heeft de raad vastgesteld dat
voor de Meervaart in de Sloterplas een plek gevonden
moet worden en is dat deel
van de Sloterplas niet opgenomen in de hoofdgroenstructuur. Dit is het zoekgebied voor de nieuw te bouwen Meervaart. Het merendeel van de plas krijgt in
deze plannen een beschermde status die het tot
nu toe niet had. Ook voor
Diemerpark zijn al ver gevorderde plannen voor de
uitbreiding van de sportvelden en daar is in deze plannen rekening mee gehouden. Daar staat overigens tegenover dat er flink beschermd
groen
wordt
toegevoegd in dat deel van
de stad, zoals de zuidoever
van Strandeiland en Buiteneiland.”

’Boomboete is prima’

Groen vertegenwoordigt enorm kapitaal in stad
door Daniel van Dam
AMSTERDAM • Het is
begrijpelijk dat de gemeente bomen in het
Vondelpark wil beschermen, zegt boomoloog Jan
Maurtiz, die daarmee op
de hangmatrel reageert.
De gemeente baarde
afgelopen zomer opzien
doordat handhavers een
meneer die zijn lignetje
aan een boom had geknopt een prent van 250
euro gaf en die boete
wordt niet geschrapt,
schreef burgemeester
Halsema dinsdag. Daar is
iets voor te zeggen, stelt
boomoloog Jan Mauritz.
Los van de vraag of het
boetebedrag in verhouding staat tot het ’vergrijp’ is, het begrijpelijk
dat er wordt opgetreden,
vindt de beëdigd boomtaxateur die door overheden wordt ingehuurd
voor waardebepalingen
van bomen en als deskundige op de rol staat van
het gerechtshof in Den
Bosch. Een hangmat aan
een boomstam knopen is
– hoe bizar dat wellicht
ook klinkt – niet goed
voor een boom. Het hangmat-touw kan essentiële
sappen in de schors afknijpen, waardoor er
schade ontstaat, stelt
Mauritz, die het snapt

Bomen in het Vondelpark vertegenwoordigen een economische
waarde die in de miljoenen loopt, stelt boomoloog Maurtiz.
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dat er wordt opgetreden.
Bomen vertegenwoordigen volgens de expert een
gigantisch kapitaal.
Grote solitaire bomen
op een beeldbepalende
plek in een stad – zoals
de platanen bij het Leidseplein – kunnen flink in
de papieren lopen. „Dan
ben je zo een paar ton
per stuk verder”, stelt
Mauritz. „Zo’n boom
heeft er jaren over gedaan om machtig groot te
worden. Als dat wordt
weggehaald, wordt er
niet alleen een gigantisch
visueel gat geslagen. Ook
neveneffecten verdwijnen. Dat de boom CO2
bindt, lucht reinigt, stof
uit de lucht opvangt, een

aanpassing doet aan het
microklimaat en dat
mensen er graag vertoeven om uit te puffen in
de schaduw. Er zijn voor
een grote boom 1500 tot
2000 kleine dunne exemplaren nodig, wil je hetzelfde effect herstellen.”
Het is, kortom, kapitaal
dat moet worden beschermd, stelt de boomoloog. „We kunnen hier
nog een hele boom over
opzetten, maar die paar
minuten zal weinig schade aangericht hebben.
Regels zijn er om te
handhaven, maar in dit
geval had een waarschuwing ook volstaan”, zegt
Wil van Soest van de
Partij van de Ouderen.

