Client Case: Gibraltarbad
‘Ik vind het leuk om bezig te zijn in het groen en de
andere buurtbewoners te leren kennen. Ik ben ook
heel erg blij met de grote variatie van planten die in
de tuin staan.’
Sanne Rumping, vrijwilliger bij het Gibraltarbad.

DE AANPAK
Met een investering van Amsterdamse
vastgoedpartij AHAM hebben we een
vergroeningsproject opgezet in AmsterdamWest. We zijn samen met de gemeente op zoek
gegaan naar een geschikte locatie. Dit werd
het Gibraltarbad in Bos en Lommer. Tijdens
een ontwerpsessie met buurtbewoners en een
professionele architect kwamen we tot een
mooi, groen ontwerp. In 2020 is het nieuwe
groen aangelegd.

DE UITDAGING
Het gras onder de grote bomen rondom het
Gibraltarbad groeide al lange tijd slecht. De
uitdaging was om planten te vinden die wel
goed konden groeien op deze schaduwrijke
plek. Ook was het werven van actieve
buurtbewoners en het maken van een ontwerp
voor de tuin in samenspraak met verschillende
partijen een mooie uitdaging. Het resultaat
was een gedragen groenontwerp waar twintig
buurtbewoners over hebben meegedacht. Op
dit moment onderhouden vier enthousiaste
vrijwilligers de biodiverse tuin.

HET RESULTAAT
Door de donatie van AHAM hebben we samen
met een enthousiaste groep bewoners een
kaal stuk gras kunnen omtoveren tot een mooi
buurtpark. We hebben buurtbewoners bij elkaar
gebracht en betrokken bij de inrichting en het
beheer van hun eigen omgeving. Projectleider
Aukje Ypma: “Ik vind het geweldig om te zien
dat we niet alleen hebben bijgedragen aan
de biodiversiteit en klimaatbestendigheid in
de stad, maar ook aan het contact tussen
buurtbewoners.”

DE GEZONDE STAD
De Gezonde Stad wil Amsterdam duurzaam en
gezond maken. Dit doen wij door samen met
Amsterdammers en verschillende koplopers
in de stad projecten te starten en events
te organiseren. Ook helpen wij duurzame
initiatieven in de stad verder.

Wil jij ook samen met ons bijdragen aan een
gezonde, groenere stad? Neem contact met ons
op via aukje@degezondestad.org.

www.degezondestad.org

