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De Gemeente Amsterdam heeft de komende jaren grote ambities op het gebied van groen, 
duurzaamheid en water. Het coalitieakkoord Een nieuwe lente en een nieuw geluid beschrijft de 
ambities voor de komende vier jaar;

➔ Er komt een stedelijke visie voor groen in de stad;

➔ In de huidige praktijk is het onderhoud groen op het niveau sober. De inzet is om de 
ecologische kwaliteit te verbeteren;

➔ Groen en parken worden verbonden door netwerken van groene stadsstraten en groene 
verbindingen; 

➔ We zetten in op een betere klimaatadaptatie in de openbare ruimte; 

➔ Om de druk op het groen in de stad te verminderen worden recreatieschappen beter op de 
kaart gezet; 

➔ Groen buiten de ring moet beter bereikbaar zijn en toegankelijk voor Amsterdammers; 

➔ Met waterschap en provincie werkt Amsterdam aan het verhogen van het waterpeil in 
Waterland, om zo veenoxidatie tot staan te brengen en biodiversiteit te verhogen; 

➔ Stadslandbouw wordt bevorderd, de huidige voedselstrategie krijgt een vervolg.

Veel ambities zijn te realiseren met actieve betrokkenheid en participatie van bewoners. 
Natuur&Milieuteam Zuid levert samen met een netwerk van actieve bewoners, vrijwilligers en andere 
organisaties een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen. Veel 
Amsterdammers helpen graag mee de leefomgeving te vergroenen, individueel of collectief.

We ondersteunen die Amsterdammers waar nodig. We delen graag onze expertise en ervaring. 
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Inleiding

Natuur&Milieuteam Zuid valt onder Stichting Wijkcentrum De Pijp, sinds 49 jaar het kennis en 
adviescentrum voor bewoners en ondernemers. Het Natuur&Milieuteam is ruim 25 jaar geleden 
ontstaan als werkgroep Natuur- en Milieu van Wijkcentrum De Pijp (voorheen Wijkcentrum Ceintuur) 
en uitgegroeid tot een organisatie die werkt voor heel Stadsdeel Zuid. 

Natuur&Milieuteam Zuid, Welzijnswerk De Pijp en !WOON Zuid verrichten veel van hun werk vanuit 
hetzelfde pand gevestigd aan de Gerard Doustraat. De lokale verbondenheid van de drie 
organisatieonderdelen met alle buurten in Amsterdam (Zuid) is groot en divers. De interne 
verbondenheid van de drie verschillenden werksoorten leidt tot onderlinge kennis en netwerk 
vergroting. Inhoudelijke kruisbestuiving van het werk vindt plaats. Wij zijn in augustus 2018 gezamenlijk
verhuisd naar het Huis van de Wijk De Pijp vanwege funderingsherstel aan ons pand in de Gerard 
Doustraat. De vertraging in de oplevering van een verbouwing in het Huis van de Wijk de Pijp en onze 
vindbaarheid op onze nieuwe locatie heeft vanzelfsprekend energie gekost. Nieuwe en andere 
samenwerkingen vinden plaats. Van mooie geveltuinen aan de buitenzijde van het pand aan de 
Tweede van der Helststraat tot aan intensievere samenwerking met de groengroep in de binnentuin 
van het pand. Nieuwe en experimentele toepassingen voor opvang van water met tegels, groene 
daken, regentonnen, verticale tuinen worden in samenwerking met de vrijwilligers uitgevoerd 
en getest in die tuin. 

Momenteel heerst er veel onduidelijkheid over de status van boomtuinen en over de procedure voor
aanvragen van boomtuinen en geveltuinen.  Graag gaan wij  daar in 2019 met de gemeente over in
gesprek. Er is veel animo onder bewoners om een boomtuin aan te vragen maar vanwege de huidige
procedure gaat dit in veel gevallen niet goed. We zijn gestart met de ontwikkeling van een speciale
website over geveltuinen, met behulp van vrijwilligers.

Het project de watertuinen in de Boerenwetering heeft dit jaar extra veel tijd gekost vanwege 
overleggen met de gemeente, de aannemer vanwege de bouw van de Albert Cuypgarage door de 
vrijwilligers en het team.

Het voorstel van Natuur&Milieuteam Zuid om in 2018 een kenniscentrum op te richten ter 
ondersteuning van groene initiatieven, is in overleg met de gemeente omgezet in een stedelijk 
groenlab. Onze kennis, inzet en betrokkenheid is gevraagd voor versterking van deze stedelijke 
ontwikkeling. Wij hebben meegedacht en meegewerkt aan de opzet van het Stedelijk Buurtgroenlab. 
Daarnaast is NMTzuid deelnemer van het kernteam Groen Platform Amsterdam.

Het team investeert in een netwerk en stimuleert inhoudelijk en praktisch bewoners en ondernemers, 
en werkt samen met alle relevante natuurorganisaties en de gemeente Amsterdam. Samen met hen 
worden goede en duurzame resultaten geboekt. Het werk is ook toepasbaar in andere delen van de 
stad, zodat de Amsterdamse beleidsdoelen eerder behaald kunnen worden.

Natuur&Milieuteam Zuid ondersteunt, adviseert en verbindt bewoners die werken aan een groener en 
duurzamer Amsterdam. Het team is in De Pijp, Rivierenbuurt en Buitenveldert betrokken bij groene 
bewoners- en medebeheer initiatieven en helpt deze met advies om deze initiatieven goed te laten 
functioneren, ook op de langere termijn. Het team begeleidt vele honderden actieve bewoners die 
meehelpen bij het beheer van parken, watertuinen en ander openbaar groen. 

Het team faciliteert het werk van een groot aantal individuele bewoners die hun bijdragen leveren aan 
een prettige, leefbare en groene stad.

Het werk van Natuur&Milieuteam Zuid draagt bij aan de vergroening van de gemeente Amsterdam, 
middels:
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• Vergroenen van de buurten via bewonersinitiatieven en ondersteunen van initiatieven voor de 
       aanleg van moes-, kruiden- en pluktuinen.

• Begeleiden van bewonersinitiatieven en medebeheer voor het vergroten van de kwaliteit van 
       buurtgroen.

• Initiatieven voor stadslandbouw en moestuinieren helpen door ze wegwijs te maken in de 
       regelgeving en samen met de gemeente nieuwe locaties te vinden.

• Bundelen van kennis en kunde over vormen van medebeheer. 

• De gemeente feedback uit de praktijk geven over welke regelgeving motiverend of belemmerend  
       werkt voor groene investeringen. 

• Stimuleren van initiatieven voor biodiversiteit en een goed leefmilieu voor bijen.

• Meewerken aan het realiseren van geveltuinen en boomtuinen. 

Het werk van Natuur&Milieuteam Zuid draagt bij aan de Agenda Duurzaamheid van de gemeente 
Amsterdam: 

• Water en de regenbestendige stad: activeren van bewoners en 
       ondernemers om water te bergen op diverse manieren.

• Groene gevels en daken: Natuur&Milieuteam Zuid legt de regels en procedures uit en denkt actief 
       mee over de uitvoering.

Natuur&Milieuteam Zuid versterkt de cohesie in de buurt. Groenprojecten zijn een uitstekend middel 
voor bewoners om onderling contact te leggen:

• Tegengaan van vereenzaming.

• Bewoners voelen zich hier door prettiger en veiliger en waarderen hun buurt meer.

Dit prestatieverslag 2018 betreft het werk van Natuur&Milieuteam Zuid dat werkt vanuit Wijkcentrum 
De Pijp. We hebben een indeling gemaakt op basis van de offerte: 

• Voortzetting van bestaande activiteiten

• Vernieuwd en nieuw

• Netwerk bewoners en ondernemers 

Bij elk onderdeel wordt aangegeven wat de prestaties zijn. 

Prestatieverslag 2018 Natuur&Milieuteam Zuid/4



1. Voortzetting van activiteiten 

Succesvolle activiteiten van Natuur&Milieuteam Zuid / Wijkcentrum De Pijp die zijn voortgezet in 2018
zijn  het  begeleiden  van  de  lopende  groene  bewonersinitiatieven  in  De  Pijp,  Rivierenbuurt  en
Buitenveldert. Hierbij zijn – naar aller tevredenheid – honderden bewoners betrokken en er zijn ook
nieuwe bewoners aangetrokken. In aansluiting hierop krijgt het stadsdeel steeds meer aanvragen van
bewoners  over  het  in  medebeheer  nemen van  groen  in  de  buurt.  Advies  hierover  wordt  snel  en
efficiënt gegeven door medewerkers van Natuur&Milieuteam Zuid. 

Projecten, die in 2018 zijn voortgezet zijn:

• De groene straatacties, zoals bewoners die tezamen de openbare ruimte vergroenen;

• De watertuinen in de Boerenwetering onderhouden met een groep van ca. achttien actieve   
       vrijwilligers;

• Boomspiegeladoptie en beplanting;

• Bewoners helpen om bomen te beschermen;

• Cursussen en advies over bijvoorbeeld geveltuinaanleg en onderhoud en balkontuinieren;

• De kwaliteitsbewaking van de bestaande geveltuinen;

• Slimme bewatering en snoeien voor bewoners ten behoeve van betere kwaliteit geveltuinen;

• Helpen met plantkennis en -keuze;

• Bevorderen van bodemverbetering middels cursussen en composteren.

Het begeleiden van bewonersinitiatieven en het opleiden en adviseren van bewoners sluit aan bij de
Agenda Groen en amendement  Groen in  de  Buurt.  Afhankelijk  van de vraag  wordt  kortdurend of
intensief met bewoners en ondernemers samengewerkt. De continuïteit van elk project moet zo goed
mogelijk worden gewaarborgd. Daarom blijft ondersteuning vanuit Natuur&Milieuteam Zuid cruciaal.

De activiteiten in het Amstelpark, Twikkel, Martin Luther Kingpark en Sarphatipark sluiten aan bij de
Agenda Groen: het samenbrengen van bewoners die zich willen inzetten voor medebeheer van het
groen in de parken.

In 2018 zijn we samen met Amsterdam Rainproof verder gegaan met de focus op waterberging.  We
zochten  locaties  voor  vergroening  en  ontharding  om  daarmee  wateroverlast  te  verminderen,  we
activeerden  bewoners  door  demonstraties  en  trainingen  om  zelf  mee  te  werken  aan  een
regenbestendige stad,  we organiseerden projecten met waterbergende maatregelen in verschillende
tuinen. 

Vanzelfsprekend is bij alle activiteiten ingezet op de verhoging van de biodiversiteit en werd ook de
koppeling gemaakt met de bodemkwaliteit, het gebruik van organische stoffen en dus de kwaliteit van
de flora voor bijen en vlinders in de stad. 

Het project waarbij ondernemers advies en hulp krijgen bij  ontwerp en onderhoud van geveltuinen
wordt voortgezet binnen de bestaande ondersteuning van geveltuinen. 
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Prestaties

• Ondersteunen van bestaande bewoners- en medebeheerinitiatieven 

Spontane bewonersinitiatieven structureren en continueren. Momenteel begeleiden wij ongeveer 60
bestaande bewonersinitiatieven. De ondersteunende rol van NMTzuid verschilt per initiatief. Een aantal
langlopende  initiatieven  vraagt  (maandelijks)  intensieve  begeleiding  en  er  zijn  ook  initiatieven  die
jaarlijks ondersteuning nodig hebben bij het werven of organiseren. 

• Nieuwe bewonersinitiatieven in 2018 zijn de plantenbakken in de Kuipersstraat die worden 
onderhouden door buren. 
Dit jaar gerealiseerd met feestelijke opening: initiatief van 2 x 2 bloembakken van Stadshout op de Jozef
Israëlskade en in de Paletstraat. 

Bij het initiatief Trompenburg wordt er door buurtbewoners getuiniert in de Rivierenbuurt. Er is hier 
samen met ons subsidie aangevraagd voor een compostbak. Deze subsidie is verleend en de 
compostbak is geplaatst in de zomer.
Buurttuin Egelenburg en Vlindertuin Soetbloem hebben een vliegende start gemaakt en zich 
gepresenteerd tijdens de Week van Zuid. Er is subsidie aangevraagd en verleend waarmee kruidentuin 
Soetkruid kon starten. Dat is een initiatief met een kruidentuin en een waterpomp naast initiatief 
Soetbloem. Op het Dora Tamanaplein zijn bewoners bezig met een groen plein waarbij 
Natuur&Milieuteam Zuid ondersteuning biedt. 
In het najaar is door bewoners in de Kribbestraat gevraagd om hulp. Zij willen hun straat graag een 
prettiger plek maken door te vergroenen met bomen en bakken, de stoep te verbreden met 
schuinparkeervakken waardoor er ruimte is om het fietsparkeerprobleem op te lossen. Er is meerdere 
keren vergaderd over de wensen. Daarna is contact gelegd met het gebiedsteam om te kijk wat er 
mogelijk is. Loopt door in 2019.
In de Noordbrabantstraat is in samenwerking met het stadsdeel en Eigen Haard een 
medebeheerinitiatief in ontwikkeling om 8 bestaande opgehoogde bakken samen met de bewoners 
opnieuw in te richten met bijvriendelijke planten. Door langdurige ziekte van de Eigen Haard 
initiatiefnemer en het wegvallen van het beschikbare budget bij de gemeente is het project sterk 
vertraagd. In 2019 gaan we samen met de bewoners en Eigen Haard kijken naar een andere manier om
dit van de grond te krijgen.
Het bloemenplantsoen op het Smaragdplein bij Plan C is nog niet gerealiseerd, we hopen hier in 2019 
mee verder te gaan. 

• In 2018 heeft ook een aantal bewonersinitiatieven geen doorgang gevonden. 
Een project  in de Eemstraat om een plantsoen op te knappen met buren is vanwege privé 
omstandigheden van de initiatiefnemer on hold gezet. 
Een ander bewonersinitiatief dat subsidie heeft ontvangen vanuit de gelden van Groen in de Buurt is 
een project met geveltuinen in de Govert Flinckstraat. Een bewoner wilde de geveltuinen aanpakken. 
Na werving wilden 10 bewoners meedoen om het groen te verbeteren. Dit initiatief is na de 
subsidietoekenning in samenspraak met de gemeente niet doorgegaan wegens een verschil van 
mening over de uitvoering tussen NMTzuid en de initiatiefnemer. In de Gaaspstraat wilde een VVE de 
buurt vergroenen. Samen met gebiedsmakelaars zijn we langs geweest, uiteindelijk is er niets uit 
voortgekomen.

Er zijn meerdere afspraken geweest met bewoners over het starten van een groenproject. Grappig 
genoeg vaak jonge moeders, die voor hun kind een mooiere groene omgeving wilden maken. Maar dan
is de baby geboren en ja, dan heb je wel wat anders aan je hoofd.
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• 30 nieuwe boomtuinen en 60 nieuwe geveltuinen en stimuleren onderhoud van 1800 
bestaande geveltuinen 

Er zijn in 2018 59 nieuwe geveltuinen aangevraagd en 21 verzoeken tot weghalen van een bestaande
geveltuin gedaan. Er zijn ook weghaal verzoeken ondervangen door  adoptie van geveltuinen door een
andere bewoner. Ook zijn er 15 boomtuinen aangevraagd.  Momenteel heerst er veel onduidelijkheid
over de status van boomtuinen en over de procedure voor aanvragen van boomtuinen en geveltuinen.
Graag gaan wij daar in 2019 met de gemeente over in gesprek. Er is veel animo onder bewoners om
een boomtuin aan te vragen maar vanwege de huidige procedure gaat dit in veel gevallen niet goed. 

• Groene straat/pleinacties

We stimuleren bewoners om de eigen straten en pleinen te vergroenen. Dit doen we onder andere 
door het verspreiden van biologisch bloemenzaad en biologische bollen. En door het aan elkaar 
knopen van de vragen om groen in een buurt. We helpen draagvlak vinden (Twikkel, Govert 
Flinckstraat, Kribbestraat, Smaragdstraat), betrekken bewoners bij groene herinrichting 
(Noordbrabantstraat, Dora Tamanaplein) wat dan vaak weer vorm krijgt in een bewonersinitiatief. 

• Onderhouden van watertuinen in de Boerenwetering 

Er worden sinds 1996 maandelijks onderhoud gedaan aan watertuinen in de Boerenwetering door een 
groep van ongeveer 18 vrijwilligers in de 4 rakken van de Hobbemakade en Ruysdaelkade. Gedurende 
2018 zijn er 12 werkochtenden georganiseerd waarbij met 3 boten de tuinen worden onderhouden. 
Dit jaar was een bijzonder jaar voor de watertuinen. Omdat de Albert Cuypgarage is opgeleverd konden
hier weer 55 watertuinen terug worden geplaatst. Deze zijn in 2 extra werkdagen beplant door 35 
vrijwilligers. Er kwamen veel oude bekenden helpen, maar er waren ook veel nieuwe geïnteresseerden. 
Eén betrokken buur heeft zelfs de lunches gesponsord. 
Het traject van overleggen met gemeente, projectmanagement en aannemer Max Bögl afgelopen jaren 
was intensief en heeft veel extra energie gevraagd van zowel vrijwilligers als NMTzuid. De nieuwe 55 
drijvende tuinen zijn een kroon op dit bewonersproject, dat De Pijp zichtbaar vergroent. 
In het najaar van 2018 hebben we een bijeenkomst georganiseerd over het aanleggen watertuinen in 
andere delen van de stad. Er waren 10 geïnteresseerden aanwezig die veel hebben opgestoken van de 
expertise, die aanwezig is bij NMTzuid. Er zijn concrete plannen om zo ook andere stadsdelen te 
vergroenen. 

•  Vraagbaak en adviesfunctie voor 500 bewoners en hen wegwijs maken in 
groenmogelijkheden in de buurt

Opvallend veel voorkomende vragen in 2018 waren vragen over geveltuinen en boomtuinen. Omdat er 
op gemeentelijk niveau een en ander is veranderd in de aanvraagprocedure, is het er niet duidelijker 
op geworden voor bewoners en dat hebben wij gemerkt. Andere vragen waren bijvoorbeeld: welke 
planten kan ik in mijn geveltuin planten, hoe start ik een bewonersinitiatief met mijn buren, waar kan ik
aan de slag als vrijwilliger, wanneer begint het officiële broedseizoen enzovoort. 
Regelmatig komen er verzoeken binnen van bewoners of ondernemers die een project willen starten 
en daarvoor van ons netwerk gebruik willen maken. Vragen over kapvergunningen, herplant en het 
voorkomen van (illegale) kap komen veel voor. Het project ‘Regenbestendig’ heeft veel 
geïnteresseerden aangetrokken, die meer informatie wilden hebben over hoe ze zelf kunnen 
meehelpen om de wateroverlast te verminderen.  We kregen dit jaar veel vergaderverzoeken en 
adviesaanvragen van groenorganisaties in andere stadsdelen of gemeenten, die willen weten hoe wij 
werken en dingen aan- en oppakken. 
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• Bomenridders vraagbaak en spreekuur

In het najaar is een bijeenkomst georganiseerd met de stedelijke bomenconsulent Hans Kaljee over de 
nieuwe bomenverordening van Amsterdam. Daar was zoveel animo voor, dat we nog een avond 
hebben georganiseerd. Beiden werden door ruim veertig mensen bezocht. Via het bomenloket, mail en
telefoon kwamen wekelijks vragen om hulp bij (illegale)kap van bomen. Dit vraagt om redelijke 
intensieve ondersteuning in korte tijd vanwege deadlines. Daarbij houden we vragen uit de rest van de 
stad en land af en sturen die door naar de Bomenstichting of andere organisaties.

• Cursussen

In de eerste helft van 2018 zijn de volgende cursussen georganiseerd: 

• snoeicursus op Twikkel (25 maart, er waren 15 deelnemers), 

• snoeicursus bij Kinderboerderij De Pijp (31 maart, er waren 14 deelnemers), 

• geveltuincursussen (12 en 14 april, er waren respectievelijk 16 en 7 deelnemers). 

• meerdere compostworkshops: composteren op je balkon (23 februari, 10 deelnemers), 
       composteren in je tuin (10 maart, 8 deelnemers), maak je eigen wormenbak (26 maart, 10 deelnemers),
       wormcomposteren in het Engels (27 juni, 11 deelnemers). 

• op zaterdag 19 mei was er een buurtboomtuinworkshop in Plan C met 8 deelnemers, als   
       voorbereiding op de groene straat actie in de Van Woustraat. 

• op 23 en 25 mei waren er twee extra werkdagen om watertuinen in te planten. Er waren 
       respectievelijk 15 en 20 bewoners om te leren en helpen inplanten van de nieuwe watertuinen. 

• er heeft een evaluatie van het bodemonderzoek plaatsgevonden op 18 januari, hier waren 6 
       deelnemers bij aanwezig. 

In de tweede helft van het jaar zijn de volgende cursussen georganiseerd: 

• 3 keer een CO2 talk op het Zomerfeest in het Amstelpark (2 september, 14 deelnemers), 

• 4 maal een EHBO voor Wilde Plantencursus in het Amstelpark (2 september, 34 deelnemers), 

• snoeicursus (17 oktober, 14 deelnemers), 

• Groene Straatdag Training (30 oktober, 7 deelnemers), 

• bijeenkomst watertuinen in Amsterdam (14 november, 10 deelnemers en 3 experts), 

• Bomen met Hans Kaljee (15 november, 37 deelnemers), 

• Groene Straatdag Training (17 november, 7 deelnemers), 

• Water Demo Dag in samenwerking met Amsterdam Rainproof (24 november, 26 deelnemers en 4 
       experts). 

• snoeicursus Frans Halstuinen (2 december, 18 deelnemers), 

• We hebben voor de tweede maal een succesvolle compostmeestercursus georganiseerd, die 
       bestond uit 7 bijeenkomsten (meerdere data, 17 deelnemers). 

Bij elkaar waren 324 deelnemers aan onze cursussen en lezingen in 2018.
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• Ondersteunen van Vrienden van het Amstelpark/Martin Luther Kingpark-Sarphatipark

NMTzuid adviseert de besturen over draagvlak, PR, organisatie en groen tijdens de vergaderingen. 
NMTzuid nam deel aan diverse informatiebijeenkomsten over deze parken van de gemeente ter 
ondersteuning van de betrokken bewoners. 

• In het najaar heeft het Amstelpark een zomerfeest georganiseerd. NMTzuid heeft geholpen met het
werven van groene buurtinitiatieven. Wij hebben in onze kraam bezoekers geïnformeerd over hoe ze 
hun omgeving groener kunnen maken en ter plekke workshops gegeven over CO2 vermindering en 
EHBO met wilde planten. 

• In het Sarphatipark hebben we samengewerkt met de gemeente om te komen tot een 
natuurvriendelijke speelplek bij de herinrichting van een deel van het park. 

• Stimuleren van het vergroten van biodiversiteit in alle groenprojecten 

Vanzelfsprekend wordt bij alle activiteiten ingezet op de verhoging van de biodiversiteit en de 
koppeling gemaakt met de bodemkwaliteit, het gebruik van organische stoffen én dus de kwaliteit van 
de bodem én flora voor bijen en vlinders in de stad. Er wordt samengewerkt met lokale hoveniers. Bij 
elk initiatief, cursus of evenement is de kwaliteitsverhoging van stadsgroen van belang. De keuze voor 
een biologische en ecologische aanpak, afgestemd met de stadsecologen, is de basis.

2. Vernieuwd en nieuw
Nieuwe en experimentele projecten die gestart zijn in 2017 zijn in 2018 verder uitgewerkt en breder 
uitgezet in het hele stadsdeel. 

Prestaties

• Verbeteren bodemkwaliteit (gevel)tuinen

De in 2017 ontwikkelde formule voor een gemakkelijk te onderhouden geveltuin, waarbij de 
bodemkwaliteit een grote rol speelt, werd in 2018 verder uitgerold. De formule voor deze ‘zelfwerkende
geveltuinen’ wordt aangeboden via alle theorie en praktijkcursussen. De informatie is toegevoegd aan 
de bestaande procedure informatie. Nieuwe aanvragers krijgen de formule mee om ze te helpen hun 
geveltuin zo goed mogelijk te starten. 

De website geveltuin.nl is in ontwikkeling. We zijn daarvoor afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.
Hier zal in 2019 verder mee worden gegaan.

• Waterberging, project  Regenbestendig

Na evaluatie van het in 2017 gestarte regentonproject  heeft Natuur&Milieuteam Zuid het gebruik van 
regentonnen en andere waterbergingssystemen verder gestimuleerd in 2018. 
Wateroverlast wordt ineens positief: regenwater wordt opgevangen en gebruikt om groen mee te 
onderhouden. Dit project is in 2018 uitgebreid met meer en nieuwe maatregelen, die bewoners zelf 
kunnen nemen, zoals een tegel waarin een plant groeit. 

Vijf maatregelen hebben we bedacht die in 2018 bij de bewoners onder de aandacht zijn gebracht. 

• De eerste was een waterpasserende tegel introduceren, in samenwerking met  twee partners. Een 
pallet Gewildgroei tegels, ook wel bekend als 'Living Pavement', is gezamenlijk ingekocht  voor een 
lagere inkoopsprijs en daardoor een lagere kostprijs voor bewoners. Deze zijn via ons en het Groen 
Gemaal doorverkocht. Een deel daarvan hebben we zelf als demonstratietegels op verschillende 
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locaties geplaatst. 

• De tweede maatregel bestond uit promotie van regentonnen. We hebben op de 
Natuur&Milieumarkt laten zien hoe je deze kunt aansluiten op de regenpijp en wat het rendement is. 
De regentonnen zijn verkocht waarbij onze rol adviseren en doorverwijzen naar de leverancier was, 
zonder het administratieve rompslomp. Ongeveer 20 bewoners hebben gebruik gemaakt van de 
promotie en een ton via ons afgenomen. 

• De derde maatregel zou een infiltratiekrat worden voor de geveltuin. Voortschrijdend inzicht heeft 
ertoe geleid dat deze maatregel is vervangen door een grindkofferdemo, waardoorheen water sneller 
de grond in zakt.

• De vierde maatregel was het aanleggen van een groen dak.

• De vijfde maatregel was het aanbrengen van een regengoot waardoor je water kan opvangen wat 
op het dak belandt. In eerste instantie waren we van plan om een toilet af te koppelen en aan te sluiten
op hemelwaterafvoer. Dit bleek onrealistisch vanwege regelgeving en een gebrek aan een geschikt 
openbaar toilet.

In november is er een Water Demo Dag georganiseerd in samenwerking met Amsterdam Rainproof 
waarop bovengenoemde 5 maatregelen werden gedemonstreerd. 

26 deelnemers hebben zich laten informeren over wat er kan en zijn ook daadwerkelijk in de daktuin 
van Huis van de Wijk De Pijp aan de slag gegaan. We hebben een regengoot aangelegd, een groen dak 
gemaakt, tegels vervangen door Gewildgroei tegels (‘Living Pavement’) en planten en een klimrek waar 
gevelbeplanting tegen kan groeien. Ook hebben we gedemonstreerd hoe je een regenton aansluit op je
regenpijp en hoe dit water vervolgens te gebruiken is om een plantenbak mee te bewateren. Verder is 
er een demonstratie gegeven over hoe je zelf een kleine grindkoffer maakt en hoe een grotere 
grindkoffer werkt in een tuin.  

• Watertuinen, 55 nieuwe watertuinen ingeplant

Herstel van de watertuinen in de Boerenwetering: 

• In 2015 zijn 60 watertuinen verwijderd vanwege de aanleg van de Albert Cuypgarage. In 2018 
hebben vrijwilligers 55 nieuwe watertuinen ingeplant en aangelegd.  Een begin is gemaakt met het 
realiseren van 4 nieuwe voorzetoevers bij de Brandweerbrug. Wilgentenen zijn ingevlochten, volgend 
voorjaar 2019 worden deze oevers ingeplant. 

• Op 23 en 25 mei hebben we twee extra werkdagen georganiseerd waarin 15 en 20 betrokken 
vrijwilligers 55 nieuwe watertuinen hebben ingeplant met 28 verschillende waterplanten per drijvende 
tuin. Ook waren er 5 beroepskrachten aanwezig op deze dagen. Een enthousiaste buurtbewoner heeft 
de catering gesponsord. 

• Met de betrokken partijen in de Boerenwetering is uitgebreid overleg geweest over de aanleg van 
de garage. Vanwege de bouw van de parkeergarage aan de Ruysdaelkade (Albert Cuypgarage) moesten
er alternatieve bevestigingsmogelijkheden worden gerealiseerd voor de watertuinen. Deze konden niet
in het hele rak meer aan palen worden bevestigd. Uiteindelijk is er na veel overleg gekozen voor 
drijvende gele boeien. Natuur&Milieuteam Zuid is de gesprekspartner voor gemeente, garage 
aannemer en andere partijen en vertegenwoordigt al 20 jaar de vrijwilligers.  

• Composteren  

Natuur&Milieuteam Zuid maakt zich sterk voor het beschikbaar maken van lokaal geproduceerde 
compost ter verbetering van de bodem en de biodiversiteit in geveltuinen en boomspiegels. 
Bewoners en ondernemers willen graag hun groenafval uit keuken en tuin composteren in plaats van 
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weggooien. Dit sluit aan op de in 2017 gestarte cursus tot compostmeester, waarin bewoners kennis op
doen over verschillende vormen van composteren en gestimuleerd worden een lokaal project op te 
zetten in hun buurt, samen met andere bewoners.

• Aan het begin van het jaar is er een informatieve flyer over de verschillende composteersystemen 
ontwikkeld in samenwerking met buurttuin I can change the world with my two hands en Gemeente 
Amsterdam. 

• Er zijn 4 aparte compostworkshops georganiseerd (zie voortzetting van activiteiten) 

• De compostmeestercursus is aangepast en werd door het hele seizoen gehouden (april – oktober). 
Dit betekent dat we voor deze cursus 7 aparte bijeenkomsten hebben georganiseerd waarin 
verschillende aspecten van buurtcomposteren aan de orde kwamen. Voorbeelden zijn de functie van 
een buurtcomposteerder en hoe je de buren ook enthousiast hiervoor krijgt. Verschillende manieren 
van composteren zoals wormcomposteren, composteren in vaten, warmte/ en koudecompost zijn aan 
de orde gekomen. 17 mensen deden mee, die onder andere betrokken zijn bij verschillende 
tuinparken, buurtinitiatieven en wormenhotels. 

• De diploma uitreiking was op de netwerkborrel in december. 

• Met de compostmeestergroep van 2017 hebben we een vervolgbijeenkomst gehouden en Micropia
       bezocht. 

• Op de landelijke compostdag van 17 maart hebben we twee activiteiten georganiseerd: een 
meewerkochtend bij buurthuis Plan C en samen met het Team Afval & Grondstoffen van de Gemeente 
Amsterdam hebben we gratis zakken compost uitgedeeld tijdens de andere workshop. 

• We ondersteunen compostprojecten van de moestuiniers De Trompenburg (Rivierenbuurt) en 
        Artsenijhof van het Beatrixpark.

• Groene Gevel: klimplantenproject

Verkiezing van de fraaiste groene gevels van Amsterdam. Hiermee willen we het nut van groene gevels 
onder de aandacht brengen. Groene gevels zijn isolerend, luchtzuiverend, vochtregulerend, verkoelend
bij warm weer en bovendien een nest- schuil- en voedselplek voor vogels en insecten, zoals bijen. 
Daarnaast verfraaien ze de stad. 

Via meerdere media zijn het hele jaar door oproepen gedaan om mooie groene gevels aan te melden. 
Er zijn diverse soorten klimmers genomineerd, waaronder blauwe regen, klimroos en trompetklimmer. 
In december vond de jurering en prijsuitreiking plaats tijdens de netwerkborrel voor vrijwilligers. De 
winnaars waren een Blauwe regen aan de Amstel, een groene gevel met dak aangelegd op een hotel en
een straat vol groene gevels in de Reguliersdwarsstraat . De publieksprijs ging naar een 
Suzanne/met/de/mooie/ogen in de Van Ostadestraat. De winnaars hebben een fotoboek van alle 
inzendingen gekregen en ontvangen een emaillebordje voor aan de gevel. Gejureerd werd door Dehlia 
Timman (raadslid D66), Imane Nadif (raadslid GroenLinks) en Geert Timmermans (stadsecoloog). 
Twee weken lang waren de genomineerde gevels en de winnaars te zien in een  tentoonstelling in het 
Huis van de Wijk De Pijp waar NMTzuid sinds augustus kantoor houdt.
 
 • Onderhoud en groenbeheer:  Project ecologisch medebeheer Twikkel

Sinds begin van het najaar 2017 werd op zeven klusdagen door diverse bewoners afval verwijderd, 
onkruid gewied, geharkt en gesnoeid. Deze vlindertuin is onderdeel van de ecozone van het Gijsbrecht 
van Aemstelpark. Een en ander gebeurde in overleg met en in aanvulling op het werk van de Afdeling 
groenbeheer van Stadsdeel Zuid.  

• NMT heeft geholpen met het werven van deelnemers via diverse social media en er is elke keer 
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geflyerd en geposterd in de buurt om bekendheid te geven aan het initiatief.

• De deelnemers kregen les in snoeien, zeisen, determinatie van planten, takkenrillen bouwen, 
zaaien en planten. We hebben meegedaan aan de Landelijke Natuurwerkdag in november, toch mooi 
15 deelnemers.

• NMTzuid nam deel aan de bewonersoverleggen over planning en aanpak. Ook hebben we actief 
meegewerkt aan het tot stand komen van een werkbare medebeheerovereenkomst tussen 
initiatiefnemers en de gemeente. Daarnaast hebben we bemiddeld toen er schade aan dit project was 
veroorzaakt door aannemers.
 
 

• Onderhoud en groenbeheer:  Van Woustraat boomtuinactie 

Meer  dan 15  jaar  geleden was  er  een groep  bewoners  het  project  Paradise  Now  in  de  Van Wou
begonnen.  In  2017  is  hier  een  vervolg  aan gegeven  nadat  het  oorspronkelijke  project  jaren  heeft
stilgelegen. Een betrokken groep van ongeveer 10 personen onderhoudt momenteel 5 boomtuinen in
de Van Woustraat. 

• Op 19 mei is er een actie georganiseerd waar 55 mensen bij betrokken waren. De boomtuinen zijn 
opnieuw beplant met biologische vaste planten. 

• De  ondernemersvereniging  (BiZ)  sponsorde  de  biologische  beplanting,  de  gemeente  heeft  de
tuinen laten bewerken door een hovenier, de gebiedsmakelaar heeft meegeholpen, vrijwilligers gaan
de tuinen onderhouden uitvoeren, kortom: van alle kanten is er samengewerkt. 

• Natuur&Milieuteam  Zuid  heeft  dit  project  georganiseerd  en  getrokken  en  ondersteunt  de
bewoners in 2018 bij dit project. Op zaterdag 6 oktober is er weer een werkdag georganiseerd. 

Er waren 8 vrijwilligers aanwezig. Samen hebben we bollen geplant, geschoffeld en rotzooi opgeruimd. 

• Oprichten kenniscentrum 

Het voorstel van Natuur&Milieuteam Zuid om in 2018 een kenniscentrum op te richten ter 
ondersteuning van groene initiatieven, is in overleg met de gemeente omgezet in het ondersteunen 
van het Stedelijk Buurtgroenlab. In dat kader heeft NMTzuid dit jaar bij zeven bijeenkomsten 
meegedacht en gebrainstormd. 

• NMTzuid heeft zitting gehad in de selectiecommissie en sollicitatiecommissie voor de functie van 
externe coördinator Groen in de buurt.

• Daarnaast is NMTzuid deelnemer van het kernteam Groen Platform Amsterdam. Dat heeft zich dit 
jaar samen met Economic Research Center Wageningen ingezet een onderzoek naar de Waarde van 
Stadsgroen uitgevoerd, dat op 12 maart is gepresenteerd en in de publiciteit is gebracht nét voor de 
verkiezing van het nieuwe gemeentebestuur.

3. Netwerk bewoners en ondernemers
De basis waar alles om draait en waar alles mee begint bij de vergroenen van de stad zijn de bewoners.
Ooit is het natuur- en milieuwerk ontstaan in 1993 als werkgroep bij Wijkcentrum Ceintuur, opgezet 
door en voor bewoners. Het is uitgegroeid tot een solide netwerk met bewoners maar ook met 
ondernemers en andere partners. 

Door het geven van goede efficiënte informatie van hoge kwaliteit wordt het netwerk geïnformeerd, 
versterkt en gestimuleerd. Bovendien ontstaan er nieuwe netwerken en nieuwe broedplaatsen doordat
bestaande initiatieven worden gedeeld, uitgebreid of opnieuw gestart in een andere straat of op een 
andere plek.
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Het activeren van (nieuwe) bewoners gebeurt met behulp van mondelinge communicatie, spreekuren, 
interviews in kranten, (netwerk)bijeenkomsten, nieuwsbrieven, sociale media en meerdere websites. 

Zo horen, lezen en zien bewoners hoe zij zelf aan de slag kunnen met het verbeteren van groen, wat er 
met water kan en hoe zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame stad. Mensen willen 
graag iets doen, maar weten vaak niet hoe en waar te beginnen. De vrijwilligers die een bijdrage aan de
stad leveren, worden bereikt via mond-tot-mondreclame, tegenwoordig steeds meer via social media, 
maar ook via diverse pr-activiteiten. De verhuizing naar een nieuwe locatie heeft voor uitdagingen 
gezorgd wat betreft onze zichtbaarheid in de buurt.  
 
 Prestaties 

• Bewoners informeren, betrekken en uitwisselen

Tenminste 650 bewoners worden goed geïnformeerd via de website NMTzuid.nl (64.000 unieke 
bezoekers) en social media. Twitter (5 accounts), Facebook (3 pagina’s) en Instagram worden dagelijks 
organisch of met advertenties ingezet om informatie te verspreiden waarmee duizenden mensen 
bereikt worden. We maken ook gebruik van community pagina's zoals Nextdoor en Buurtlink. Diverse 
(huis aan huis) kranten en digitale agenda's worden gebruikt voor oproepen in informeren.

• PR voor groene initiatieven uit de buurt 

We schrijven, ontwerpen en maken flyers en posters over het initiatief voor het verwerven van 
draagvlak en helpen verspreiden. Onze media worden ingezet om te werven voor draagvlak en helpers.

• Nieuwsbrief

Er wordt een maandelijkse nieuwsbrief gestuurd naar ongeveer 2600 geabonneerden. In de 
nieuwsbrieven staan minimaal 3 agendaberichten en 3 nieuwsberichten over verschillende activiteiten 
en gebeurtenissen op het gebied van groen in onze omgeving, 

• Website actualiseren
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Het streven was een website met 25.000 unieke bezoekers om de bekendheid en vindbaarheid van 
Natuur&Milieuteam Zuid te behouden en vergroten. Intussen zitten we nu al op ruim 64.000 unieke 
bezoekers alleen al via de website. Dagelijks wordt nieuwe informatie geplaatst op de agenda, in een 
bericht of op een themapagina. Wekelijks worden de informatiepagina’s bijgewerkt met nieuwe 
informatie.

Netwerkevents

Het streven is om 2 netwerkbijeenkomsten te organiseren voor 100 actieve vrijwilligers en 
1 Natuur&Milieumarkt met 1500 bezoekers. 

Vanwege de geplande verhuizing in augustus hebben we besloten om de netwerkbijeenkomst, die 
doorgaans in de zomer wordt georganiseerd uit te stellen tot er een open huis georganiseerd kon 
worden. Dat is eind januari 2019 gebeurd. 
Na de verhuizing hebben we de winternetwerkbijeenkomst voor actieve vrijwilligers op onze nieuwe 
locatie in het Huis van de Wijk de Pijp georganiseerd. Buitengewoon geanimeerd en inspirerend en 
druk bezocht, er waren 80 personen aanwezig.

 Hieronder volgt een verslag van de jaarlijkse Natuur&Milieumarkt. 

Zonnige 25e Natuur&Milieumarkt
Op de Dag van de Aarde was het prachtig weer op de 25e editie van de Natuur&Milieumarkt. Deze dag 
begon ooit als Geveltuinendag in 1993 en is inmiddels een jaarlijkse Groenmarkt in het Sarphatipark 
ook dit jaar met veel vaste klanten en heel veel nieuwe. 
Het was de 25e keer en dat hebben we laten zien met een historische tentoonstelling van 25 keer 
geveltuinendag. Daarbij hoorde een pittige historische quiz. De winnaar heeft ‘de bijbel’ Ecologisch 
Tuinieren van Velt in ontvangst genomen! 

De sfeer zat er goed in

Er werd gedanst op live muziek en de kinderen vermaakten zich met het zaaien van zonnebloemen, 
met schmink en bij het  Kids Repair Café. Op de markt was er informatie te vinden over 
waterbestendigheid, groene gevels, geveltuinen en compost. Er waren standjes van IVN, Operatie 
Steenbreek, Amsterdam Rainproof, de Hemkerhof, Groen Gemaal, Vereniging Sarphatipark, 
Wijkcentrum De Pijp, De Schone Pijp, Tonnelerie Den Oude, Zuid voor Elkaar, Vrijwilligers Centrale 
Amsterdam, Werkgroep Watertuinen, Containing Mushrooms, Open Tuinen Dag De Pijp, Jizzbirding, 
Vogelwerkgroep Amsterdam, Corina planten schilderen en Handgeplukt. Bij Bettina Bakt en Ratatouille 
kon je terecht voor lekkere biobroodjes. En bij het Groen Gemaal, Kwekerij Van Houtum/Bio-kultura, De
Tuinakker/Kwekerij De Ent en the Greennest Gallery werden natuurlijk heel veel planten gekocht voor 
het vergroenen van balkons, dakterrassen en (gevel)tuinen! Er waren 33 verschillende organsiaties 
aanwezig. 

Bijenweekend
Het spelletje ‘raad het zaadje’ was erg populair, vooral ook onder de jeugd. De prijs was een zakje 
bijenzaad. Gelukkig waren er heel veel winnaars; vooral de bijen! Het was 22 april namelijk ook de 
nationale zaaidag voor bijen waarop door het hele land bloemenlinten voor bijen werden aangelegd. 
Het was ook nog het weekend van de eerste ‘Nationale Bijentelling’. Olga van de Hemkerhof in 
Amstelglorie heeft met een groepje kinderen de bijenstand in het Sarphatipark opgenomen.
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Overige bijeenkomsten

Andere bijeenkomsten waar teamleden op aanvraag van gemeente, (netwerk)partnerorganisaties of 
bewoners bij aanwezig waren:

24 januari, ANMEC inspiratiebijeenkomst voor partners

31 januari, Berschermers Amsteland met de Provincie

7 februari in Pakhuis de Zwijger, een beter milieu begint bij je stad

15 februari Plan C buurtoverleg groen  

15 maart Schone Pijp Kennislab in Oranjekerk

19 maart bijeenkomst Edelsteen buurtbewoners Smaragdstraat

15 april aanwezig bij Bloesemborrel om input van bewoners voor Henrick de Keijerplein

2 keer aanwezig bij gemeentelijke overleg over stedelijke inkoop planten geveltuinen

16 mei, aanwezig als partner bij Rainparty van Amsterdam Rainproof

29 mei Presentatie uitkomsten onderzoek Economic Research Wageningen naar de Waarde van 
Stadsgroen i.o.v. Groen Platform Amsterdam 

1 juni groen in de buurt in de praktijk fietstocht 18 deelnemers uit de hele stad 

12 juni gebiedsplan Buitenveldert, 21 juni gebiedsplan Rivierenbuurt

18 juni, Midwest Rainbeer Bureau Regenwater

23 juni Open tuinen dag De Pijp 

25 juni ICT cursus Buurtgroenlab

27 juni Egelenburg Open Tuin

20 juli deelname aan sollicitatiecommissie Groen in de Buurt Lilian

31 juli, oevers beplanten Sarphatipark met 5 vrijwilligers 

6 augustus verhuizing 

22 september We Can Change festival

11 oktober aanleg van onze nieuwe geveltuin met 6 vrijwilligers

13 oktober Welkom in Buitenveldert

15 oktober G250 de Pijp, bewonersbijeenkomst

16 oktober bewonersavond Smaragdplein

18 oktober bewonersavond over Frans Halsbuurt pilot

3 november Landelijke Natuurwerkdag, nieuwe mensen: 4 volwassenen en 3 kinderen bij Watertuinen. 
Twikkel: 12 deelnemers. 

6 december Participatiemarkt Amsterdam Zuid en Centrum

Natuurvriendelijke speelplaats Sarphatipark, 3 bijeenkomsten op verzoek gemeente

Groen Platform Amsterdam, 6 bijeenkomsten kernteam

Op de volgende pagina's vindt u de tabel met de prestaties uit de subsidieaanvraag 2018. 
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Voortzetting Uren X tarief Kosten Beoogde doelen

Bewonersinitiatieven bege-
leiden

150 12750 150 Goed lopende bewonersinitiatieven in De 
Pijp, Rivierenbuurt en Buitenveldert zowel be-
staand als nieuw, in samenspraak met bewo-
ners begeleiden. 650 bewoners betrokken en 
tevreden

Adviesaanvragen medebe-
heer groen

40 3400 Stadsdeel krijgt advies over aangevraagde ini-
tiatieven, bewoners vinden snel de weg om 
slim hun initiatief te starten

Medebeheer ondersteunen 150 12750 200 Medebeheerprojecten in De Pijp, Rivieren-
buurt en Buitenveldert zowel bestaand als 
nieuw ondersteunen om continuïteit te be-
vorderen. Voorzien van materialen, kennis en 
procesbegeleiding

Buurtboomtuinen 30 2550 61 30 boomtuinen in beheer van bewoners, vaak
een straatproject, goede kwaliteit, 

Geveltuinen 80 6800 200 60 nieuwe geveltuinen ook bij bedrijven, 
adoptie verwaarloosde tuinen door andere 
bewoners, goede kwaliteit van de bestaande 
1800 geveltuinen

Groene (moestuin)balkons 60 5100 450 Doorzetten actie: 45 bewoners worden gesti-
muleerd om hun balkon groen te maken cq 
te houden

Groene straat/pleinacties 100 8500 400 15 buurtacties om straten te vergroenen met 
buurtbewoners

Watertuinen 60 5100 500 Goed onderhouden en schone tuinen, ver-
vangen van tuinen waar nodig, goed lopende 
groep van vrijwilligers

Adviesfunctie voor bewoners 150 12750 500 bewoners wegwijs in mogelijkheden, re-
gels, plannen, plantkeuze, nuttige contacten

Bomenridders vraagbaak en 
spreekuur 

80 6800 250 150 bomenvragen geholpen, 4 bijeenkomsten
over belang van bomen in de stad

Cursussen 100 8500 1000 250 bewoners opgeleid in plantkennis en -
keuze, bodemverbetering, slimme bewate-
ring, snoeien.

Vrienden van het Amstel-
park/Martin Luther King-
park/Sarphatipark onder-
steunen

35 2975 350 Bestuur vriendenverenigingen ondersteunen 
en helpen opzetten medebeheer park
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Vernieuwd en nieuw Uren X tarief Kosten Beoogde doelen

Verbeteren bodemkwaliteit
(gevel)tuinen

50 4250 500 Kwaliteit van geveltuinen verbeteren door de 
formule voor een makkelijke geveltuin aan te 
bieden via theorie en praktijkcursussen, 
laagdrempelig stappenplan en de informatie 
aanbieden via nog in te vullen website 
geveltuin.nl. Verbeteren bodem 12 gevel- of 
boomtuinen als voorbeeld in aansluiting op 
het compostproject. 

Waterberging en 
regentonnenproject

150 12750 1000 Inkoopactie regentonnen met instructiedagen
voor aanbrengen evt. met ook andere 
waterbergingssystemen. Woningcorporaties 
erbij betrekken vanwege benodigde 
toestemming.

Watertuinen 40 3400 250 55 nieuwe watertuinen en 4 voorzetoevers 
inplanten met waterplanten door vrijwilligers.

Composteren 150 12750 1500 Continuering met inzet bestaande 
compostmeesters op bestaande en nieuwe 
compost buurtprojecten , opleiden van 
nieuwe compostmeester, trainen van 
bewoners in nuttig hergebruik van organisch 
huishoudelijk afval voor directe verbetering 
van de bodem

Groene gevels: 
klimplantenproject

50 4250 500 Bevorderen Verkiezing  van de mooiste 
groene gevel van Amsterdam door een jury, 
tentoonstelling van de foto's van de gevels 
met opening, fotoalbumpagina. 

Onderhoud en 
groenbeheer: Project 
ecologisch medebeheer 
Twikkel

60 5100 200 Bewonersgroep helpen bij opstart ecologisch 
beheer van vlindertuin Twikkel. 
Tweewekelijks onderhoud met 5 a 10 
vrijwilligers. Trainen in ecologisch beheer en 
kennis.

Onderhoud en 
groenbeheer: Van 
Woustraat boomtuinactie

30 2550 150 Actieve groep bewoners en ondernemers 
ondersteunen in starten van een 
medebeheerproject boomtuinen in de Van 
Woustraat. 

Kenniscentrum voor de 
stad oprichten

200 17000 2500 Kennis toegankelijk maken voor 
bewonersgroepen die aan de slag willen met 
medebeheer. Toolkit maken daarvoor samen 
met ANMEC incl. trainingsaanbod
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Netwerk bewoners Uren X tarief Kosten Beoogde doelen

Bewoners informeren, 
betrekken en uitwisselen

100 8500 300 Tevreden en geïnspireerde bewoners via 
sociaal media incl. advertenties Facebook

Pr voor initiatieven uit de 
buurt

80 6800 250 Bewonersgroepen helpen om draagvlak te 
vinden, meer buren te betrekken en 
publiciteit te genereren voor hun project

Nieuwsbrief 90 7650 300 Maandelijkse nieuwsbrief versturen om een 
brede groep bewoners te activeren inzake 
mogelijkheden participatie in groen en water

Website actualiseren 60 5100 500 Algemene informatie updaten naar nieuwe 
ontwikkelingen. Brede groep bewoners op de
hoogte van mogelijkheden participatie in 
groen en water

Netwerkevents 200 17000 5000 2 netwerkbijeenkomsten met 100 actieve 
bewoners, betrekken bij elkaars initiatieven, 
uitwisselen ideeën en ervaringen – geslaagde 
natuur&milieugroenmarkt voor 1500 
bewoners

Totalen Uren X tarief Kosten

Totaal 2295 195075 16511

Totaal uren en activiteitengeld 211586
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De 25e Natuur&Milieumarkt in 
het Sarphatipark

Met een historische quiz en de 
winnaar kreeg de Veltbijbel



Snoeicursus op Twikkel

Maak je eigen compostbak

Snoeicursus Kinderboerderij

Compostmeestercursus

Planten leren determineren op Twikkel

© Natuur&Milieuteam Zuid/Wijkcentrum De Pijp

Plantenbakken Henrick de Keijserplein



Boomtuinactie Van Woustraat

Bloembakken Jozef Israëlskade en Paletstraat

Vlindertuin Soetbloem

Buurttuin Egelenburg

Oevers inplanten Sarphatipark



Inplantdag 55 watertuinen Water Demodag

Uitreiking Compostmeestercertificaten

Uitreiken Fraaiste Groene Gevel certificatien



Presentatie rapport ‘De waarde van stadsgroen’ 
aan de voorzitter van het Groen Platform 
Amsterdam op de Gerard Doustraat

Evaluatie 
Bodemonderzoek 

Groen Café on tour 
in De Pijp langs onze 
projecten




