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Inleiding  
De resultaten 2020 van het Natuur&Milieuteam Zuid zijn weliswaar beïnvloed door de onduidelijkheid 
van de subsidie in 2021 en de corona-crisis, maar komen toch redelijk overeen met de voorgenomen 
prestaties. In onderstaande rapportage doen we verslag van de behaalde resultaten in het jaar 2020.  

Meer over Natuur&Milieuteam Zuid 
Natuur&Milieuteam Zuid (verder NMTzuid) is 27 jaar geleden ontstaan als werkgroep van Stichting 
Wijkcentrum De Pijp, sinds 50 jaar het kennis en adviescentrum voor bewoners en ondernemers. 
NMTzuid richt zich op De Pijp, Rivierenbuurt en Buitenveldert en bestaat in 2020 uit twee part-time 
medewerkers (elk 28 uur). 

Werkwijze NMTzuid 
NMTzuid start bij de basis: bij de bewoners en ondernemers in de wijk die ideeën, initiatieven of 
wensen hebben op gebied van vergroening. Het team investeert in een netwerk, 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 worden 
behaald.  

Bijdrage NMTzuid aan beleidsdoelstellingen Gemeente 
De Gemeente Amsterdam heeft grote ambities op het gebied van groen, duurzaamheid en water. Het 
NMTzuid draagt in hoge mate bij aan de volgende ambities: 
- Een gezonde, groene, fijne leefomgeving;
- Klimaatadaptatie;
- Biodiversiteit en circulariteit;
- Duurzaamheid en soortbescherming;
- Democratisering;
- Participatie en betrokken, medeverantwoordelijke burgers;
- Sociale cohesie, sociale verbindingen en daardoor veiligheid;

Op welke manier behaalt het NMTzuid haar resultaten? 
Er zullen altijd burgers zijn die het initiatief nemen om samen met hun buren, hun leefomgeving 
groener en duurzamer te maken. De resultaten op dit gebied zijn groter, stabieler en kwalitatief hoger 
door het werk van het NMTzuid. Ook is de inzet van het NMT in de regel efficiënter dan wanneer 
andere partijen deze taken over zouden nemen. NMTzuid richt zich namelijk al decennia specifiek op 
het vergroenen en verduurzamen door het activeren, faciliteren en verzelfstandigen van 
buurtbewoners. Zij bundelen daardoor met relatief weinig inzet, een krachtig spectrum van ervaring en 
faciliteren een groen netwerk. 

Wat precies maakt de inzet van NMTzuid zo effectief? 
a. NMTzuid zorgt ervoor dat het sociaal kapitaal optimaal benut wordt. Zij bereikt naast de des-

kundige, zelfstandige mensen met tijd, ook die mensen die minder initiatiefrijk, zelfredzaam,
bewust of daadkrachtig bezig zijn met het vergroenen van hun omgeving. Door de inzet van de
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NMT’s doen ook bewoners mee die groenkennis ontberen, de wegen of het netwerk niet ken-
nen, de ingewikkelde aanvraagprocedures niet begrijpen, niet kunnen voldoen aan de lastige 
eisen of niet de tijd of het doorzettingsvermogen hebben om de vaak bureaucratische wegen te 
bewandelen.  
Dit krijgen het NMT onder meer voor elkaar door:  
o Mensen actief te informeren over de mogelijkheden om te participeren;
o In te spelen op de wensen en mogelijkheden van bewoners;
o Mensen te verbinden aan anderen;
o Mensen op weg te helpen, initiatieven te ondersteunen bij de (op)start en de vaardigheden

van deelnemers vergroten;
o Kennis op een laagdrempelige manier aan te bieden.

b. In de afgelopen jaren is daardoor een heel breed en solide netwerk van bewoners, onderne-
mingen en andere partijen opgebouwd.

c. NMTzuid beschikt over een scala aan kennis, informatie en contacten op het gebied van plan-
tenkennis, aanleg van groen, biodiversiteit, waterhuishouding, (moes-)tuinieren en verticaal tui-
nieren. Met dit alles helpen we bewoners zodat ze het wiel niet opnieuw uit hoeven te vinden
en snel aan de slag kunnen gaan met een bevredigend resultaat.

d. Het NMTzuid is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid. Zij bieden bewoners inzicht in
(en sluiten aan bij) hun eigen handelen, krachten en mogelijkheden. De ondersteuning is erop
gericht dat initiatieven zo snel mogelijk zonder professionele steun functioneren.

e. Het NMTzuid kan snel inspringen wanneer het initiatief dreigt te stoppen (door verloop van
buurtbewoners of andere moeilijkheden). Door er op zo’n moment meteen weer in te stappen,
aansluitend op wat er nodig is, zorgt NMTzuid in tegenstelling tot meer projectmatige organisa-
toren van groeninitiatieven, voor duurzame betrokkenheid en inzet.

Risico’s: 
Dreigende korting op subsidie GIB 
Eind 2019 besloot de gemeenteraad om de middelen ‘Groen in de Buurt’(GIB) gelijk te verdelen over de 
stadsdelen1. Dat betekende een flinke daling van de financiering voor de twee natuur- en milieuteams 
in Stadsdeel Zuid (d.w.z. NMTzuid en Groene Buurten). In februari 2020 nam de raad een motie2 aan 
met de opdracht dat Stadsdeel Zuid met beide NMT’s moet bekijken hoe voorkomen kan worden dat 
kennis, ervaring en het netwerk, die in de afgelopen decennia is opgebouwd, verloren gaat en in plaats 
daarvan beter benut kan worden. Deze werkwijze kan de stad immers gebruiken door ze als blauwdruk 
te laten fungeren voor andere delen van de stad. Volgens afspraak met het stadsdeel maakten 
NMTzuid en Groene Buurten begin juni een gezamenlijk voorstel : 

- Hoe en op welke gebieden wij samen gaan werken;
- Waar we besparingsmogelijkheden zien;

Het stadsdeel heeft op basis daarvan voor 2021 extra incidentele middelen kunnen vrijmaken. 

Beëindiging subsidie opbouwwerk 
Daarnaast beëindigde het stadsdeel de andere grote basissubsidie van Wijkcentrum De Pijp, -de sociale 
basisvoorziening- per 1 januari 2021. Deze maatregel bedreigde ook het voortbestaan van het NMT. 
Beide onderdelen van Wijkcentrum De Pijp versterken elkaar inhoudelijk in allerlei opzichten. 

1 Dit besluit was een opvolging van het amendement Bosman c.s. (1357)  
2 Motie inzake Groen in de Buurt 2020 e.v. (behoud groene buurtteams Zuid) door A.L. Bakker, Van Renssen e.a. (12-2-2020). 
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Daarnaast maakt het feit dat de overhead van deze pijlers van het wijkcentrum gedeeld worden, de 
kans reëel dat wanneer de ene poot omvalt, het NMTzuid ook omvalt.  Het was voor NMTzuid dan ook 
goed nieuws dat de gemeenteraad eind 2020 besloot om komend jaar de opbouwpoot van het 
wijkcentrum toch weer een jaar geld toe te kennen. 

Voor de medewerkers en de werkgever is deze onzekerheid een verontrustende zaak. De continuïteit 
van het werk komt hierdoor in gevaar. Niet alleen omdat medewerkers en werkgever tijd moesten 
steken in het zoeken naar mogelijkheden om te kunnen blijven bestaan. Ook het feit dat mensen gaan 
solliciteren naar een baan met meer zekerheden is een risico voor de continuïteit van het werk.  

Corona 
Ook de corona-crisis heeft de voorgenomen prestaties in gevaar gebracht en beïnvloed. Veel 
voorgenomen bijeenkomsten zoals de netwerkbijeenkomst, de Fraaiste Groene Gevelverkiezing en de 
Groen Parel Buurtschouw konden niet doorgaan. Het facilitair omschakelen naar thuiswerken en 
organiseren van digitale bijeenkomsten was voor onze kleine organisatie ingrijpend en eerste instantie 
ook tijdrovend. Ondanks deze crisis komen de resultaten van NMTzuid redelijk overeen met de in de 
subsidieaanvraag voorgenomen prestaties, doordat het team voor een aantal onderdelen alternatieven 
heeft gevonden.  

Tot slot 
In onderstaande jaarrapportage vindt u beschreven: 
1. Een algemene beschrijving van verschillende activiteiten
2. De prestaties van 2020



6 
 

Algemene beschrijving activiteiten 
 
In de afgelopen jaren is gebleken hoeveel behoefte er is aan manieren om de beperkte ruimte in de 
stad te vergroenen. Het belang van groen voor de leefbaarheid, biodiversiteit, luchtkwaliteit, 
geluidsdemping, verkoeling en waterberging is in allerlei publicaties en onderzoeken aangetoond. 
 
Succesvolle activiteiten van NMTzuid/Wijkcentrum De Pijp, die worden voortgezet in 2021, zijn het 
helpen opstarten, adviseren en begeleiden van bestaande en nieuwe groene bewonersinitiatieven in 
De Pijp, Rivierenbuurt en Buitenveldert. Het opstarten van bewonersinitiatieven, opleiden en adviseren 
van bewoners vindt het hele jaar plaats en sluit aan bij het Coalitieakkoord 2018, 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 de initiatieven moet zo goed mogelijk zijn 
gewaarborgd. Voldoende draagvlak in de buurt is daarbij voorwaarde. Dat geldt ook voor bestaande 
medebeheerinitiatieven en bewonersinitiatieven. We blijven deze volgen en zo nodig helpen met het 
werven van nieuwe vrijwilligers of nieuwe financiering.  
 
Ook in 2020 hebben wij vele bewoners geadviseerd over tal van groen gerelateerde onderwerpen. Van 
geveltuinen tot boomtuinen, plantsoenbeheer, parkenbeheer, groene gevels en daken, opvang en 
afkoppelen van regenwater, beplanting ten behoeve van behoud van insecten en biodiversiteit. 
 
Geveltuinen en verticaal groen 
In 2019 is de dienst Stadswerken ontstaan, een samenvoeging van de groenbeheerafdelingen van alle 
stadsdelen. Voor het aanvragen van klein stadsgroen en medebeheer is een nieuwe procedure gestart. 
Geveltuinaanvragen gaan nu naar de teamleiders Groen en Grijs en niet meer naar NMTzuid. We 
hebben in het begin van 2020 nog regelmatig bemiddeld tussen bewoners met vragen over (de 
aanvraag van hun) geveltuinen en de afdeling Stadswerken. Daarnaast hebben we een online 
brainstorm gehouden om met de achterban ideeën uit te wisselen hoe verwaarloosde geveltuinen 
weer nieuw leven in te blazen. Inmiddels zijn de aanvragen voor geveltuinen geheel in het beheer van 
Stadswerken. 
  
Wij hebben verticaal groen gestimuleerd door bewoners te helpen aan klimrekken voor verticaal groen 
in geveltuinen. Er is een DHZ- instructiepagina gemaakt met bouwtekening, materiaallijst handleiding. 
Het klimrek maakt het voor huurders mogelijk om hun gevel te vergroenen zonder dat hun verhuurder 
toestemming hoeft te geven. Het is op meerdere plekken toepasbaar, niet alleen in geveltuinen. We 
wilden een kant-en-klaar bouwpakket maken voor bewoners, maar door corona is dat stil komen te 
liggen. Daar is door meerdere mensen al belangstelling voor getoond. In 2021 hopen we dit uit te 
kunnen voeren. 
 
Boomtuinen 
Boomtuinen zijn een ander voorbeeld van het vergroenen van de openbare ruimte  door bewoners, in 
samenwerking met de gemeente. De afgelopen jaren is er wisselend beleid geweest over het beheer 
van boomtuinen door bewoners. Wij zetten ons graag in voor een duidelijk beleid wat duidelijk te 
communiceren is naar bewoners. In 2020 hebben we bewoners uitgelegd wat een aanvraag inhoudt, 
wat de rechten en plichten van een aanvraaghouder zijn en hoe de registratie gebeurt.  
De markeringstegel van het stadsdeel wordt niet meer aangebracht bij boomtuinen. In 2020 maakten 
wij zelf een sjabloon waarmee bij geadopteerde boomtuinen wordt aangegeven dat deze worden 
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onderhouden door de buurt. De bedoeling was dat nieuwe aanvragen dit sjabloon aangebracht op de 
stoep. Bewoners die al een buurtboomtuin onderhouden worden op verschillende manieren 
gestimuleerd dit sjabloon ook aan te vragen. Vrijwilligers komen deze dan aanbrengen. In verband met 
corona is dit uitgesteld. 

Eind 2020 bleek dat wij gekort worden op onze subsidie voor 2021. Hierdoor zijn we helaas 
genoodzaakt om vanaf 2021 te stoppen met het in goede banen leiden van de boomtuinaanvragen en 
dit procedé verder aan Stadswerken over te laten. 

Watertuinen 
Natuur&Milieuteam Zuid is al 24 jaar vertegenwoordiger van de bewoners/vrijwilligers van de 
Watertuinen Boerenwetering en namens hen gesprekspartner voor gemeente, aannemers en andere 
partijen. Iedere maand wordt er een werkdag georganiseerd voor het onderhoud van de watertuinen. 

Workshops 
Jaarlijks organiseren wij een aantal terugkerende workshops ter bevordering van de zelfredzaamheid 
van bewoners in het groen. De workshops wordt in principe kostendekkend georganiseerd. In verband 
met de coronacrisis hebben we in 2020 voornamelijk online lezingen / webinars georganiseerd. 
Afgelopen jaren hebben we extra ingezet op bodem en composteren. We organiseren onder meer een 
compostpreekuur. Bewoners kunnen online, telefonisch en eens per maand live advies krijgen over 
hoe ze beter kunnen (thuis)composteren.  

Waterberging 
Heel 2020 hebben we in samenwerking met Rainproof door met de focus op waterberging. We 
stimuleren en faciliteren regenbestendige maatregelen die bewoners zelf in en rond hun huis kunnen 
nemen zoals regentonnen, groene daken en wildgroeitegels.  
Ook promoten we laagdrempelige maatregelen voor de openbare ruimte, die bewoners kunnen 
toepassen. Een voorbeeld is het realiseren van stoeptuinen die worden onderhouden door bewoners. 

Medebeheer parken 
De activiteiten in het Amstelpark, Martin Luther Kingpark en Sarphatipark behelzen het samenbrengen 
van bewoners in een belangenvereniging, die zich willen inzetten voor medebeheer van het groen in de 
parken.  

De Fraaiste Groene Gevel verkiezing 
Sinds 2017 organiseren wij de Fraaiste Groene Gevel Verkiezing om het vergroenen van gevels te 
stimuleren. Vanaf 2018 is deze gericht op alle Amsterdammers. Er is veel animo voor en wij hadden 
deze in 2020 graag weer georganiseerd. Helaas lukt dat niet vanwege corona. 

Netwerk bewoners en partners 
De basis waar alles om draait en mee begint bij de uitvoering van ons groene werk is ons netwerk.  
Het natuur en milieuwerk is ontstaan in 1993 als werkgroep bij Wijkcentrum De Pijp. Het is opgezet 
door en voor bewoners en uitgegroeid tot waar we nu zijn. Een solide netwerk met bewoners maar ook 
met ondernemers en andere partners waarop we een beroep kunnen doen voor het vergroenen van 
de stad. Door in te zetten op het goed, efficiënt en kwalitatief geven van informatie wordt het netwerk 
geïnformeerd, versterkt en gestimuleerd. En ontstaan nieuwe netwerken en nieuwe broedplaatsen. 
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Informatie over bestaande initiatieven wordt gedeeld, initiatieven worden uitgebreid of opnieuw 
gestart in een andere straat of op een andere plek. 
Het activeren van (nieuwe) bewoners doen wij, behalve via workshops, cursussen en lezingen, met 
behulp van mondelinge communicatie, spreekuren, (netwerk)bijeenkomsten, nieuwsbrieven, sociale 
media en de website. Bewoners horen, lezen en zien wat de mogelijkheden zijn om zelf aan de slag te 
gaan met het verbeteren van het groen, hoe water opgevangen en gebruikt kan worden en hoe je zelf 
een bijdrage kunt leveren aan een duurzame stad. Mensen willen graag iets doen maar weten vaak niet 
hoe en waar te beginnen. Vrijwilligers die een bijdrage aan de stad geven, worden bereikt via al deze 
media, maar ook door mond tot mond reclame. 
Normaliter organiseren wij jaarlijks twee inspirerende netwerkbijeenkomsten voor onze actieve 
vrijwilligers. Ook organiseren we markten waar men groene inspiratie op kan doen.  
 
Vanzelfsprekend wordt bij al onze activiteiten ingezet op de verhoging van de biodiversiteit en wordt de 
koppeling gemaakt met de bodemkwaliteit, het gebruik van organische stoffen en dus de kwaliteit van 
de flora voor de bijen en vlinders in de stad. 
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Prestaties 
In onderstaand hoofdstuk beschrijven we de resultaten die we afgelopen half jaar behaald hebben: 
 

Ondersteunen van bestaande en nieuwe bewonersinitiatieven: 
Natuur&Milieuteam Zuid begeleidt ongeveer 60 bewonersinitiatieven in de wijken De Pijp, 
Rivierenbuurt en Buitenveldert. Deze begeleiding is per initiatief verschillend in frequentie en 
intensiteit. Het ene project vraagt maandelijks een vast aantal uren praktische begeleiding en 
bij een ander project zijn wij sporadisch betrokken. Bijvoorbeeld als er een waterpomp moet 
worden gerealiseerd, als er nieuwe vrijwilligers moeten worden geworven of als er advies nodig 
is over nieuwe beplanting. 
 
Afgeronde initiatieven in 2020 
 

• Aan de Churchilllaan wilde een bewoonster boomtuinen voorzien van bankjes en planten. Na 
uitleg over hoe een bewonersinitiatief werkt en wat daarvoor nodig zoals o.a. draagvlak, Na 
veelvuldig overleg, ook met de gebiedsondersteuner, heeft zij een ander plan gekozen. 

• Bewoners rondom de kruising Diamantstraat/Lutmastraat maakten zich zorgen over de 
verkeersdrukte en ongewenst parkeergedrag. Om de veiligheid te vergroten en te vergroenen 
is een bewonersinitiatief ingediend en toegekend voor 10 bloembakken en 7 
boomspiegelranden van cortenstaal met een heel fraai resultaat. 

• Op de Kramerbrug, Brug 400, staan sinds jaren prachtige houten plantenbakken, gemaakt 
door Stadshout in de Amsterdamse School stijl. De initiatiefnemer heeft aangegeven ermee te 
willen stoppen. NMTzuid heeft gezocht naar goede plekken en mensen die ze willen 
onderhouden. Een deel van de bakken is naar het Dora Tamanaplein gegaan en een deel naar 
het initiatief Schoonschip in Noord. 

• Op het Meerhuizenplein wilden een aantal bewoners een ontmoetingstuin maken van waar 
nu een verzameling planten in potten is. Afspraak gemaakt, locatie bekeken en informatie 
toegestuurd. Draagvlak is ruimschoots gevonden en een initiatief ingediend. Gebiedsbeheerder 
gevraagd wat er mogelijk is op deze plek vanwege een verhoogde stoep. Initiatief is toegekend 
en uitgevoerd.  

• Bewoners van het Sijlhoff (Buitenveldert) vroegen raad bij NMTzuid vanwege de wens om een 
ecologische zone aan te leggen achter hun woonblok. NMTzuid heeft hierin geadviseerd. Na 
enige tijd bleek dat de bewoners liever een aanvraag wilden doen tot verlenging van hun 
privéruimte achter het woonblok. Dit initiatief is vooralsnog afgesloten en kan weer worden 
opgepakt als de bewoners alsnog een ecologische zone aan willen leggen (op publieke grond). 

• Een groep van 12 bewoners en omwonenden van het Smaragdplein hebben het plantsoen op 
het plein getransformeerd tot een eetbare siertuin. NMTzuid begeleidt de groep al vanaf de 
opstart. In 2020 is dit initiatief naar volle tevredenheid van alle betrokkenen losgelaten door 
NMTzuid, omdat het goed loopt en de bewoners het zelf aankunnen. NMTzuid onderhoudt nog 
wel het contact met het Amsterdams Ontmoetingscentrum De Pijp (AOC). De bewoners hebben 
de wens om met de doelgroepen van AOC (jongeren en dementerenden) samen te werken.  

• In de Uiterwaardenstraat wilde een bewoner een geveltuin extra en een stoeptuin, maar 
omdat dat alleen via een buurtinitiatief kon worden gerealiseerd, heeft ze ervan afgezien. De 
geveltuin is wel aangelegd. 
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• Vorig jaar is het bewonersinitiatief Vechtstraat boomtuinen en stoeptuin vergund. Dit jaar 
heeft de uitvoering plaatsgevonden, ondanks corona. De bodem van de boomspiegels is verrijkt 
en ietsje opgehoogd. Eigen kweek plantjes en door Rainproof gedoneerde plantjes zijn er in 
gezet. Er is door een bewoner om alle boomspiegels een tijdelijk hekje gemaakt. In juni zijn de 
biologische plantjes er in gezet en door Stadshout voorzien van hekjes. Ruim twintig bewoners 
hebben dit project mogelijk gemaakt. Op vrijdag 19 juni volgde een echte opening met het 
doorknippen van een lint door Dagelijks Bestuurslid Rocco Piers bij deze nieuwe vorm van 
stoeptuin, het PlantZoentje. Het initiatief loopt voorspoedig, regelmatig zijn er 
opruimmiddagen en in het najaar zijn er honderden bollen geplant door de bewoners. 

 
 
Actieve bewonersinitiatieven begeleid door NMTzuid, die doorlopen in 2021: 
 

• Voor de Amstelkade is een medebeheer overeenkomst bijna rond voor het onderhouden van 
een deel van de kade. 

• Aan de Eemsstraat willen bewoners van een plantsoen een ontmoetingsplek maken. 
Gesproken samen met gebiedsbeheerder en gebiedsondersteuner. Informatie toegestuurd. 
Draagvlak wordt gezocht en een initiatief zou worden ingediend. 

• In Buitenveldert is er al jaren de wens om speelplaats Goudestein te vernieuwen. De speeltuin 
is verouderd en er is veel steen en weinig groen. NMTzuid dacht mee over de invulling van het 
groen. Wij werken hiervoor samen met de gemeente en buurtorganisatie Dynamo, die dit 
project heeft geïnitieerd. We zijn momenteel nog steeds op afroep inzetbaar voor Goudestein. 

• Hercules Seghersplein: vergroenen van de borders, afval aanpakken en veiligheidsgevoel 
verhogen ivm hangjongeren. Wijkcentrum De Pijp en de Schone Pijp helpen mee met dit 
project. Er is twee keer geflyerd en een burenbijeenkomst gehouden in de co-creatie ruimte op 
de Gerard Doustraat. Het onderdeel veiligheid zal worden besproken met de afdeling veiligheid 
en mogelijk jongerenwerk. In september is een zeer geslaagde plantdag georganiseerd waarbij 
de grond van een van de borders is verbeterd en planten zijn ingeplant. Verder onderzoeken 
we met de tuingroep hoe we met groen de geluidsoverlast kunnen dempen door groene 
gevelbekleding. 

• Geïnspireerd door boomtuinen verderop in de Hunzestraat willen bewoners hun straat 
vergroenen. Liefst ook met meer bomen. Er is onderzocht wat de status van de straat is om te 
kijken of er de bomen bij een mogelijke herinrichting geplant kunnen worden. Voorlopig zit dat 
er niet in. Samen met de bewoners waren we aan het tekenen en bedenken hoe de straat 
middels plantenbakken, geveltuinen, stoeptuinen en verticaal groen aangepakt kan worden. 

• Dit prachtige bewonersinitiatief in de Hunzestraat met zes grote boomtuinen loopt, al sinds 
jaren, tot veel plezier van de buurt. Nu ontstaat de fase dat er nieuwe bewoners geworven 
moeten worden om bewoners te vervangen, die verhuist zijn of ziek geworden. We helpen 
werven met flyers en een online eigen pagina over het initiatief. Er hebben zich 3 nieuwe 
vrijwilligers aangemeld.  

• Ook in de Kribbestraat is, net zoals bij de Hunzestraat eerst lange termijn gekeken naar wat er 
mogelijk is.  Voorlopig zit een herinrichting er niet in, maar er kunnen evt. wel parkeervlakken 
vervangen worden door groen én bomen. Bewoners maken een plan en gaan met de buurt in 
overleg, ook vooral over het weghalen van de parkeervlakken. Er is nog een ontwerpsessie 
geweest via zoom. Door corona doorgeschoven naar 2021. 

• De koster van de Maarten Luther Kerk (Rivierenbuurt) benaderde in 2020 samen met enkele 
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bewoners NMTzuid om te helpen bij het aanpakken van een verwaarloosd perk voor de 
trappen van de kerk en het creëren van een schaduwtuin. NMTzuid hielp met planvorming, het 
maken van een begroting en het aanvragen van subsidie. De subsidie is verleend en de 
contouren van de schaduwtuin zijn al aangelegd. Binnenkort gaan we gezamenlijk verder met 
het plaatsten van nieuwe beplanting in het perk en de schaduwtuin. 

• Bewoners van de Maasstraat (Rivierenbuurt) wilden de kans grijpen om meer groen 
(stoeptuinen of boomtuinen) te realiseren in hun straat, nu alles open ligt vanwege een 
herinrichting. In 2020 zijn ze in samenwerking met NMTzuid begonnen met flyeren in de buurt 
om medebewoners te enthousiasmeren. Er is een eerste zoommeeting geweest om de plannen 
te bespreken met geïnteresseerde bewoners. Het Stadsdeel is positief over het beplanten van 
de boomspiegels. 

• Het Marius ten Catehof (Bolestein, Buitenveldert) is een woon/zorg gebouw met een 
aanpalend plantsoen. De initiatiefnemer wil graag met een tuinproject de sociale cohesie 
bevorderen in het gebouw. Een plantsoen wordt opgeleukt met moes- en kruidentuin, 
bloementuin en pergola. Er is door dit initiatief een buurtbudget gewonnen. NMTzuid hielp met 
groepsvorming, planontwikkeling, pr en gaat bij de opstart natuurlijk ook praktische 
ondersteuning bieden. In de lente van 2021 wordt er een start gemaakt met de tuin. Dynamo 
Buitenveldert is ook bij het initiatief betrokken. 

• In de Pastelstraat is inmiddels al jaren geleden het idee ontstaan om de verwaarloosde 
speelplek op te knappen. Het was een wat taai proces, waarbij NMTzuid steeds heeft 
geprobeerd de bewoners enthousiast te houden. In 2020 wilden de bewoners er de brui aan 
geven, maar door bemiddeling van NMTzuid is er gevraagd aan Programma Spelen Zuid van het 
Stadsdeel om te helpen bij het maken van een ontwerp. Het SDZ is momenteel doende de 
nieuwe speelplek aan te leggen. De bewoners gaan nu middels een bewonersinitiatief de open 
gelaten groenvakken beplanten en onderhouden, tot volle tevredenheid van zowel SDZ als de 
bewoners zelf. 

• De voormalige Pieter Aertszwerf (De Pijp) is leeg komen te staan in 2020. Het Stadsdeel wil 
daar een nieuwe invulling aan geven, met inspraak van omwonenden. NMTzuid werd benaderd 
door bewoners om mee te helpen te pleiten voor een ecologische invulling met toegang voor 
bewoners. Na enige horten en stoten is de projectleiding nu bereid om middels een 
bewonersinitiatief een deel van de wensen van bewoners tegemoet te komen. NMTzuid gaat in 
2021 de bewoners daarbij helpen. 

• Op het ‘Rijnplein’ (einde van de Rijnstraat, Rivierenbuurt) stond een tijd lang het tijdelijke Huis 
van de Wijk Rivierenbuurt. Dat is in de herfst van 2020 weggehaald en bewoners hadden het 
idee voor een groene invulling van de plek (d.w.z. meer dan alleen gras). NMTzuid is erbij 
gevraagd om te ondersteunen. Wij hebben een flyerronde en zoom-bijeenkomst georganiseerd 
met geïnteresseerde omwonenden en begeleiden het schrijven van een concept-
subsidieaanvraag door de initiatiefnemers. In 2021 helpt NMTzuid dit initiatief verder op weg. 

• Achter de flat van Sijpestein (Buitenveldert)  heeft een groepje bewoners een start gemaakt 
met de oprichting en aanleg van een moestuin. NMTzuid heeft de bewoners in 2020 begeleid 
bij het verzamelen van medebewoners die mee willen doen, de communicatie met het 
Stadsdeel, het schrijven van een projectplan en de subsidieaanvraag. Inmiddels is de subsidie 
toegekend en zijn de eerste tekenen van de moestuin zichtbaar. Het hek is geplaatst. Komende 
lente wordt de tuin aangelegd en in gebruik genomen door de bewoners, m.b.v. de praktische 
kennis van NMTzuid. 
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• In de Tweede Sweelinckstraat hebben bewoners ooit een stoeptuin met haagje aangelegd 
tegen het foutparkeren van fietsen. De haag is dood gegaan (Buxus). De bewoners benaderden 
NMTzuid om te helpen de haag te herstellen en ook om een paar nieuwe stoeptuintjes aan te 
leggen. Er is in 2020 begonnen met verkennen en voorbereiden. In 2021 zal dit worden 
gerealiseerd. 

• Een bewoner aan de Uiterwaardenstraat wil graag een stoeptuin aanleggen en regenton 
aanbrengen. Gaat een aanvraag indienen bij gemeente. 

• In het doodlopende deel van de Van Goghstraat in de Nieuwe Pijp willen bewoners er door 
groen een ‘hofje’ van maken. Kennisgemaakt en informatie toegestuurd. Draagvlak wordt 
geworven en informatieflyer is in de maak. 

• De boomtuinen in de Van Woustraat bestaan al ruim 15 jaar. In 2020 werd NMTzuid benaderd 
door de projectleider van de Van Woustraat om te adviseren over de (verwaarloosde) 
boomtuinen. Er is een opschoonactie met vrijwilligers op touw gezet, die helaas niet door kon 
gaan vanwege de pandemie. Een hovenier heeft alsnog de klus geklaard. NMTzuid heeft 
bewoners en ondernemers gezocht die wel een boomtuintje onder hun hoede willen nemen. In 
2021 willen we gaan proberen een aantal gezamenlijke werkdagen in te plannen met de 
bewoners, om de boomtuinen netjes te houden en de bewoners enthousiast te houden. 

• Vlindertuin Twikkel heeft in samenwerking met NMTzuid in maart nog meegedaan aan 
NLDoet met een zaai- en fruitbomen en fruitstruiken plantdag. 

• Bewoners van de Waalstraat (Rivierenbuurt) hebben in nauwe samenwerking met NMTzuid in 
2020 een plan ontwikkeld om hun straat groener maken. Het is een lawaaierig stuk, vlakbij de 
Churchilllaan. De stoepen zijn breed en lenen zich goed voor stoeptuinen. Het Stadsdeel bleek 
erg enthousiast over het initiatief en kende een subsidie toe. NMTzuid heeft geholpen om i.s.m. 
het Stadsdeel het relatief hoge budget te realiseren en ondertussen de bewoners enthousiast 
te houden. Begin 2021 kan er begonnen worden met de aanleg van de stoeptuinen, waarbij 
NMTzuid de bewoners ondersteunt. 

• Natuur&Milieuteam Zuid is al 24 jaar vertegenwoordiger van de bewoners/vrijwilligers van de 
Watertuinen Boerenwetering en namens hen gesprekspartner en bemiddelaar voor 
gemeente, aannemers en andere partijen. Iedere maand wordt er een werkdag georganiseerd 
voor het onderhoud van de watertuinen. Door Covid19 zijn in 2020 de werkdagen versoberd. Er 
werd nog in tweetallen onderhoud gepleegd en zwerfvuil verwijderd. Een groot deel van de 
taak voor NMTzuid is hierbij de vrijwilligers enthousiast en betrokken te houden. 
In de lente 2020 hebben de watertuinen een nieuwe impuls gekregen in de vorm van maar 
liefst 38 nieuwe vlotten. Deze vervangen oude kapotte vlotten. Ook zijn alle verbindingen 
tussen de vlotten nagelopen en waar nodig vervangen. Zo blijft alles goed op zijn plek liggen. 
Het beplanten van de vlotten werd gedaan door de vrijwilligers onder deskundige coördinatie 
van hovenier Versteegh. Het resultaat is dat alle watertuinen er nu weer prachtig en stevig 
bijliggen en dat de natuur weer flink floreert in dit deel van de stad. 
 
Ook is er door NMTzuid een vergunningsaanvraag gedaan bij Waternet om 4 dukdalven en 2 
nieuwe steigertjes te realiseren. Dit plan is ontstaan na diverse conflicten met de aangrenzende 
rederij, die bij het keren van hun rondvaartboten regelmatig vlotten kapot en/of los varen. De 
dukdalven zullen de vlotten bescherming bieden tegen het aanvaren, wat voor beide partijen 
een gewenste oplossing biedt. De vergunning kan niet worden verleend, maar hierdoor is er bij 
Waternet wel bewustzijn ontstaan m.b.t. de vele (deels illegale) dukdalven en boten van de 
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rederij. Er wordt een keerverbod overwogen. De nieuwe steigertjes gaan er komen in 2021. Zo 
kunnen de vrijwilligers straks op een veiligere manier instappen in de roeibootjes die gebruikt 
worden voor het maandelijkse onderhoud. Ook is er een start gemaakt met het ontwerpen van 
borden die de pleziervaart bewust moeten maken van de stadsnatuur. 

 
 
 
Gepauzeerde of (tijdelijk) gestagneerde bewonersinitiatieven: 
 

• Een paar bewoners in de Alblasstraat willen graag bakken of stoeptuinen om hun deel van de 
Alblasstraat te vergroenen. Beginfase is draagvlak vinden bij de andere buren. Tot nu toe 3 
medestanders. Een van de initiatiefnemers is een hele tijd ziek geweest, daardoor is het plan 
blijven liggen. 

• Aan de Amstelkade wilde een bewoner van parkeervakken een moestuin maken.  
Kennisgemaakt, informatie toegestuurd. Verder geen actie op gekomen. 

• In de Diezestraat wil een bewoner graag een straathoek vergroenen. Gesproken, locatie 
bekeken, Informatie toegestuurd. Draagvlak wordt gezocht en een initiatief ingediend. Door 
corona gestagneerd.  

• In de Jekerstraat wil een bewoners een moestuin realiseren. We onderzoeken de haalbaarheid 
hiervan in overleg met de bewoner. Doordat de Jekerstraat in het kader van Rainproof op de 
schop moest, is dit uitgesteld. 

• NMTzuid is door de gemeente betrokken bij het aanpakken van een speelplaatsje in de 
Lutmastraat. Deze speelplek is saai en er is weinig groen. Wij hebben vlak voor corona uitbrak 
geflyerd in de buurt. Er is een groep buurtbewoners die zich opgegeven heeft om mee te gaan 
denken over vergroening. Door corona is dit niet verder opgepakt. 

• Vorig jaar is er drie keer overlegd met bewoners van een VVE aan de ene kant van het hofje 
Oldengaarde over hoe dit te vergroenen is. Ook was er sprake van ongewenst 
brommerverkeer door de binnentuin. Deze bleek in eigen beheer te zijn, dus is VVE als eerste 
actie aangesproken om hekjes te plaatsen. Daarna gaan we verder. 

• Een VVE aan de President Kennedylaan wil van een grasplantsoen een bloementuin maken. 
Afspraak gemaakt, toestemming gevraagd aan gebiedsbeheerder en informatie toegestuurd. 
Nog geen aanvraag binnengekomen. 

• Op het nieuw ingerichte kruispunt van de  Rooseveltlaan wil een bewoners vier bloembakken 
op de kruispunthoeken plaatsen. Contact gelegd en informatie toegestuurd. Nog geen initiatief 
gezien. 

• Een bewoner in de Saenredamstraat wil twee plantvakken adopteren en een boomtuin 
adopteren. Afspraak gemaakt, locatie bekeken, informatie toegestuurd. In afwachting van het 
herinrichtingsplan wordt dit aangehouden. 

• Een bewoner in de Talmastraat wilde een boomtuin adopteren en uitbreiden samen met haar 
buren. Kennisgemaakt, informatie gestuurd. Nog in afwachting van bewonersinitiatief. 

• Bewoners van de Tweede van der Helststraat willen aan de slag met boomtuinen. Enkele 
bewoners hebben al een boomtuin geadopteerd. Het idee is om meerdere boomtuinen te 
realiseren en samen daar budget voor aan te vragen. Er is vertraging opgelopen vanwege 
corona. Er is wel nog een extra flyerronde geweest. In 2021 hopen we dit verder op te pakken. 
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• Bewoners van een ander deel van de Uiterwaardenstraat willen een deel van het 
gemeenteplantsoen adopteren. Er is overlegd met de initiatiefneemster: zij gaat nu eerst 
draagvlak zoeken. Advies gegeven over de volgorde waarop de aanvraag gedaan kan worden. 

• In een ander deel van de Vechtstraat wil een bewoonster samen met haar buren een 
plantsoen omtoveren naar een buurttuin. In eerste instantie is daar nu een buurtbudget voor 
aangevraagd,, maar dat is afgewezen. 

 
Nieuwe projecten 
Daarnaast zijn er elk jaar nieuwe projecten, in 2020 waren dat de volgende: 
 

• Adoptieproces begeleiden van de stoeptuinen in de Frans Halsbuurt 
De Frans Halsbuurt wordt opnieuw ingericht en bewoners worden gevraagd in dit proces en in 
de uiteindelijke inrichting een bijdrage te leveren. Wij ondersteunen hen hierbij en spelen graag 
een rol bij het tot stand komen van een adoptieproces van de tuinvakken. Er is nog wel 
regelmatig contact met de tuingroep en er is een buurtbudget ingediend voor waterbergende 
maatregelen. Door ziekte van de projectleider bij het de procesgroep is het herinrichtingsplan 
vertraagd. Het begeleiden van het tuinieren door bewoners in de Frans Halsbuurt valt ook hier 
onder.  In deze buurt zijn 600 parkeerplaatsen verwijderd en voor een groot deel vervangen 
door stoeptuinen. Er is een tuingroep actief die wij begeleiden.  
Eind 2020 is er een buurtvereniging Frans Hals opgericht die zich gaat inzetten voor de 
herinrichting. De gesprekken met de projectgroep over het ontwerp zijn ingepland voor 2021. 

 
• Groene Parel Project in De Pijp uitvoeren 

Begin 2019 kwam de vraag van het stadsdeel of wij weer een kwaliteitscontrole van geveltuinen 
wilden doen. De hele Rivierenbuurt is samen met vrijwilligers bekeken op onderhoud en groene 
parels. Daaruit is een geveltuin gekozen als Groenste Parel van de Rivierenbuurt. Er zijn veel 
reacties op gekomen uit de buurt en in 2020 wilden wij dit project in De Pijp organiseren, maar 
helaas is dit door corona uitgesteld.  

 
• Medebeheer Sarphatipark ondersteunen 

Natuur&Milieuteam Zuid heeft een vraag gekregen van de Vereniging van het Sarphatipark en 
speelt in samenwerking met het Groen Gemaal graag een rol bij het uitbreiden en organiseren 
van een medebeheerploeg in het Sarphatipark. 
In het voorjaar hebben we met een nieuwe groep vrijwilligers een snoeicursus georganiseerd in 
het park. Dit is daarna stil komen te liggen. Via zoom is er wel regulier overleg over de volgende 
mogelijke stappen. Onze collega van het Groen Gemaal participeert hierin. Wij nemen er op 
afroep aan deel. 
 

• Inkoopactie Regentonnen 
In overleg met Rainproof organiseerden we weer een regentonnen inkoopactie in juli en 
augustus om mensen te stimuleren om regenwater te gebruiken voor hun planten. Zeker met 
de verwachting dat de zomer weer heet wordt en dit kan helpen tegen de verdroging. In totaal 
zijn er 16 aanvragen voor tonnen gedaan. 

 
• Subsidie kleine groene bewonersactiviteiten en lopende initiatieven 
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o NMTzuid heeft een budget van 5000 euro ter beschikking gekregen eind mei 2020. Tot 
nu toe zijn daar 3 aanvragen op binnengekomen. Een wormenhotel is gerepareerd, een 
gereedschapskist opgeknapt en gereedschap aangevuld, aarde ververst en inboet 
planten en bollen voor een plantdag tijdens NLdoet. 

o Voor al langer lopende bewonersinitiatieven is er in juni 2020 een budget van 10.000 
euro ter beschikking gekomen voor materialen zoals plantjes en gereedschap. Dit 
budget is bij verschillende lopende initiatieven ingezet, zoals bij de Watertuinen, bij de 
stoeptuinen van de Waalstraat, de Jozef Israëlskade en bij vlindertuin Twikkel. 

• Groene Schuurtjes Buurtbudget plan uitvoeren 
Eind 2020 zijn we samen met de initiatiefnemen en de gebiedsmakelaar aan de gang gegaan 
met het uitvoeren van het winnende buurtbudget-plan “Groene Schuurtjes”. We haalden het 
Groene Loket erbij om de technische uitvoering te realiseren. Een buurtbewoner maakte logo 
en flyer. NMT gaat een ‘landingspagina’ maken voor het project in 2021. 

 

Andere vormen van ondersteuning bewoners 
• Online en telefonisch beantwoorden van vragen van honderden bewoners, ondernemers en 

stadsdeel in De Pijp, Rivierenbuurt, Buitenveldert en de rest van de stad. Hen wegwijs gemaakt 
in groen mogelijkheden in de buurt en procedures, subsidies, regels, plannen, plantkeuze en 
dergelijke. 

• 30 x bewoners geholpen d.m.v. bemiddeling alsnog hun geveltuin te realiseren, na vastlopen bij 
Stadswerken. 7 nieuwe aanvragen gefaciliteerd (die niet via de site van de gemeente liepen).  

• 34 nieuwe boomtuinaanvragen, waarbij NMTzuid aanvragers adviseerde over aanleg en 
plantkeuze.  

• 50 bewoners opgeleid via snoeicursussen. Normaliter organiseren wij in der eerste helft van 
het jaar 3 snoeicursussen. Een daarvan heeft door corona niet door kunnen gaan. Twee wel: 
naast de cursus in het Sarphatipark heeft er een tweede plaatsgevonden in de binnentuinen 
van HSK Het Bordes in De Pijp, waarbij er in totaal 25 mensen de fijne kneepjes van het vak 
leerden van onze vaste snoeileraar. In oktober hebben we een snoei-webinar georganiseerd, 
waarbij zo’n 25 mensen aanwezig waren. De twee geveltuinworkshops, Opentuinendag De Pijp 
en Repair Cafés zijn niet doorgegaan vanwege corona. 

• We hebben in verband met corona 8 online lezingen georganiseerd om onze achterban toch te 
kunnen blijven inspireren. Er waren in totaal ruim 250 luisteraars. Caspar Janssen, journalist 
van o.a. de Volkskrant, heeft twee maal een online lezing gegeven over zijn balkon project. Hij 
toverde zijn kale balkon om in een insectenparadijs. Ook zijn er drie online webinars 
(cursussen) geweest van permacultuur specialist Frank Anrijs over de circulaire tuin, bemesten 
en bestrijden en mulchen in het najaar. Daarnaast gaf Nicky Castricum, vlinder expert van Mot 
in Mokun, een online lezing over hoe je zelf je tuin in kunt richten om vlinders te faciliteren. 
Wouter van Eck sprak over voedselbossen en Hans Kaljee over bomen op de Amsterdamse 
kades.  

• In mei hebben we in verband met corona met het hele Wijkcentrum De Pijp en Coöperatie 
Springplank, de actie “Groene Troost” gehouden. Mensen konden bewoners van De Pijp 
opgeven die wat hen betreft (door eenzaamheid, doordat ze een nare tijd achter de rug hadden 
of juist heel behulpzaam zijn geweest) wel wat troost konden gebruiken. We hebben in drie 
dagen 50 mensen een bij- en vlindervriendelijke plant gebracht en hen geadviseerd over de 
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verzorging van hun plant en eventuele andere vragen die zij hadden over onderhoud van hun 
tuin of balkon geadresseerd. 

• 160 goed onderhouden watertuinen. 
• Stimuleren en vergroten van biodiversiteit in alle groenprojecten. 
• Online en telefonisch ondersteunen van Vrienden van het Amstelpark/Martin Luther Kingpark 

en Vereniging Sarphatipark. 
• Het maandelijks live compost-spreekuur is vervallen door corona. Het wekelijkse telefonische 

compostspreekuur is gewoon doorgegaan met gemiddeld twee bewoners met vragen. Die 
vragen worden daarna met antwoorden online gezet in de FAQ-lijst van het compostloket. 

• Promoten van waterberging door middel van stoeptuinen, regentonnen en mulchen.  
• Bomenridders vraagbaak en bomenloket. Veel vragen over boomkeuze en onderhoud. Meeste 

vragen over het tegenhouden van de kap van een boom. 
 

Activiteiten gericht op netwerk bewoners en partners 
• In januari 2020 hebben we een buitengewoon geslaagd netwerkbijeenkomst gehouden met 

daarin de uitreiking van de Fraaiste Groene Gevelonderscheiding.  
• Succesvolle Natuur&Milieumarkt in september in het Sarphatipark, geheel corona-proof 

georganiseerd volgens de geldende normen toen. Ruim 2000 bezoekers die steeds in kleine 
aantallen over de markt konden gaan. 28 deelnemende groene organisaties en ondernemers 
bemanden de markt; een mix van biologische kwekers, (vrijwilligers-)organisaties die informatie 
gaven, groene en duurzame ondernemers die hun waar verkochten, en leuke activiteiten voor 
kinderen zoals boomklimmen, microscopie en een Kids Repair Café. Het leverde een prachtige 
dag op met vele ontmoetingen en uitwisselingen, met dank aan Handhaving van het stadsdeel. 

• 12 nieuwsbrieven verstuurd naar 2500 geïnteresseerden.  
• Websites (3), Twitter (4), Facebook (3) en Instagram worden dagelijks organisch en met 

advertenties ingezet om informatie te verspreiden, daarmee bereiken we duizenden mensen.  
corona-crisis gebruikt om website te verbeteren met onder meer pagina ’Uitgelicht’ waarin we 
volgen hoe nieuwe bewonersinitiatieven zich ontwikkelen. 
De website trekt jaarlijks 65.000 unieke bezoekers.  
 

 
• Er is een blog geschreven over Plofgroen. 
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• Actieve inzet in Groen Platform Amsterdam, aanwezig bij brainstormsessies en vergaderingen 
op uitnodiging van gemeente en partnerorganisaties over de toekomst van groen en 
duurzaamheid in de stad, delen van expertise met partnerorganisaties en netwerk vergroten.  

• Een voorzet gemaakt voor een stedelijk loket samen met Anmec en Gerard Schuitemaker. 
• Overleg met beleidsambtenaren en wethouder Ivens over de Groenvisie. Deelname aan de 

Adviescommissie Beschermwaardige houtopstanden via Zoom.  
• Deelname aan bijeenkomsten: 

◦ Open dag Voedselmarkt 
◦ Samen sterk visie op voedsel bijeenkomst 
◦ Input voor voedselstrategie Ivens  
◦ Sarphatipark medebeheer overleggen 
◦ Van wie is het park videobijeenkomst 
◦ Tuinsalon video kennismaking met twee kunstenaars 
◦ SOOZ zoomvergadering 
◦ WUR interview over stadsgroen via zoom 
◦ Kennismaking Julia Huisman coördinator Groen in Zuid (2x) 
◦ Verkenning duurzaamheidsopgave 
◦ Groenvisie overleg met Gemeente Amsterdam R&D 
◦ Frans Halsbuurt informatiebijeenkomsten MS teams 
◦ Gerard Doubuurt herinrichting kennismaking en overleg 
◦ Containertuintjes opening 
◦ Vechtstraat opening 
◦ Informatieavond Resilio over groen-blauwe daken 

 
 
 
 



Vechtstraat boomtuinen

NK Tegelwippen 60 tegels uit de stoeptuin Stoere mannnen van stadswerken bezig

PlantZoentje is klaar!

De grootste boomtuin met tuinpomp Officiele opening door Rocco Piers

inplanten PlantZoentjeStadshout plaatst de hekjes



Smaragdplein is Smaragdgroen geworden

Coronaproof vergadering

coronaproof klus overlegIn july is de tuin al aardig groen geworden



Na een roerig jaar keert 
de rust weer terug. 
Tijdens corona zijn er 
zelfs nog 38 tuinen 
vervangen door de 
vrijwilligersploeg
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Losgeslagen watertuinen weer vastleggen Inplanten van de nieuwe tuinen



Bewoners in actie

Bijeenkomst Goudestein speeltuin Brainstorm over geveltuinvergroening via zoom

Pastelbuurtgroep ideeen en moodbord maken ->

Repair Cafe voor Corona

Plantenactie Wijkcentrum De Pijp



Bewoners in actie

Plantsoen ingeplant Uiterwaardenstraat

Enthousiaste tuingroep Hercules Seghersplein

Moestuin Sypestein is omheind

Inplanten border Hercules Seghersplein

Meerhuizenplein metselenn verhoogde borders

Zelfgemaakte 
bordjes voor 

de boomtuinen 
Vechtstraat



Snoeiworkshops

Sarphatipark snoeiles medebeheerploeg

Hercules Seghers binnentuin snoeiles



Netwerkbijeenkomst  

Publieksprijs Hele blije winnaressen van de Meeuwenlaan

Rocco Piers reikt onderscheiding uit Johnas van Lammeren idem

Presentatie stadsecoloog Geert Timmermans

Sneeuwklokje als presentje
voor de vrijwilligers

Emaillen 
gevelplaatje als 
onderscheiding

met Fraaiste Groene Gevels uitreiking
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Natuur&Milieumarkt Sarphatipark
coronaproof nog net voor de tweede lockdown
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