Wild Amsterdam

Een Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor een natuurrijk Amsterdam
2020 - 2025

Beeld voorpagina: Thijs de Zeeuw/ Natureoptimist

Wat als we Amsterdam zien als stad met niet 863.000 inwoners maar vele
triljoenen?
Wat als we Amsterdam zien als een natuurgebied waar mensen wonen in
plaats van een stad met plantsoenen? Een groene stad met parken op
daken, met groene straten die elk huis verbinden met parken en bossen?
Wat als samenleven niet alleen over mensen gaat, maar in het Amsterdam
van de toekomst ook wordt gebouwd voor bomen, planten en dieren?
Omdat we elkaar nodig hebben voor een gezonde leefomgeving en een
duurzame toekomst.

De aanleiding
In 2018 werd het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gepresenteerd: een plan waarin wetenschap,
bedrijfsleven, natuur- en landbouworganisaties zich samen een soortenrijk Nederland voorstelden.
De directe aanleiding daarvoor was de algemeen gedeelde observatie dat de diversiteit van
leven in groot tempo afneemt. Habitats verdwijnen, visstanden storten in, wereldwijd vindt grootschalige ontbossing plaats, rivieren en bodems raken vergiftigd, insectenpopulaties verdwijnen.
Dit is slecht voor het welzijn van de mens. Een afname van de biodiversiteit tast de economie, het
levensonderhoud van mensen en de voedselzekerheid aan.
Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel richt zich in eerste instantie op het platteland. Maar wat kunnen steden doen om het tij te keren? In Nederland woont 74% van de bevolking in de stad of suburbane kernen. Natuur is in zichzelf waardevol, en draagt bij aan de leefbaarheid van de stad.
Bomen zorgen voor schaduw, insecten bestuiven bloemen en zicht op natuur is aantoonbaar
goed voor ons welzijn.
Wanneer we de wereld beschouwen als een groot natuurgebied waar ook mensen wonen,
levert dat vragen en ideeën op over het samenleven van mensen met al die dieren en planten.
Op die manier kunnen we ook naar de stad kijken, als een bijzondere biotoop, waar allerlei leven
zich thuis voelt. Die biotoop kunnen we rijker en diverser maken. De stad kan bij uitstek een plek
worden waar mensen, planten en dieren met èn naast elkaar kunnen leven en elkaar kunnen
ontmoeten. De opgave is daarom simpel: als we bouwen aan de stad, moeten we bouwen voor
mensen, planten en dieren.
Woensdag 13 november verzamelde een diverse groep vertegenwoordigers uit het Amsterdamse
zich in de Robbenzaal van Artis voor het maken van een aanzet voor een Amsterdamse bijdrage
aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel (zie deelnemers achterin). Actieve bewoners, kleine ngo’s,
hoofden van opleidingen in het groen, Woningbouwers, leden van landelijke natuurorganisaties,
waternetbeheerders, stadsbouwers en ambtenaren van de stad. Met elkaar kwamen we tot een
toptien van projecten die de droom aan de urgentie koppelt en stadsbreed kansen voor een
natuurlijkere stad concreet maken. ARTIS zal ook in de toekomst betrokken blijven als partner van
het programma en als centrum waar kennis van de Amsterdamse Natuur gedeeld wordt.

Een wilde stad in 10 projecten
1. AMSTERDAM ALS PARKSTAD: ‘ALLE PARKEN 1000 SOORTEN’
2. DE STAD ALS KRUIDENWEIDE: ‘NOOIT MEER WIEDEN’
3. AMSTERDAM ONDERGRONDS
4. NAAR EEN ECOLOGISCHE HOOGSTRUCTUUR
5. BOUWEN VOOR BIODIVERSITEIT: ‘DE STAD ALS LANDSCHAP’
6. AMSTERDAM WATERSTAD: ‘DE KADES ALS KRAAMKAMER VAN DE STAD’
7. HET SINGEL ALS WILDE GRACHT
8. EEN DRINKBARE AMSTEL
9. ALLE AMSTERDAMSE KINDEREN STADSNATUURLES
10. ALLE STADSDELEN EEN EIGEN WILDERNIS
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Deltaplan Biodiversiteitsherstel Amsterdam
Een aanpak in 10 projecten

1. AMSTERDAM ALS PARKSTAD: ‘ALLE PARKEN 1000 SOORTEN’
Amsterdam is een natuurrijke stad: de wereldberoemde scheggen zijn al bijna een eeuw leidend in
de stadsontwikkeling. Het is van belang deze groenstructuur te behouden en waar mogelijk te versterken, vergroten en ontbrekende schakels aan te vullen. De parken in deze groenstructuur hebben een grote potentie voor het vergroten van de biodiversiteit in onze stad. Laat ons streven om
voor 2025 in alle parken een 1000-soorten-telling te kunnen doen.
Wat willen we concreet bereikt hebben?
•
Elk park een 1000-soorten-plan,
•
Ieder park een 1000-soortencoordinator die daarop toeziet
•
Betere (ecologische) verbinding tussen parken onderling,
•
Geen verstoring door evenementen
•
Extensief, ecologisch beheer, meer ruimte voor natuurlijke processen en
inheemse beplanting
Partners:
•
GroeneBuurten
•
KNNV
•
IVN
•
UvA
•
Gemeente Amsterdam

2. DE STAD ALS KRUIDENWEIDE: NOOIT MEER WIEDEN
Niet alleen hoofdgroenstructuur-natuur in de stad heeft natuurwaarde. De stad als geheel is een rijk
en divers landschap. Juist ook buiten de hoofdgroenstructuur liggen kansen om de natuurwaarden
in de stad te vergroten en versterken. Laat ‘onkruid’ staan en moedig het aan waar mogelijk. Juist
onkruid is aangepast aan de stad en is onderdeel van het stadsecosysteem. Onkruid is vaak van
groot belang voor allerlei insectenleven.
Wat willen we concreet bereikt hebben?
•
Verdubbeling van het aantal insectensoorten door een ‘nee tenzij’ onkruidverwijderbeleid
•
Ecologische instructie groen en beheerdiensten: niet werken tegen de natuur in maar met 		
de natuur mee: alle bermen wild
•
Behoud de tijdelijke natuur, een bouwterrein telt niet mee als ‘groen in de stad’ maar heeft 		
ontzettend veel meer soorten dan een hockeyveld (dat wel als ‘groen’ meetelt)
Partners:
•
Gemeente Amsterdam (beheer, grond en ontwikkeling, ruimte en duurzaamheid)
•
Educatieve buurt- en natuurorganisaties

3. ‘AMSTERDAM ONDERGRONDS’
Alle leven begint bij een goede bodem. De grootste verscheidenheid aan leven zit onder de grond.
Daar ligt in een stad als Amsterdam een kans. De bodem van de stad wordt net als de gebouwen
‘gebouwd’. De ‘natuurlijke’ bodem zit doorgaans diep weggestopt onder een laag bouwzand en
puin. Daarnaast zit de bodem vol met andere functies. Voor een biodiverse stad is het van groot
belang zorgvuldig om te gaan met de bodem.
Wat willen we concreet bereikt hebben?
•
Alleen gebruik van zand en puin waar nodig (fundering en kabels en leidingen)
•
Een rijk bodemleven
•
Ruimte voor communicatie tussen planten, bomen en schimmels
•
Alle bladblazers weg
•
Minder verharding (betere relatie boven en ondergronds leven)
•
Minder verstoring en druk op de bodem
•
Andere regels en bouwvoorschriften
Partners:
•
De gemeente, Grond en Ontwikkeling
•
De gemeente, Verkeer en Openbare Ruimte
•
Nieuwe vormen van bestrating
•
Marjolijn Boterenbrood
•
Operatie steenbreek
•
Inside Outside
•
Common soil
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4. NAAR EEN ECOLOGISCHE HOOGSTRUCTUUR
De daken van de stad vormen een samenhangend daklandschap. Een eindeloze archipel van
kleine en grote oppervlaktes, die een goede kans bieden op vergroening, en daarmee verkoeling,
waterbuffering en het verbeteren van de algehele leefkwaliteit in de stad voor mens en dier.
Doelstelling:
•
10% meer groene daken
•
10 groene bruggen tussen gesloten blokken, en daarmee de eerste ‘canopy walk’ van
Amsterdam
•
Rioleringsgelden naar boven
Partners:
•
Gemeente Amsterdam
•
Woningcorporaties
•
Rooftop Revolution
•
Amsterdam Rainproof
•
Waternet
•
Dakdokters
•
Particulier eigenaren en vve’s

5. BOUWEN VOOR BIODIVERSITEIT: DE STAD ALS LANDSCHAP
Amsterdam bouwt, aan nieuwe huizen, nieuwe straten, nieuwe wijken. Daarbij moeten we niet alleen bouwen voor de menselijke stedeling, maar ook voor planten en dieren. Natuur-inclusief bouwen wordt de nieuwe norm. Of het nu woningbouw, wegenbouw, bruggenbouw of waterbouw is:
overal kan bouwen dienstbaar zijn voor biodiversiteit.
Doelstelling:
•
Natuur-inclusief bouwen verankeren in bouwopgave
•
Biodiversiteitsdoelen monitoren totdat de vooraf afgesproken doelstellingen zijn bereikt
Partners:
•
Bouwend Nederland
•
NVB
•
Gemeente Amsterdam
•
Architecten en Landschapsarchitecten
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6. AMSTERDAM WATERSTAD: DE KADES ALS KRAAMKAMER VAN DE STAD
Amsterdam is een waterstad. Het water is nog nooit zo schoon geweest, maar er leeft relatief weinig, vooral omdat de waterwegen vaak te strak en te weinig poreus zijn. Maar de honderden kilometers aan grachten, kanalen, slootjes, plassen, breken, rivieren en havenbekkens kunnen opnieuw
de kraamkamer van de stad worden, een belangrijke motor voor biodiversiteit.
Doelstelling:
•
200 kilometer aan kade natuurinclusief gerenoveerd
•
de kades en oevers van de stad officieel gemarkeerd als ‘ecologische zeer waardevol
gebied’
Partners:
•
Gemeente Amsterdam,
•
Waternet, Waterschap,
•
Havenbedrijf,
•
UvA

7. HET SINGEL ALS WILDE GRACHT
750 jaar geleden was Amsterdam een prachtig laagveengebied, vol kreken en rietlanden. We laten deze natuur terugkomen, door het Singel aan te wijzen als nieuw binnenstedelijk natuurgebied:
een wilde, groene gracht, een gordel van smaragd rondom de oude binnenstad, met rietoevers,
waterplanten en het soortenrijke leven dat van oudsher hier aanwezig was.
Doelstelling:
•
1 (deel van een) Amsterdamse gracht wordt een waternatuurgebied
•
Een nieuw aquatisch park in Havenstad of Buiksloterham
Partners:
•
Gemeente Amsterdam,
•
Waternet,
•
Waterschap,
•
Havenbedrijf,
•
UvA

8. EEN DRINKBARE AMSTEL
Wat als we weer zouden kunnen drinken uit de rivier die de stad zijn naam geeft? De waterkwaliteit
in de Amstel is enorm toegenomen - er kan nu gewoon in gezwommen worden – maar we gaan
nog een stapje verder, en zorgen dat er gewoon weer uit gedronken kan worden: zuiver en schoon
water, en in het kielzog daarvan een rijk onderwaterleven en misschien wel een otter.
Wat willen we concreet bereikt hebben?
•
Aanleg waterzuiverende onderwaternatuurgebieden (visriffen, plantenbeddingen,
takkenriffen)
•
Educatie en communicatie: we maken de (onder)waternatuur bezoekbaar en beleefbaar
•
Slimme afvang van drijfafval, geen overstort van het riool meer bij hevige regenval
Partners:
•
Gemeente Amsterdam,
•
Waternet,
•
Waterschap,
•
Havenbedrijf,
•
UvA,
•
Drinkable Rivers
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9. ALLE AMSTERDAMSE KINDEREN STADSNATUURLES
De keuzes van de mens zijn bepalend voor de biodiversiteit in de stad. Ons gedrag heeft een grote
impact op de biodiversiteit. Nu is dat negatieve impact, hoe kunnen we dat ombuigen naar positieve impact? Hoe krijgen we alle Amsterdammers mee? Hoe betrekken we de bewoners van alle
wijken en achtergronden? Kinderen zijn de toekomst en via hun ervaring in de stadsnatuur zullen zij
deze leren waarderen en behoeden.
Wat willen we concreet bereikt hebben?
•
In 2025 krijgt ieder kind van de basisschool en de middelbare school stadsnatuurles
•
De lessen vinden plaats tussen planten, kikkers en vogels in de buitenlucht
•
In 2025 zijn er 100 stadsnatuurgidsen
•
Voor iedere nieuwe school worden ook schooltuinen aangelegd. Op het dak, op het plein 		
of in de buurt
Partners:
•
HORTUS
•
Schooltuinen
•
De kinderburgemeester
•
GroeneBuurten
•
Bloei & Groei
•
IVN
•
Schoolbesturen

10. ‘ALLE STADSDELEN EEN EIGEN WILDERNIS’
Natuur is niet iets waarvoor je een uur in de auto moet zitten, je rijdt een wildrooster over en dan ben
je er. Natuur is overal om ons heen; wij zijn natuur. In Amsterdam, de laatste tijd steeds keuriger aangeharkt, zou je dat snel vergeten. Daarom: elk stadsdeel heeft recht op zijn eigen stadswildernis.
Wat willen we concreet bereikt hebben?
•
Ieder stadsdeel heeft zijn wildernis
•
Iedere Amsterdammer gaat vier keer per jaar naar de stadswildernis
•
100 Stadsnatuurgidsen
Partners:
•
Bloei & Groei
•
De Gezonde Stad
•
Gemeente Amsterdam,
•
Staatsbosbeheer / Natuurmonumenten
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Deelnemende personen en organisaties

Alice Smits				Zone2source
Ama Koranteng-Kumi		
Bloei en Groei
Anneke Blokker			Gemeente Amsterdam
Aukje Ypma				De Gezonde Stad
Barbara Vos				Pakhuis de Zwijger
Bart Truijens				Gemeente Amsterdam
Ben Eenkhoorn			
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bert Kuit				Bond van Volkstuinders
Bertus Tulleners			The Rockgroup
Brigitte Hofman			
Groene Longen
Carla Kuit				KNNV Amsterdam
Carlien Blok				HORTUS
Cilia ter Windt				Tuinen van West
Claud Biemans			Stoepgroenten
Debora Treep				MBO Wellant – Urban Green Development
Dineke Huizinga			
West-Indische Buurt in Transitie
Enno Ebels				Gemeente Amsterdam
Erik de Jong				ARTIS/UvA
Esther Spielmann			Waternet
Floor Hallema				Groene Longen
Francien van Dessel-Osendarp
Van Tol Hoveniers
Frank Vonk				AM
Fred Haaijen				Gemeente Amsterdam
Friso Klapwijk				De Dakdokters
Geert Timmermans			Gemeente Amsterdam
Gerard Oostermeijer			UvA

Martin Camphuijsen			KNNV Amsterdam
Hans Kaljee				Gemeente Amsterdam
Hans van Zijl				Kraaipanbuurt
Heleen Rouw				Artis
Ignas van Schaik			
‘de wilde stad’
Ioana Biris				Naturedesks
Jaap de Jong				De Gezonde Stad
Jan Buijs				GGD
Jan Henk Tigelaar			
Rooftop Revolution
Jan Overtoom				Bouwend Nederland
Jannekee Jansen op de Haar		
Jungle Amsterdam
Jaqueline Rijken			Parkenoverleg Amsterdam
Jelle de Jong				IVN
Jemma Land				Rivet Concepts
Jeron Bollaard				Krinkels
Jesper Feenstra			
Hemelse Natuur
Jip Louwe Kooijmans			
Vogelbescherming Amsterdam
Joost Janmaat				Partizan Publik
Jos Rademakers			ARK
Louise Vet				NIOO-KNAW/ Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Karin Selbach				Gemeente Amsterdam
Lesley Walet				De Gezonde Stad
Lidy Zeinstra				ANMEC
Lisette Heijke				Amsterdam Rainproof
Luella van Turnhout			GroeneBuurten
Maarten de Laat			
Stadsgenoot
Maike van Stiphout			nextcity.nl
Margje Jong				Dierenambulance Amsterdam

Marieke Oomen			ANGSAW
Marinus de Jong			Natuurmonumenten
Martin Koole				Struunhoeve
Matthias Lehner			nextcity.nl
Matthijs Hinkamp			Gemeente Amsterdam
Maud Aarts				Buitenwerkplaats
Michiel Huls				Deltavormgroep
Norinda Fennema			
Tuinen van West
Peter Kroon				Gemeente Amsterdam
Ralph Stuyver				Bureau binnentuinen
Rembrandt Sutorius			ARTIS
Remco Daalder			Gemeente Amsterdam
Remko Barkhuis 			
Havenbedrijf Amsterdam
Renske Peters				Stichting Beschermers Amstelland
Robert Graat				Staatsbosbeheer
Robinson Wijnands			NJN
Ruud Vlek				Vogelwerkgroep Amsterdam
Ruwan Aluvihare			
Gemeente Amsterdam
Shirit Brandwijk			
Port of Amsterdam
Thijs de Zeeuw			Natuuroptimist
Thijs Middeldorp			
Partizan Publik
Tineke Stricker			
Vrienden van de Sloterplas
Iris Visser				Natuurverdubbelaars
Tom van de Beek			
The Pollinators
Ton Denters				Ingenieursbureau Amsterdam
Veerle Platvoet			Gemeente Amsterdam
Yvonne Jakobs			Gemeente Amsterdam, Directeur Stadswerken
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