
  
 

 
 

 

GROENVISIE 2050 – aanvullingen en suggesties vanuit TUINEN VAN WEST 

 
De Groenvisie vinden wij een mooi en ambitieus rapport met veel aandacht voor groen en biodiversiteit.  

 
Vanuit Tuinen van West, het groene natuur-, (stads)landbouw- en recreatiegebied in Nieuw-West, hebben wij 

nog enkele suggesties en aanvullingen (en een correctie) waarvan wij hopen dat deze alsnog meegenomen 

kunnen worden. Wij achten deze van belang voor de verdere uitwerking van de visie. 
 

Met name wijzen wij op het belang van adequaat groenbeheer, met aandacht voor behoud van biodiversiteit 
in en om de stad. Daarmee is niet alleen de ecologie gebaat, maar ook voor recreatie zijn groene 

verblijfsplekken van groot belang. De mens maakt immers ook een deel uit van natuur en biodiversiteit. 

 
Bij nieuwe (bouw)projecten in gebieden die nu groen zijn is het wenselijk zoveel mogelijk uit te gaan van het 

bestaande groen, in het bijzonder bomen en bepaalde struiken, omdat die een langere levensduur hebben 
dan de meeste van de huidige projecten en daarbij diverse, voor mens en dier, nuttige functies vervullen.  

 
Groen ontstaat vanuit de bodem. Daarom is het niet wenselijk vruchtbare bodem om te vormen tot 

bouwgrond. 

 
Wij zijn hoopvol dat de uitwerking van de visie dezelfde hoge ambitie kan behouden. 

 
  Pieter Boekschooten,  
  als landschapsarchitect betrokken bij Tuinen van West en De Bretten 
 
  Cilian Terwindt,  
  adviseur duurzaamheid voor Tuinen van West, tevens werkzaam voor Urgenda 
 
  Norinda Fennema,  
  voorzitter Ondernemersvereniging Tuinen van West, tevens Flower Power @ Tuinen van West 
 

Hieronder doen wij nog enkele suggesties per pagina. 
 
pagina 5 Samenvatting 
Ook in economisch opzicht profiteert de stad van (openbaar) groen, zie eerder onderzoek van de GGD. Daarbij 

moet ook gedacht worden aan (biologische of biologisch-dynamische) (stads)landbouw en voedselbossen. Ook 

het circulair aanwenden van groene reststoffen (maaisel, snoeisel en hout) vertegenwoordigt economische 
waarde.  

 
pagina 15 Sociaal welzijn 

Hier zou ook de economische meerwaarde van een groene omgeving genoemd moeten worden, zie TEEB 

(www.teebstad.nl). Een groenere omgeving leidt onder andere tot hogere productiviteit en vastgoedwaarde. 
 

pagina 16 Klimaatadaptatie 
Hier zou Amsterdam Rainproof expliciet genoemd moeten worden; niet alleen in de begrippenlijst. 

 
pagina 17 Natuur 

Op deze pagina zou de Hoofdgroenstructuur (HGS) expliciet genoemd moeten worden. 

 
pagina 23 Visie op een groene stad 

Hier zouden de Groene AS en het Ecolint expliciet genoemd moeten worden als belangrijke 
landschapsverbindingen, ontstaan door samenwerking met omliggende gemeenten en provincie Noord-Holland. 

 

 
 

 

http://www.teebstad.nl/


  
 

 
 

 

pagina 24 De groene elementen 

‘Het landschap aan de rand van de stad’ zou beter omschreven kunnen worden als natuurgebieden, agrarisch 

terrein, gras- en (veen)weidegebieden 

 

pagina 29 Aan groen werken we samen 

Hiervoor zouden adequate structurele overlegvormen moeten worden gefaciliteerd, waar diverse partijen een 

rol kunnen spelen, met aandacht voor informatieoverdracht, afstemming en samenwerking. Goede voorbeelden 

hiervoor zijn het reguliere groenbeheeroverleg en het gezamenlijk opgestelde groenbeheerplan in Tuinen van 

West. 

 

pagina 35 Principe 3 

Bij ecologisch beheer moet ook expliciet aandacht geschonken worden aan ‘Schoon’, het voorkómen en 

verwijderen van afval en zwerfvuil. 

 

Ook bij ver- en herbouwprojecten moet expliciet aandacht besteed worden aan de consequenties voor de lokale 

biodiversiteit, omdat dit nu helaas regelmatig misgaat. 

 

Verder is het belangrijk om hierbij circulair te werken, met hergebruik van diverse groene reststromen; zie 

hiervoor de Biomassa Alliantie en Circulair Terreinbeheer of de Circulaire ProefTuin van West 

(https://tuinenvanwest.info/page/634/proeftuin.html). 

 

Ecologische en circulaire principes moeten in de hele keten van het groenbeheer worden opgenomen: 

beheerplannen, bestekken, aanbestedingen en monitoring. 

 

pagina 36 Principe 4 - samen 

Hier is ook een belangrijke rol voor (stads)landbouw in en aan de rand van de stad, met een grote 

maatschappelijke meerwaarde. Hiervoor zou structureel ruimte moeten worden gereserveerd in de 

bestemmingsplannen, dus niet alleen tijdelijk en ad hoc. 

 

pagina 40 Groene en groen-blauwe verbindingen 

Ook hier zouden de Groene AS en het Ecolint als goede voorbeelden genoemd moeten worden. 

 

pagina 53 Stadsbossen 

De Westelijke en Oostelijke Bretten staan wordt niet genoemd, maar zijn ook voor een belangrijk deel bos.  
 

Het is belangrijk om te streven naar behoud van de bestaande bomen (en struiken). Dus moet er (meer) 

aandacht geschonken worden aan een kwalitatief adequaat kapvergunningenbeleid: zorgvuldige aanvragen, 
adequate vergunningen, goede handhaving bij overtreding en toezicht op het juist invullen van de 

herplantplicht. 
 

Ook zou lokaal hergebruik van hout (in het kader van circulariteit) hier genoemd kunnen worden. 

 
Een suggestie voor een locatie van een stadsbos zou (de zuidelijke punt van) de Lutkemeer kunnen zijn. Daar is 

recent al nieuwe natuur aangelegd, maar dat kan veel robuuster. Daarnaast is (meer) groen van groot belang 
voor de inwoners van Nieuw-West. 

 
pagina 53 Sportparken 

Het aanleggen van kunstgrasvelden zou ontmoedigd moeten worden, juist in groengebieden. Deze hebben 

geen ecologische waarde, maar zijn te beschouwen als aardolieproduct met een serieus afvalprobleem.  
Verder zou het gebruik van ecologisch verantwoorde materialen moeten worden gestimuleerd. 

 
 

https://tuinenvanwest.info/page/634/proeftuin.html


  
 

 
 

 

pagina 54 en 55 Volkstuinparken 

Een van de ambities is de volkstuinparken meer openbaar te maken en daarbij een deel te verkavelen in 
kleinere eenheden. Daarbij zijn twee belangrijke knelpunten te noemen. 

 
(1) Volledige openstelling (ook in de winter en ’s nachts) kan onveilige situaties opleveren; dit is een serieus 

risico in volkstuinparken in de periferie van de stad met criminaliteit, zoals in Tuinen van West. 

 
(2) Bij het opsplitsen van tuinen vormt het eigendomsrecht mogelijk een serieus knelpunt, omdat de opstallen 

en de bomen/ struiken eigendom zijn van de tuinder en deze worden doorverkocht. Verder staat in de 
volkstuinparken een groot sortiment aan bijzondere bomen en struiken. De oudere volkstuinparken bezitten 

zelfs een flink aantal monumentale bomen die zeker beschermd moeten worden. De vrees bestaat dat bij 

verkaveling deze bomen zullen sneuvelen omdat ze te veel ruimte innemen in de nieuwe kleinere kavels. 
 

Een voorbeeld van wandelroutes is de volkstuinenroute in Tuinen van West, aangelegd op initiatief van de 
gemeente, met medewerking van de Bond van Volkstuinders en de besturen van de afzonderlijke tuinparken. 

 
Een uitnodigende entree is te vinden op volkstuinpark De Eendracht; deze is door de tuinders zelf aangelegd, 

terwijl bij de ingang van TIGENO in 2016 helaas een meterslange, gezonde en ecologisch belangrijke 

duinrozenhaag door de gemeente is verwijderd. 
 

Voor natuurvriendelijke inrichting en beheer kan ‘Natuurlijk Tuinieren’ gestimuleerd worden; enkele 
volkstuinparken hebben het keurmerk van de AVVN al behaald, dat zou een goede trend zijn. 

 

pagina 58 Begraafplaatsen 
Deze zijn vaak monumentaal ingericht; daar moet rekening mee gehouden worden bij ecologische inrichting en 

beheer.  
 

pagina 57 Landschap om de stad 
 

  Let op: het is Tuinen van West (zonder lidwoord en te gebruiken als enkelvoud). 
 
Ook hier zouden de Groene AS en het Ecolint als landschapsverbindingen moeten worden genoemd. 

 
Ook bij de bouw van bedrijvenparken moet er extra veel aandacht aan natuur-inclusieve en landschappelijke 

inrichting geschonken worden.  

 
Rondom de stad zou gestreefd moeten worden naar vrijliggende wandel- en fietspaden of landelijke wegen 

waar automobilisten te gast zijn.  
 

De scheggen zouden ook per openbaar vervoer goed bereikbaar moeten zijn; helaas is Tuinen van West 

slechter bereikbaar sinds het inkorten van buslijn 21. 
 

pagina 59 In een groen Amsterdam 2050 
 

  Let op: het is Tuinen van West (zonder lidwoord en te gebruiken als enkelvoud). 
 

Er zijn daadwerkelijk verbindingen tussen De Bretten, Spaarnwoude en Tuinen van West en onderling wordt 

goed samengewerkt; er is bijvoorbeeld een gezamenlijke (digitaal beschikbare) kunstroute samengesteld. Een 
directe (brug)verbinding tussen De Bretten en Tuinen van West voor wandelaars en fietsers is een lang 

gekoesterde wens. 
 

 
  



  
 

 
 

 

pagina 64 Organisatie en werkwijze 

Er zijn nu al geslaagde proefprojecten en succesvolle samenwerkingen, die kunnen worden geëvalueerd en 
nagevolgd. 

 
Een voorbeeld van constructieve samenwerking is het reguliere groenbeheeroverleg in Tuinen van West, met 

gemeentelijke diensten, Recreatieschap Spaarnwoude en Ondernemersvereniging Tuinen van West. 

 
Aanvulling op samenwerkingspartners: Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten. 

Aanvulling op kennis delen: IVN, KNNV, Vogelbescherming, Vlinderstichting, Bomenstichting, diverse 
onderwijsinstituten 

 

Samen met Rijkswaterstaat zou er langs wegen gestreefd kunnen worden naar meer groen, zoals bomen en 
struiken langs wegen en vaarten.  

 
Deelname aan Operatie Steenbreek (Stichting Steenbreek https://steenbreek.nl) kan helpen om de bewoners 

(meer) te betrekken bij groen, waarbij er ook een positieve rol is weggelegd voor tuincentra: een (biologische) 
plant in ruil voor een verwijderde tegel. 

 

pagina 65 Financiering 
Het is belangrijk dat groen niet alleen duur is, maar ook een economische (meer)waarde heeft, zie de TEEB-

stad systematiek – The Economics of Ecosystems and Biodiversity - www.teebstad.nl. 
 

pagina 68 Bijlage 1 Biodiversiteit 

Tuinen van West zou genoemd moeten worden in het rijtje van De Bretten enzovoorts: 700 hectare groen 
natuur-, (stads)landbouw- en recreatiegebied, een combinatie van rietlanden, water, bos en open gebieden, 

met (stads)landbouw en recreatie. 
 

pagina 68 Bijlage 1 Biodiversiteit (vervolg) 
Hier zou (nogmaals) aandacht besteed moeten worden aan het beschermen van alle bomen: aanvraag en 

verstrekken van kapvergunning, handhaving en herplantplicht, (lokaal) hergebruik. 

 
pagina 71 Bijlage 2 Groen en cultuurhistorie (vervolg) 

Bij het Algemeen Uitbreidingsplan mag de naam van de stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren 
(nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_van_Eesteren) niet ontbreken! 

   

pagina 73 Volkstuinparken 
Deelname aan het traject ‘Natuurlijk Tuinieren’ (keurmerk van de AVVN) zou gestimuleerd moeten worden. De 

transitie van nutstuin naar natuurtuin kan een toenam van ecologische waarde opleveren. 
 

pagina 78 Colofon 

Jammer dat de onderwerpen en locaties op de foto’s niet genoemd worden!  
 

 Pieter Boekschooten,  
  als landschapsarchitect betrokken bij Tuinen van West en De Bretten 
 
  Cilian Terwindt,  
  adviseur duurzaamheid voor Tuinen van West, tevens werkzaam voor Urgenda 
 
  Norinda Fennema,  
  voorzitter Ondernemersvereniging Tuinen van West, tevens Flower Power @ Tuinen van West 
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