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DE MONITOR

Algemeen

Hoe duurzaam en gezond is Amsterdam?
Elk jaar onderzoekt De Gezonde Stad de voortgang van de duurzame ontwikkeling van Amsterdam. Dat doen we aan de hand van de vijf thema’s;
voedsel, afvalvrij, groen, energie en schone lucht. We blikken terug op het
afgelopen jaar, onderzoeken de huidige stand van zaken per thema en bekijken wat we komend jaar moeten doen om de gezonde impact op de stad
opnieuw te vergroten.
Dat terugblikken op het afgelopen jaar was dit keer natuurlijk totaal anders dan voorgaande 4 jaren dat we De Monitor hebben uitgebracht. De Covid-19 pandemie heeft
de wereld (zacht gezegd) op haar grondvesten laten schudden. Het was een ongekend
jaar met een enorme impact op voornamelijk gezondheid, economie en onze bewegingsvrijheid. Tegelijkertijd is 2020 ook het jaar van de grote veranderingen in positieve zin. Naast de heftigheid is er ook een enorme saamhorigheid naar boven gekomen,
waren mensen strijdbaarder dan ooit tevoren, kon het klimaat even op adem komen
en zijn verschillende transities in een stroomversnelling gekomen. Want tijdens een
crisis zie je dat er dingen mogelijk zijn die voorheen niet konden; een crisis leidt vaak
tot vernieuwing.
Om samen sterker uit de Covid-19 crisis te komen en tegelijkertijd de duurzaamheidstransitie succesvol aan te pakken, is het nodig om nieuwe uitdagingen te omarmen, lef
te tonen en samen in actie te komen. Vanuit De Gezonde Stad voelen wij nu nog meer
urgentie om samen met de Amsterdammer, bedrijven en instanties te bouwen aan een
leefbare en gezonde stad.

Hoofdconclusies 2020
Begin 2021 presenteren we de vijfde editie: De Gezonde Stad Monitor 2020, waarbij we
de focus leggen op de belangrijkste ontwikkeling per thema.De volgende ontwikkelingen springen eruit:
• Een gemiddelde maaltijd heeft al meer dan 30.000 kilometer gereisd voordat het
op je bord ligt.
• Recent onderzoek heeft aangetoond dat er tijdens een zwangerschap zelfs plastic
deeltjes in de placenta te vinden zijn.
• De stad groeit, maar de hoeveelheid groen per inwoner groeit nog steeds
onvoldoende mee.
• Door het vuurwerkverbod is er de afgelopen jaarwisseling tweederde minder
fijnstof vrijgekomen dan afgelopen jaren.
• Zo’n 20% (91.000) van alle Amsterdamse woningen zijn aardgasvrij.
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De kracht van de Amsterdammer
Amsterdam sluit met haar ambities niet alleen aan op landelijke trends, maar neemt
het voortouw. De tijd is rijp. Het is noodzakelijk om snel actie te ondernemen om
samen duurzamer uit de crisis te komen. Ook de Amsterdammer zelf vraagt om actie
voor een gezonde stad. Een klimaatbestendige, circulaire en inclusieve stad. Een stad
die klaar is voor de toekomst. Er is geen beter moment om grote duurzame stappen te
zetten dan nu.
Als we deze lange termijn doelen willen halen is de inzet van Amsterdamse bewoners
noodzakelijk. Bewoners spelen een sleutelrol voor een echte duurzame stad. De
gemeente Amsterdam wil graag stimuleren en samenwerken en wil de bewoners meer
zeggenschap en autonomie geven in de buurt. Buurtinitiatieven worden steeds belangrijker.
De Gezonde Stad wil er voor zorgen dat veel meer Amsterdammers op de hoogte
zijn van de uitdagingen en de veranderingen die eraan komen. Wij willen dat mensen
actief bij kunnen dragen op een manier die bij hun past, bijvoorbeeld in hun eigen
buurt. Maar vooral willen we dat iedereen mee profiteert van de kansen die de verduurzaming oplevert.

Gaan we de doelen halen?
Zonder de betrokkenheid en inzet van alle Amsterdammers wordt het lastig om de
doelen te halen. De uitkomsten van De Gezonde Stad Monitor laten zien dat we
stappen in de goede richting zetten. Maar ook dat de snelheid van verduurzaming op
een aantal punten nog beter beter kan. We moeten meer samenwerken en ook zelf de
handen uit de mouwen steken.

Hoe we het onderzoek hebben gedaan
De informatie voor de Monitor verzamelen we vanuit verschillende bronnen, zoals
beleidsstukken, wetenschappelijk onderzoek en contact met verschillende experts. Op
basis van deze data voeren we verschillende analyses uit. We geven de voorkeur aan
zo actueel mogelijke data van erkende instanties en bronnen met een institutionele
referentie. Op die manier garanderen we een kwalitatief zo goed mogelijk overzicht en
kunnen we het beste beeld geven van de huidige stand van zaken.

VOEDSEL

CATEGORIE 1

Voedsel

Algemeen
Ons voedselsysteem zit ingewikkeld in elkaar. We vliegen ons voedsel de
hele wereld over, we eten teveel vlees en een grote hoeveelheid van het
voedsel dat we consumeren haalt onze mond niet en wordt weggegooid. De
tijd is rijp voor een lokaler systeem. Een voedselsysteem met korte ketens,
voedselproductie in de regio en meer ruimte voor stadslandbouw.
Wat zijn de voedsel ambities van Gemeente Amsterdam?
In de voedselstrategie van de Gemeente Amsterdam worden de ambities van de stad
genoemd. De gemeente wil een bijdrage leveren aan de verandering van ons huidige
voedselsysteem en ervoor zorgen dat iedere Amsterdammer toegang heeft tot duurzame en gezonde voeding.
De hoofdlijnen van de voedselstrategie zijn:
• Meer ruimte voor stadslandbouw, moestuinen en eetbare struiken en planten, om
zo meer verbondenheid te creëren tussen Amsterdammers en hun voedsel.
• Voedselverspilling met 50 % terugdringen door samen te werken met de taskforce
‘samentegenvoedselverspilling.nl’. Dat betekent van 40kg per persoon in 2015 naar
maximaal 20kg voedselverspilling in 2030.
• Amsterdam als gezonde voedselomgeving waarin gezond voedsel overal makkelijk
beschikbaar, betaalbaar en aantrekkelijk is.
• Een lokale distributielijn (infrastructuur) van productie tot aan consumptie, door
samen te werken met de landelijke taskforce Korte Ketens, zodat Amsterdammers
vaker kiezen voor lokale en regionale voedselproducten.
• Nieuwe ideeën van bedrijven en organisaties die bijdragen aan de verandering van
het voedselsysteem stimuleren en steunen.
• Amsterdammers stimuleren om vaker diervriendelijke keuzes te maken bij de aankoop en consumptie van voedsel, en aandacht vragen voor de eiwittransitie.
7
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Hoe staat het er voor?
Stadslandbouw
Ook het afgelopen jaar groeit het aantal stadslandbouw initiatieven in Amsterdam. Van het
verwerken van biologisch geteeld voedsel tot nieuwe producten en het verkopen van deze
producten. Een positieve ontwikkeling want stadslandbouw draagt bij aan meerdere doelen.

“Buurtmoestuinen kunnen veel meer voordelen leveren dan
alleen voedselproductie. Het biedt kansen voor het verbeteren
van de sociale cohesie en leefbaarheid in een wijk en hebben
een gunstig effect op de lichamelijke en psychische gezondheid
van mensen”.
Ama Koranteng-Kumi van Bloei & Groei
Verspilling
Nederlanders gooien steeds minder voedsel weg. In 2016 gooiden we per persoon nog
41,2 kilo per jaar weg, in 2019 is dit gedaald naar 34,3 kg per jaar 1. De producten die we
het meest verspillen zijn brood, andere deegproducten en zuivel.
Vleesconsumptie
We eten gemiddeld meer vlees dan afgelopen jaren per persoon, zo’n 39 kg. Dat is ruim
een halve kilo meer dan in 2018. Wel kopen we vaker vlees met het Beter Leven kenmerk,
de totale omzet van producten met duurzame labels is met 18% gestegen ten opzichte
van 2018. Ook kopen we meer vleesvervangers, en heeft de ABN Amro berekend dat de
marktgroei van deze vervangers in 2020 zo’n 10% bedraagt. Vegetarisch en vegan wordt
steeds meer mainstream en ook fastfoodketens komen met meer vegetarische burgers.
Productie & Toegankelijkheid
Een maaltijd heeft al ruim 30.000 km gereisd voordat het op je bord ligt. Deze
corona-crisis daarentegen heeft meer bewustzijn bij consumenten gebracht over de
productie van ons eten. Meer mensen kopen lokaal hun voedsel, onder andere via
projecten als Boeren Voor Buren en Support Your Locals.
Baarsma wil Amsterdammers oproepen om mee te doen in de korte keten met het stre-

“Amsterdammers wonen in een voedselparadijs, met vers voedsel van dichtbij in overvloed: aardappels, melk, groenten. Nu
reist een maaltijd als snel zo’n 30 duizend kilometer voor we er
een hap van nemen en dat is niet nodig. We kunnen met onze
voedselkeuze de verduurzaming van de landbouw versnellen.
Nu eten we niet meer dan 5% uit korte ketens”
Barbara Baarsma, Directievoorzitter Rabobank Amsterdam, Hoogleraar
Economie en auteur van het boek Nederland Voedselparadijs
ven om over 5 jaar 25% via korte ketens te produceren en eten, 5 keer zo veel dus. Het
scheelt al wanneer je in de supermarkt eens op het label kijkt om te zien waar je eten
1

	Syntheserapport, Voedingscentrum
(2019) www.voedingscentrum.nl
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vandaan komt, en vergeet ook niet om meer met de seizoenen mee te eten.
Qua aanbod van gezond voedsel in de supermarkt staat het er niet rooskleurig voor.
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Onderzoeksbureau Questionmark ontdekte dat slechts 1 op de 5 aanbiedingen in de
Schijf van Vijf voorkomen. Over het gehele assortiment genomen scoren de onderzochte supermarkten ongeveer gelijk, slechts 41% van de producten valt binnen de
Schijf van Vijf.

Wat voor invloed heeft

corona gehad dit jaar?

Corona heeft een gigantische invloed gehad op de productie en distributie van ons
voedsel. Omdat de horeca meermaals voor langere periodes gesloten was, moesten
horecaleveranciers hun voedsel ergens anders kwijt. Veel gingen open voor particulieren en leveren nu ook aan huis. Boeren zaten ook met een overschot aan oogst, er
zijn verschillende initiatieven geweest als “Red de pieper” om de boeren een hand te
helpen. Initiatieven als ‘Boeren Voor Buren’ zijn opgezet om lokale boeren te verbinden
met huishoudens in nood.
Het doel van de gemeente Amsterdam is om 25% van het voedsel uit de regio te halen
tegen 2030. Boeren leveren hun voedsel dan direct aan de consument, waardoor ze
een eerlijkere prijs krijgen. De ambities van de gemeente zijn in een stroomversnelling
gekomen door projecten als ‘support your locals’. Door het hamsteren in de supermarkten zijn mensen zich bewuster geworden van waar ons voedsel vandaan komt en
of er wel genoeg van is.

“Mensen zijn door de corona lockdown bewuster geworden van
hun directe leefomgeving en zijn dus ook veel meer bezig met
wat er in hun achtertuin groeit. Dit biedt veel kansen voor de
korte voedselketens in 2021”
Smaakburgermeester Samuel Levie
Invloed Corona op voedselverspilling:
Een kwart van de huishoudens verspilde volgens de WUR in 2020 minder voedsel. Een
onderzoek onder 1500 respondenten toont dat zo’n 20% minder groente en fruit in de
afvalbak belandt. Dit is allemaal voornamelijk doordat ze hun maaltijden meer plannen.
Zo’n 5% gaat nog elke dag naar de supermarkt, 85% gaat 2 tot 3 keer per week.

10
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Welke positieve impact kun je zelf maken?
Voor bewoners:
Menuplanning
Onderzoek van de Wageningen Universiteit en Research heeft aangetoond dat door je
boodschappen en maaltijden beter te plannen, er al een groot gewin te behalen valt.
Zo is er gedurende de corona-periode door 25% van de huishoudens minder voedsel
weggegooid en de grootste oorzaak is menuplanning.
Wie wat bewaart…
Ook scheelt de manier waarop je voedsel bewaart reuze! Bewaar groente en fruit
niet naast elkaar, dat versnelt het rottingsproces. En wist je dat je tomaten buiten de
koelkast moet bewaren? De kou zorgt er namelijk juist voor dat de tomaat minder lang
goed blijft.

Korte ketens
Doe je boodschappen het liefst zo lokaal mogelijk, ga naar de groenteboer op de hoek
of haal je groente, fruit en zuivel bij een boer in de buurt. In en rondom Amsterdam
zijn er genoeg producenten te vinden! Ook bestaaner genoeg ‘buurderijen’ waar je je
boodschappen kan afhalen, www.boerenenburen.nl is een handige verzamelsite. Wil je
je boodschappen liever bestellen? Dat zijn er verschillende online supermarkten die
hun producten zo lokaal mogelijk halen.
Zelf verbouwen
Wil je het nog dichter bij huis halen, en heb je een balkon of tuin? Verbouw je eigen
groenten en kruiden! Dit is simpeler dan je denkt. In de lente kan je beginnen met
binnenshuis zaadjes voorzaaien, zodat je de planten een handje helpt en ze iets
stabieler in de grond kan planten. Dit doe je in een kweekbakje. Als de planten wat
groter zijn, kan je ze in de aarde plaatsen en dan met wat liefde en verzorging oogst jij
zo je eigen courgettes of rozemarijn. Kijk eens op onze zaaikalender om te zien wat je
wanneer kan zaaien.

11
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Vega of flex
Het is een inkoppertje, maar wat hele grote impact heeft op het milieu is minder vlees
eten. Gelukkig bestaan er veel lekkere vleesvervangers tegenwoordig. Ook zijn er tal
van heerlijke recepten met groenten in de hoofdrol te vinden.
Seizoenen
Lokaal boodschappen doen gaat hand in hand met eten wat er in het seizoen is. Wil jij
frambozen eten in januari? Die moeten dan geïmporteerd worden, waardoor er meer
CO2 uitstoot bijkomt. Ook zijn ze dan een stuk duurder. Dus wacht even tot in de
zomer, beter voor je portemonnee en het milieu!
Langer lekker
Niet gelukt om je eten op tijd op te eten, is je brood droog en hebben je bananen rotte
plekken? Geen stress! Van brood kan je altijd nog croutons, toast, of broodpudding
maken. En overrijpe bananen zijn heerlijk in een smoothie, of bewaar ze in de vriezer
om er bananenijs van maken. Ook kan je onbereid eten wat je over hebt inmaken. Dat
is heel simpel! Het enige wat je nodig hebt is een goede pot die je even moet uitkoken.
Vervolgens kan je je groente of fruit verwerken tot jam, chutney, of saus, en dan een
stuk langer bewaren. In Inmaken van Noni Kooiman en Jonah Freud staan heel veel
heerlijke recepten.2
Een paar nuttige sites:
Voor lokale Buurderijen: www.boerenenburen.nl. Heb je een stadspas met groene stip?
Bestel hier lokale pakketten met groente en fruit: www.boerenvoorburen.nl.
Meer lokale voedselinitiatieven kan je vinden op www.vanamsterdamsebodem.nl
Voor bedrijven:
Bedrijven die gebruik maken van een cateringservice, restaurants, supermarkten en
voedselproducenten kunnen zich aanmelden op Too Good To Go en zo het overgebleven eten tegen lagere prijs verkopen, om verspilling tegen te gaan. Of daag je werknemers uit om thuis minder te verspillen door mee te doen met Dertig Dagen Duurzaam Incompany.

Wat doet De Gezonde Stad voor een duuzaam voedselsysteem?
De Gezonde Stad wil een lokaler voedselsysteem met korte ketens, meer stadslandbouw, minder voedselverspilling en minder vleesconsumptie. We leggen samen met
Amsterdammers moestuinen en eetbaar groen aan in de stad. Zo kun je zelf zien

Wist je dat?

•
•
Lees onze tips en recepten tegen voedselverspilling: degezondestad.org/voedselverspilling-is-killing, degezondestad.
org/recepten-tegen-voedselverspilling
3 	
Baarsma, Nederland Voedselparadijs
(2020)
4 	
thequestionmark.cdn.prismic.io
5
	nos.nl/drukste-dag-ooit-voor-thuisbezorgd
2 	
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•

Ons voedsel gemiddeld 30.000 km aflegt
voordat het op ons bord belandt?3
Het aanbod van de meeste supermarkten maar voor
41% in de Schijf van Vijf valt? 4
1 januari 2021 de drukste Thuisbezorgd-dag ooit was? Er werden 		
zo’n 300.000 online bestellingen gedaan. Dat is zo’n 30% meer dan
nieuwjaarsdag 2019, en 2 keer zo veel als op een reguliere vrijdag. 5
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hoe je voedsel groeit, en je ervaart hoe leuk het is om je zelf gegroeide groenten te
oogsten. Daarnaast dragen we bij aan de bewustwording over voedselverspilling en
duurzame oplossingen via De Gezonde Stad Challenges. Met Dertig Dagen Duurzaam
dagen we uit om jouw gewoontes onder de loep te nemen en geven we je tips voor een
duurzame leefstijl.
Er gebeurt ontzettend veel op het gebied van voedsel in de stad. Soms zie je door de
bomen het bos niet meer. Daarom besloten wij samen met onze partners om een overzicht te creëren van al deze initiatieven in Amsterdam. Zo raak jij precies op de hoogte
van de verschillende voedselinitiatieven en events in de stad. Oftewel, het platform
van waaruit jij wegwijs wordt gemaakt door het voedsellandschap van Amsterdam.
Ga naar de website van Van Amsterdamse Bodem voor meer informatie.
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AFVALVRIJ

CATEGORIE 2

Afvalvrij

Algemeen
In het afval dat wij dagelijks weggooien zitten waardevolle grondstoffen die
we, als we goed scheiden, weer kunnen hergebruiken. Zo zorgen we ervoor
dat kwalitatief goede materialen oneindig beschikbaar blijven voor recycling
en upcycling naar nieuwe grondstoffen en producten.
Het doel is de grondstof kringlopen te ‘sluiten’. Door in de eerste plaats afval te voorkomen en daarnaast hergebruik en recyclen van materialen zo efficiënt mogelijk te
maken. Gaan we dusdanig om met grondstoffen dat we onszelf ‘afvalvrij’ kunnen noemen, dan spreken we ook wel van een kringloopeconomie of een circulaire economie.
Zo’n ideale circulaire economie bestaat uit:

•
•

Een eerlijke samenleving waar producten voor iedereen toegankelijke zijn,

•

Een gezondere wereld, want door verminderde uitstoot van giftige stoffen tijdens

•

Een weerbare samenleving doordat we minder afhankelijk zijn van geïmporteerde
grondstoffen,
de productie, het gebruik en na afdanking neemt de schade aan de natuur en
gezondheid af
En een efficiëntere economie, want door meer lokaal gewonnen grondstoffen
ontstaat er een nieuwe bedrijvigheid met minder verspilling en levert het nieuwe
werkgelegenheid op.

Niet alleen aan de kant van de producent is een andere mindset nodig voor een
afvalvrije economie, ook de prijs die wij als consument moeten betalen zou moeten
worden aangepast. De impact van het product op milieu en de sociale impact moet
dan worden meegenomen. Dit heet ‘true pricing’.

Wat zijn de circulaire ambities van Amsterdam?
De gemeente Amsterdam stelt zichzelf als doel om in 2050 een circulaire, afvalvrije
stad te zijn en heeft de volgende stappen daarvoor ontwikkeld:

15
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•

Vanaf 2021 wil de gemeente opnieuw beginnen met het scheiden van groente-,

•
•

In 2025 moet 65% van het huishoudelijk afval gescheiden worden.

•

fruit- en tuinafval (gft).6
In 2030 mogen nog maar 50% primaire grondstoffen gebruikt worden. Dit houdt
in dat deze grondstoffen nog niet eerder zijn gebruikt. De andere 50% moet dus uit
circulaire en gerecyclede grondstoffen bestaan.
In 2050 is Amsterdam dan een 100% afvalvrije en circulaire stad. Alle materialen
en grondstoffen en alles wat geproduceerd wordt zal worden hergebruikt.

‘Waardeer het, repareer het’ zo luidt de laatste SIRE. campagne. Simpel, maar waar.
Het Nationale Grondstoffen Akkoord maakt dat een groot deel van de Amsterdamse
focus naar consumptiegoederen gaat, waarbij vooral reparatie aangeboden wordt, voor
onder andere textiel, elektronica en meubels.

Hoe staat het ervoor?
Totaal afval
Het totaal aangeboden huishoudelijk afval in Amsterdam in kilo’s wordt elk jaar
minder. In 2019 werd er in totaal 381 kilo afval per persoon aangeboden terwijl het in
2016 nog 399 kilo was en in 2010 zelfs 449 kilo. Volgens de Afvalmonitor RWS (2019)
is het scheidingspercentage gelijk gebleven ten opzichte van 2018. Dat scheidingspercentage ligt sowieso vrij laag, we scheiden volgens de Afvalmonitor RWS 16% van
ons totale afval. Dit is gelijk aan vorig jaar.
De meest recente data van het CBS (uit 2018) kunnen ons meer inzicht geven in de
kringlopen van verschillende grondstoffen. Het totaal aangeboden was 377 kg grondstoffen per inwoner per jaar in 2018, dit getal is dus minder dan wat de Afvalmonitor
6

	nrc.nl/deze-machine-kan-het-beterdan-de-burger-vindt-het-stadsbestuur
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RWS ons vertelt. De hoeveelheden gescheiden huishoudelijk afval per inwoner
(volgens de CBS) zijn te vinden in de bijlage met alle data.
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Amsterdammers zijn meer glas en textiel gaan scheiden. Via bron- en nascheiding zijn
we elk jaar erop vooruit gegaan. Het totale aangeboden gescheiden afval is 111 kg en
dat betekent dat het scheidingspercentage totaal 30.6% is. In 2017 was dit nog 99 kg
gescheiden afval en 27% van het totale afval. Er blijft momenteel minimaal 266 kg per
jaar per inwoner over wat via verbranding omgezet wordt in elektriciteit. Ongeveer 76
kilo van deze overgebleven berg die nu wordt verbrand, kan beter worden gescheiden.
Denk aan textiel, papier, luiers, GFT (groente- fruit- en tuinafval) en grof afval.
Groente, fruit, tuin
GFT-afval wordt het meeste in niet-stedelijke gemeenten opgehaald. In 2019 is er
gemiddeld per persoon zo’n 90 kg GFT-afval opgehaald. In 2010 was dit 76kg. In
stedelijke gemeenten werd de afgelopen jaren vrijwel geen GFT-afval opgehaald, in
Amsterdam was het totaal aantal kg GFT per inwoner over 2019 maar 0.6 kg. Zonde,
want in gft-afval zitten waardevolle grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden
als we goed scheiden. GFT-afval kan bijvoorbeeld worden omgezet in rijke compost.

Vanaf 2021 wil de gemeente opnieuw beginnen met het scheiden van groente-, fruiten tuinafval (gft). De invoering daarvan gebeurt niet in één keer, maar buurt voor
buurt. Op dit moment kun je gft gescheiden aanbieden op Java-eiland, Steigereiland
(IJburg), in Geuzenveld en de S-buurt in Amsterdam Zuidoost. Ook zijn er diverse
initiatieven die op initiatief van buurtbewoners zijn ontstaan, zoals de pilot Van Afval
naar Oogst in West op het terrein van I Can Change the World with my two hands.
De gemeente wil het gft-afval in de toekomst gaan gebruiken om compost en biogas
van te maken. In 2050 zou Amsterdam volledig circulair moeten zijn. Volgens het AEB
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vormt gft nu bijna de helft van het vuilnis dat de nascheider in gaat. Het bedrijf zou
graag zien dat dat percentage flink omlaag gaat, omdat het gft-materiaal het scheiden
van het andere afval bemoeilijkt.
Plastic
Volgens plastic soup surfer Merijn Tinga heeft plastic ons consumptiegedrag compleet
verandert in een wegwerpmaatschappij: “De circulaire economie helpt ook niet bij het
verminderen van plastic. Systemische verandering is nodig om het plastic probleem
aan te pakken en bedrijven zoals supermarkten spelen hierbij een cruciale rol.”
Vanaf 1 januari 2021 stopt Amsterdam met het gescheiden ophalen van plastic. De
reden is dat de sorteermachine van de NSI méér plastic kan scheiden dan de Amsterdammers zelf.7 In vergelijking met andere gemeenten leveren weinig Amsterdammers
hun plastic apart in. Bovendien zitten er tussen dat plastic vaak nog etensresten
of ander afval. Wat ook gebeurt: zakken restafval worden in de plastic-container
gegooid als de ‘gewone’ container vol zit. Het gevolg is dat hele partijen plastic worden
afgekeurd door recyclingbedrijven als ‘niet zuiver genoeg’. Het organische materiaal
besmeurt alles, dus wanneer dat niet meer binnen zou komen, kan er veel efficiënter
gedraaid worden.

“We plastificeren onze wereld en dat heeft een groot effect ook
op onze gezondheid, we ademen het in en recent onderzoek8 9
toont zelfs aan dat er ook plastic deeltjes in de placenta te
vinden zijn”.
Merijn Tinga (Plastic soup surfer).
Wat voor invloed heeft

corona gehad dit jaar?

Het afvalaanbod is door de extra tijd thuis vanwege corona wel toegenomen. Veel
mensen houden grote opruimacties in huis en grofvuil kan op het juiste moment van
de week aangeboden worden op straat. Afvalinzameling zorgt op dit moment voor 3%
van het totale verkeer in Amsterdam, wat uiteraard toenmeemt wanneer het afval niet
op de juiste manier wordt aangeboden.
	nrc.nl/deze-machine-kan-het-beterdan-de-burger-vindt-het-stadsbestuur
8
	theguardian.com/microplastics-revealed-in-placentas-unborn-babies
9
	sciencedirect.com
10 	
Wonen in Amsterdam 2019 Leefbaarheid
7

Er is in 2020 een toename van huishoudelijk afval dat niet ín, maar naast de container
wordt geplaatst. Er is dus niet alleen méér afval, maar het wordt ook steeds vaker op verkeerde wijze aangeboden. De natuur, en dieren gaan met dit afval aan de haal, wat zorgt
voor meer zwerfafval en vervuiling. Vervuiling op straat is iets waar Amsterdammers zich
aan ergeren.10

Wist je dat?
Gemeente Amsterdam vanaf 2021 weer opnieuw wil beginnen met
het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval (gft), na een geslaagde pilot op Java-eiland.
Je kunt ook zelf al starten en check ons project ‘Van Afval naar Oogst’!
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Desondanks gaan genoeg Amsterdammers ook naar de milieustraat, een van de
drukst bezochte plekken van 2020, waar je soms achter in de rij moest aansluiten.11
Zwerfafval heeft negatieve gevolgen voor klimaat en milieu. NL Schoon merkte op dat
het Amsterdamse zwerfafval niet is afgenomen. De toename van mondkapjes, plastic
handschoenen en andere ‘coronalitter’ tussen het zwerfafval was enorm vergeleken
bij voorgaande jaren, maar blijkt niet significant bij te dragen aan de hoeveelheid
zwerfafval op straat.12

Welke positieve impact kun je zelf maken?
Voor bewoners:
Het is duidelijk dat we gezamenlijk de verantwoordelijkheid moeten nemen voor dit
nieuwe afvalprobleem. “Gooi het afval niet naast de container maar erin, en neem de
zak tijdelijk mee naar huis als de container vol is,” aldus Helene van Zutphen, directeur
van Nederland Schoon. “Plan vooruit en maak een afspraak met de gemeente voor het
ophalen van grofvuil. De inzameldiensten doen hun uiterste best om al het afval op te
halen. Alleen door samen op te trekken, kunnen we allemaal van een zwerfafvalvrije,
schone buitenruimte genieten.”
Praktische tips:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biedt je afval op de juiste manier aan.
Scheidt je afval waar mogelijk.
Ga naar een repaircafe.
Breng je oude meubels, of elektrische apparaten naar de kringloop of biedt het aan
bij de milieustraat voor de juiste recycling.
Ga op een ‘plastic dieet’ en plastic avontuur via de My little plastic footprint app.
Hergebruik je (stoffen) boodschappentas, en waarom ook niet je cadeaupapier?
Geef je kleding een tweede leven, organiseer een kledingruil, ga eens langs je
moeder of oma om er iets nieuws van te maken of breng het naar de textielbak.
Maak direct impact en deel jouw foto van een plastic voorwerp via de Plastic 		
Avengers App.
Start of doe mee met een initiatief zoals Van Afval naar Oogst voor het inleveren
van GF-afval.

Voor bedrijven:
Het hele proces van grondstofwinning tot materialen kost energie en draagt fors
bij aan de klimaatverandering: het is voor 60 tot 70 % verantwoordelijk voor de
wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. In een circulaire economie kunnen we tot wel twee derde van de broeikasgasemissies voorkomen.13 Zorg ervoor als
bedrijf dat de producten die jij koopt, maakt of gebruikt gerecycled kunnen worden.
Zo voorkom je dat grondstoffen na verloop van het gebruik hun waarde verliezen en
onnodig op de verbrandings stapel belanden.
	radar.avrotros.nl/lange-rij-voor-demilieustraat-dit-zijn-je-alternatieven
12
	trouw.nl/weinig-mondkapjesbij-het-zwerfvuil
13
	Stadsdonut 2020-2025
11
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Volgens Zwerfinator Dirk Groot kunnen bedrijven twee vliegen in één klap slaan door
afbreekbare verpakkingen te maken, zo gebruik je minder plastic en voorkom je plastic
vervuiling door zwerfafval. Een tip van Groot voor bedrijven:
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“Kijk vanuit de consument. Je kan moeilijk voorkomen dat
mensen dingen op straat gooien of verliezen, maar je kan er wel
voor zorgen dat jouw producten of verpakkingen bijvoorbeeld
geen plastic bevatten, afbreekbaar zijn of gemakkelijk te
upcyclen zijn.“
Zwerfinator Dirk Groot
Wat doet De Gezonde Stad voor een afvalvrij Amsterdam?
De Gezonde Stad zet zich in voor een stad zonder afval. Samen met bewoners en
bedrijven in Amsterdam willen wij kringlopen sluiten. We willen ervoor zorgen dat
afval beter gescheiden wordt ingezameld, zodat we waardevolle grondstoffen opnieuw
kunnen gebruiken.
Wij geloven dat je moet beginnen op de plek waar je direct het verschil kunnen maken
en door gewoon te doen. Thuis bijvoorbeeld! En dus ontstond juist in corona tijd De
Gezonde Stad Challenges. Met de activatiecampagnes van Dertig Dagen Duurzaam
(of Dertig Dagen Duurzaam Incompany) en Dertig Dagen Donut dagen we Amsterdammers uit om een maand lang vanuit huis aan de slag te gaan met het thema afvalvrij,
in de vorm van eenvoudige en uitdagende opdrachten. Na een maand duurzame en
gezonde acties, is de stap naar een duurzaam en gezond leven ineens een stuk kleiner.
Met ons project ‘Van Afval naar Oogst’ in Bos en Lommer, motiveerden we meer
dan 100 buurtbewoners om hun gft-afval laten composteren. In 2021 gaan we door
met dit project. We organiseren activerende workshops rondom het thema afvalvrij,
waaraan alle Amsterdammers mee kunnen doen. En natuurlijk composteren we zelf
ons bedrijfsafval in ons eigen wormenhotel in de Tropentuin. Zo dragen we samen bij
aan de gemeentelijke ambitie om in 2050 een 100% schone en circulaire stad te zijn.
Wij gaan voor afvalvrij!
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GROEN

CATEGORIE 3

Groen

Algemeen
Dat groen in de stad belangrijk is, is een understatement; groen is cruciaal
voor een stad die bestand is tegen de toekomst. Het klimaat verandert, de
zomers worden warmer en extreme regenbuien zetten de stad steeds vaker
onder water. Extra groene gebieden in de stad bieden een oplossing voor de
problemen die de groei van de stad en gevolgen van klimaatverandering met
zich meebrengen. Naast dat groen de stad koel houdt en het water vasthoudt, ziet het er mooi uit en maakt het ons bovendien gelukkig! Allemaal
aspecten die nodig zijn voor een fijn leven in de stad.
Wat zijn de groen ambities van Gemeente Amsterdam?
De gemeente Amsterdam erkent het belang van groen in de groeiende stad om de
uitdagingen van klimaatverandering te tackelen en heeft uitgesproken om radicaal te
willen vergroenen. Die ambitie komt tot uiting in de in 2020 opgestelde Groenvisie en
Omgevingsvisie voor het jaar 205014. De volgende principes zullen daaraan bijdragen:

•
•

•
•
•

Er moet genoeg gevarieerd (openbaar) groen zijn voor iedereen. Waarbij een park
binnen 10 minuten lopen bereikbaar moet zijn voor iedere Amsterdammer en een
groengebied binnen 15 minuten fietsen.
Alleen goed groen voldoet. Groen met mindere kwaliteit wordt verbeterd en groen
van goede kwaliteit blijft. Nieuw groen moet bijdragen aan de betreffende plek.
De stad wordt natuurinclusief aangelegd en beheerd, dat wordt de nieuwe norm bij
renovatie, transformatie en nieuwbouw.
Aan groen werken we samen; met bewoners, ondernemers, corporaties, 		
kennisinstellingen en andere organisaties in de stad en regio. Samen versterken we
de stedelijke groene structuur en de groene elementen in wijken en buurten.
Tussen 2020 en 2050 zullen 10 grote groenprojecten de biodiversiteit van 		
Amsterdam verhogen. Deze projecten staan omschreven in “Wild Amsterdam: een
Deltaplan Biodiversiteit voor een natuurrijk Amsterdam 2020-2025”

Hoe staat het ervoor?
14

	Rapport: Gemeente Amsterdam.
(2020). Groenvisie 2050.
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Aan de hand van de opgestelde ambities hebben wij gekeken wat voor Amsterdam de
status is van recreatief groen; zoals parken en plantsoenen, volkstuinen en sportterrei-
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nen. We keken specifiek naar de verdeling over de verschillende bewoners van de stad,
het aantal bomen, de aaneensluiting van groengebieden, het aantal groene tuinen en
daken en de tevredenheid van Amsterdammers over de natuur in de buurt.
Recreatief groen
In totaal is 18% van de stad recreatief groen en heeft elke bewoner bijna 30 vierkante
meter recreatief groen tot zijn of haar beschikking, waarvan bijna de helft bestaat uit
park. Ten opzichte van 2017 is het aantal vierkante meter park en plantsoen, volkstuin
en sportterrein gedaald. Ook blijft, ondanks een stijging in absolute vierkante meters,
het aantal vierkante meter groen per inwoner dalen omdat het inwoneraantal van de
stad harder groeit dan het oppervlakte aan groengebieden. Dat kan beter; als de stad
groeit, moet het groen meegroeien. Daarom zijn de ambities om natuurinclusief te
bouwen erg belangrijk.
Het aantal vierkante meter recreatief groen per inwoner in 2020 is hieronder weergegeven.

Tabel groen 202015
Opp (ha)

m2 per inwoner

soort groen

1,36

begraafplaats

1404,24

16,10

park en plantsoen

320,47

3,67

volkstuin

572,94

6,57

sportterrein

178,73

2,05

overig

29,75

totaal recreatief groen

118,63

2595,01

Tabel groen over de jaren16

Totaal hectare recreatief groen

2013

2014

2015

2016

2017

2020

2503,72

2557,38

2587,07

2571,46

2566,87

2595,01

31,32

31,53

31,46

30,81

31,84

29,75

Vierkante meter recreatief groen per inwoner

Groen per buurt
Er is natuurlijk niet overal evenveel groen. Zoals op onderstaande kaart te zien is zijn
de randen van de stad over het algemeen groener dan de binnenstad. In verhouding
scoren de stadsdelen Centrum (2,66 m2) en West (8,34 m2) het laagst op vierkante
meter groen per inwoner. Het groenste stadsdeel is Amsterdam Noord (41,23% groen
van totaal landoppervlak) met 265 m2 groen per inwoner. Ook Nieuw-West (29,8%) en
Zuidoost (26,6%) met beide 70 m2 groen per inwoner scoren hoog. Een kanttekening
hierbij is dat een groot deel van de groene gebieden in Nieuw-West en Noord helemaal
 aps.amsterdam.nl/hoofdgroenstructuur,
m
maps.amsterdam.nl/stadsparken
16
data.amsterdam.nl/ruimtegebruik-in-amsterdam, maps.amsterdam.nl/hoofdgroenstructuur, maps.amsterdam.nl/
stadsparken
15
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aan de randen van de stad liggen en niet regelmatig door bewoners van de stadsdelen
gebruikt worden. Als we deze gebieden niet meerekenen is in Noord maar 7,7% en in
Nieuw-West 20,6% van het oppervlakte groen. Dit komt voor beide stadsdelen neer op
49 m2 per bewoner.
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Omdat groen zo belangrijk is zou het gelijk verdeeld moeten zijn over de stad. Natuurlijk zijn sommige delen van de stad dichter bebouwd dan andere, maar juist daarom
moeten we aan de slag met innovatieve ideeën om de minder groene delen van de
stad te vergroenen.

Groentypen
Stadspark
Ruigtegebied / struinnatuur
Stadsrandpolder
Corridor
Volkstuinpark / schoolwerktuin
Sportpark
Begraafplaats
Curiosa
Figuur: Overzicht groen per buurt 17

Opp groen (ha)

% groen

Opp groen (m2)
per inwoner

% groen (zonder
stadsrandpolder)

Opp (m2) per inwoner
zonder stadsrandpolders

22,7

2,82

2,60

2,83

2,60

123

11,57

8,34

11,57

8,34

1132,9

29,78

70,76

20,60

48,91

Zuid

288,7

16,72

19,73

15,37

18,14

Oost

477,92

15,62

33,64

13,16

28,36

Noord

2631,3

41,23

265,16

7,65

49,17

633

28,63

70,46

27,50

67,68

Stadsdeel
Centrum
West
Nieuw - West

Zuidoost

Oplossen groen onderbrekingen
Een doel van de gemeente Amsterdam was om in 2020 de natuurgebieden van
Amsterdam met elkaar te verbinden en alle ecologische knelpunten (barrières en versnippering) op te lossen. Dit is helaas nog niet volledig gelukt. Van de 351 knelpunten
in 2015 zijn er 239 opgelost. Wanneer alle natuurgebieden in de stad met elkaar
	 maps.amsterdam.nl/hoofdgroenstructuur
18
	Tabel 5: Groen per stadsdeel:
maps.amsterdam.nl/hoofdgroenstructuur
17
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verbonden zijn worden natuurlijke processen niet onderbroken, wat goed is voor de
biodiversiteit in de stad.
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Groene daken
Gemeente Amsterdam had de ambitie19 om in 2020 10% meer groene daken te
hebben. Daar is nog eens een extra 10% groene daken voor 2025 bij gekomen.
Volgens data van de gemeente telt Amsterdam in 202020 in totaal 539 groene daken.
Al denken groene daken-experts zoals De Dakdokters, RooftopRevolution, Solar
Sedum en RainProof dat deze getallen in werkelijkheid veel hoger liggen. Ze hopen
dat de telling van groene daken snel meer prioriteit krijgt. Het totaal aantal van de
gemeente beslaat 335 sedumdaken, 27 daktuinen, 9 grasdaken, 8 kruidendaken en
60 solar-sedumdaken met een totaal oppervlak van 110851 m2.
Bij initiatieven als de nationale Green Deal Groene Daken21 en het Nationaal Daken Plan22
werkten meerdere partners in 2019 succesvol samen om kennisontwikkeling te vergroten,
financiële stimulansen te bieden en groen-blauwe daken in het beleid te verankeren.
Onze spin-off Rooftop Revolution is met partners en gemeente Amsterdam het
RESILIO project gestart. Het doel is 10.000m2 aan nieuwe blauw-groene daken
Amsterdam23 voor mei 2022. Op de Hogeschool van Amsterdam, de Oosterparkbuurt,
de Rivierenbuurt en de Indische buurt is reeds 200m2 hiervan gerealiseerd. Daken van
verschillende woningbouwcorporaties zijn de komende tijd aan de beurt.
Groene tuinen
Een groene tuin is beter voor mens, dier en milieu dan een tuin vol bakstenen. Acties
	zoals beschreven in de Agenda Groen
2015-2018
20
	 maps.amsterdam.nl/groene_daken
21
	Rapport: Green Deal Groene Daken.
(2019). Het dak verbindt ambitieuze
partners. Ruimte voor water, groen,
welzijn en energie
22
dakenplan.nl
23
resilio.amsterdam
24
tegelseruit.nl
25
nk-tegelwippen.nl
26
maps.amsterdam.nl/bomen
27
nl.thegreencity.eu/hans-kaljee-bomenzijn-het-groene-sieraad-van-amsterdam
19

25

als “tegels eruit, groen erin”24 en het NK tegelwippen25 (Amsterdam vs Rotterdam)
hebben vanaf 2018 bij elkaar al meer dan 20 kilometer stoeptegel vervangen voor
tuinen, ruim 7000 vierkante meter dus.
Bomen
Volgens Bomenconsulent Hans Kaljee, zijn in Amsterdam 300.000 bomen in beheer
van de gemeente.26 Wanneer je álle bomen in de tuinen van Amsterdammers en
andere niet geregistreerde bomen meerekent, telt Amsterdam ongeveer 1 miljoen
bomen.27 Het is de bedoeling dat voor elke weggehaalde boom een nieuwe in de plaats
wordt gezet, al kan dat in de praktijk even op zich laten wachten.
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Tevredenheid groenvoorzieningen
Over het algemeen zijn Amsterdammers tevreden over de groenvoorzieningen in de
stad. Ze waarderen de groenvoorzieningen in hun buurt gemiddeld met een 7. Al zijn
er verschillen per wijk. In 2019 waren mensen in het centrum het minst tevreden
over de groenvoorzieningen (cijfer: 6.4), wat niet gek is aangezien hier ook veruit het
minste groen aanwezig is. Mensen in de Zuidoost (7.4) en Zuid (7.3) waren het meest
tevreden.28

Wat voor invloed heeft

corona gehad dit jaar?

Het verplicht thuiszitten als gevolg van de coronacrisis heeft gezorgd voor een herwaardering voor openbaar groen in de Stad29.

“Het corona jaar was ongekend wat betreft groen bezoeken: nooit
trokken zo veel mensen het bos in, werden de stranden en duinen
drukker bezocht dan ooit en werden natuurhuisjes maanden van
tevoren volgeboekt. De corona crisis heeft ons gedwongen om de
waarde van (stads)groen opnieuw te evalueren.”
Nadina Galle, ecologisch engineer.
Ook de cijfers liegen er niet om. Amsterdammers bezoeken per week gemiddeld een
dag vaker een groengebied in tijden van corona. Meer mensen gaan tijdens de (gedeeltelijke) lockdowns de parken in om stress los te laten, terwijl minder mensen het park
bezoeken voor ontspanning en sociale ontmoetingen.

	Dataset openbare ruimte en groen
stadsdelen
29
	deopenbareruimte.nu/
herwaardering-van-parken-en-groen,
parool.nl/nieuws/amsterdamseparken-lopen-vol
30
	Rapport: PlanAmsterdam. (juli 2020).
Groen in de verdichtende stad
28
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Voor corona

Tijdens corona

Bezoeken per week

2,47

3,54

Ontspanning

85%

68%

Stress loslaten

44%

68%

Sociale ontmoeting

69%

50%

Aantal dagen gebruik groen in de stad 30
Het stadsbestuur gaat de komende 1,5 jaar 100 plekken in de stad klimaatadaptief
vergroenen. Door het verwijderen van stenen en het vergroenen van de openbare
ruimte wordt de stad leefbaarder en weerbaar tegen extreme hitte, droogte en regenbuien. Voor de 100 groene projecten is 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld uit het
Duurzaam-herstelplan, voor werkgelegenheid en verduurzaming van de stad.
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Welke positieve impact kun je zelf maken?
De Wageningen Universiteit heeft dit jaar een inspiratiekaart voor31 vergroening van
Amsterdam gemaakt op basis van natuur, klimaatadaptatie, sociaal welzijn en gezondheid. De kaart geeft weer welke plekken in Amsterdam geschikt zijn voor vergroening.
Zo zijn er genoeg plekken waar de handen uit de mouwen gestoken kunnen worden!
Dat lukt alleen als iedereen zijn best doet om bij te dragen aan vergroening.

Wist je dat?
Amsterdammers tijdens de corona pandemie per week gemiddeld een
dag vaker een groengebied opzochten.

Dit kun jij doen
(Gevel)tuin of balkon
Bewoners en bedrijven kunnen heel eenvoudig bijdragen aan een groene, gezonde stad
door zelf een geveltuin of -slinger aan te leggen, plantenbakken te vullen op terras of balkon, een boom te planten of een minituin rondom een boom in de straat te adopteren.
Groen dak
Neem als bewoner of bedrijf het heft in eigen handen en tover je dak om in een
prachtig sedumdak, gemaakt van vetplantjes. Dit is makkelijk te onderhouden en het
buurtgroen020.nl/inspiratiekaart
32
	Rapport: PlanAmsterdam. (juli 2020).
Groen in de verdichtende stad
31
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neemt regen goed op, wat zorgt voor een beter klimaat in de stad! Of kies een dak met
verschillende planten, zo draag je ook nog eens bij aan de biodiversiteit!32
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Subsidie
Om eigenaarschap en zeggenschap over buurten van bewoners te vergroten, heeft de
gemeente buurtbudgetten geïnitieerd33 . Op verschillende plekken is het nu mogelijk
om met een voorstel voor een (vergroenings)plan van jouw buurt te komen, zoals het
aanleggen van geveltuinen. Dus start snel je eigen initiatief!

Wat doet De Gezonde Stad voor een groene en bloeiende stad?
De Gezonde Stad zet zich al jaren in voor een groen Amsterdam. Dit doen we door met
bewoners en bedrijven parken aan te leggen, moestuinen te starten en heel veel bomen
te planten. Ook in 2021 pakken we door. We zetten dit jaar in op eetbaar groen voor alle
Amsterdammers. Van appelboom tot bessenstruik, als je het maar kan plukken en eten!
Op initiatief van buurtbewoners of bedrijven gaan we straten en pleinen vergroenen
met ons project Park om de Hoek. We starten nieuwe samenwerkingen voor de cocreatie van buurtmoestuinen zoals de Zeeburgertuin. In onze Tropentuin gaan we
moestuinieren met de buurt. In Nieuw-West, Centrum en hopelijk meer stadsdelen
gaan we samen met buurtbewoners ruim 200 boomparken aanleggen. Via ons project
Bomen voor Amsterdam, planten we met bewoners meer bomen in de stad, waarbij
we ook deelnemen aan het landelijke initiatief Plan Boom. En ook in het centrum van
Amsterdam, waar de hoeveelheid groen per inwoner nu het laagst is, steken we de
handen uit de mouwen. Zo gaan we met het project Green Light District samen met
bewoners de Spuistraat een groene make-over geven. Daken, geveltuinen en gevels33

buurtbudget.amsterdam.nl
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lingers, we gaan voor zoveel mogelijk groen!
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ENERGIE

CATEGORIE 4

Energie

Algemeen
In Amsterdam halen wij het overgrote deel van onze energievoorziening
uit fossiele brandstoffen. Dit is niet meer van deze tijd. Als we naar een
klimaatneutrale stad willen met schone lokale energie zonder uitstoot van
CO2, is echt een grotere verandering nodig.
Wat zijn de energie ambities van Amsterdam?
Er ligt een uitgebreid en ambitieus plan voor een duurzame toekomst van Amsterdam.
Vanaf 2020 moet de daling in CO2 uitstoot sneller gaan. De ambities en uitvoeringsstrategie zijn beschreven in de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050. Voor
duurzame energie zijn de volgende doelen opgesteld:

•
•
•
•
•

In 2030 wil Amsterdam 55% minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990.
Voor 2050 moet dat 95% minder CO2 zijn.
Op weg daarnaartoe wil Amsterdam in 2040 aardgasvrij zijn.
26000 woningen moeten aardgasvrij zijn in 2030.
In 2030 moet er 550 MW zonne-energie en 127 MW windenergie opgewekt worden.

Hoe staat het ervoor?
Om de energietransitie in de stad daadwerkelijk een boost te geven is kruisbestuiving
tussen verschillende partijen zeer belangrijk. Denk aan de woningcorporaties, energiebedrijven, burgers, gemeente en de ruimtelijke omgeving.

“Als Amsterdamse voel ik een grote trots om te zien hoe wij
vanuit Oranje Energie, de energietransitie en het democratiseren
daarvan gezamenlijk oppakken”
Dina El Filali — Ingenieur, ondernemer, adviseur & trainer
in stedelijke veerkracht en duurzaamheid
We zetten hier een paar belangrijke ontwikkelingen rond de energietransitie
op een rijtje.
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Energieproductie

•
•
•

Het percentage energie stijgt steeds sneller. Toch werd in 2018 maar 8.1% van onze
energie (gebruikt voor warmte, elektriciteit en vervoer) duurzaam opgewekt.
Doordat elektriciteit nu nog makkelijker duurzaam te produceren is ligt het 		
percentage hernieuwbare energie hiervan hoger dan voor vervoer en warmte.
De jaarlijkse duurzame energieproductie per inwoner stijgt ook. Het doel was om
in 2020 20% meer duurzame energie per inwoner te produceren dan in 2013.
Sinds 2013 zijn er zo’n 70.000 Amsterdammers bijgekomen en is de duurzame
energieproductie ook gestegen. In 2018 is er 15% meer duurzame energie
geproduceerd dan in 2013. Als de ontwikkeling zo door blijft gaan, lijkt het doel

•

gehaald.
Sinds 2013 is de capaciteit aan opgestelde zonne-energie bijna 14 keer zoveel
geworden. In 2018 waren er 15.000 geregistreerde installaties met zonnepanelen,
goed voor zo’n 85,1 megawatt (MW). 1 MW is ongeveer voldoende voor 1000

•

huishoudens.
Het doel was echter dat er in 2020 160 MW aan zonne-energie was gerealiseerd in
Amsterdam. Het lijkt er dus op dat het doel nog lang niet gehaald is. Gelukkig zit er
ook nog veel zonne-energie vermogen in de pijplijn. In 2018 zijn namelijk veel SDE
(stimulering duurzame energie) subsidies uitgegeven, goed voor voor nog wel 133
MW aan zonnepanelen. Als deze zonnepanelen snel geïnstalleerd worden, kan het

•

doel alsnog behaald worden!
Momenteel staan er 27 windturbines in Amsterdam. Deze staan bijna allemaal in
het stadsdeel Westpoort34. Dat zijn er afgelopen jaren niet meer geworden doordat
de bouw van windmolens werd tegengehouden door de provincie35. Nu worden er
wel windmolens bijgebouwd en windparken vernieuwd waardoor er binnenkort zo’n
22 MW aan vermogen bij komt. Zo wordt het doel van 85 MW aan windenergie in
2020 iets later gehaald.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

6,5%

6,5%

7,3%

7,4%

7,9%

8,10%

Jaarlijkse duurzame energieproductie per inwoner (GJ/inwoner)

4,8

4,5

5,1

5,0

5,3

5,5

Capaciteit aan opgesteld
vermogen zonne-energie (MW)

6,2

12,3

17,6

24,5

34

52,9

85,1

66,4

66,4

66,4

66,4

66,4

55,8

64,6

Percentage hernieuwbare energie

Capaciteit aan opgesteld
windvermogen (MW)

2019

Qua duurzame energieproductie gaat het dus de goede kant op in Amsterdam. Willen
we de nieuwe doelen voor 2030 en 2050 echter ook halen, dan moeten de ontwikkelingen wel versnellen. Onze energie duurzaam produceren is natuurlijk de hoofdzaak
om in 2050 95% minder CO2 uit te stoten dan in 1990.
Energiegebruik
Duurzame productie van energie is één ding, maar het is ook belangrijk dat we minder
energie gaan gebruiken. Hoe gaat het daar nu mee?

windstats.nl/statistieken
35
parool.nl/amsterdam-popelt-omnieuwe-windmolens-te-bouwen
34
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•

In 2018 gebruikte elke Amsterdammer ongeveer 63,5 gigajoule (GJ) aan energie.
Ten opzichte van 2013 is ons energiegebruik maar 8% gedaald. Het doel was dat
het verbruik per inwoner met 20% zou zijn gedaald in 2020.
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•

Het doel was om in 2020 102.000 aardgas vrije woningequivalenten in
Amsterdam te hebben. Eén woningequivalent staat gelijk aan 27 GJ per
aan warmte energie voor een gemiddelde woning. In 2019 waren er 91.000
woningequivalenten aardgasvrij. Kijkend naar de ontwikkeling in aardgasvrije
woningen lijkt het erop dat het doel nét niet gehaald gaat worden.

Jaarlijks energieverbruik per
inwoner (GJ/inwoner)
Aardgasvrije
woningequivalenten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

69,1

65,1

64,9

63,3

61,9

63,5

62000

66600

72500

77700

84700

2019

91000

Op het gebied van energieverbruik zijn er dus nog grote stappen te maken. Binnen
10 jaar wil gemeente Amsterdam meer dan 150.000 huishoudens aardgasvrij maken.
De meningen zijn echter verdeeld of aardgasvrij de beste oplossing is voor een duurzame toekomst. Een aardgasvrije woning is namelijk niet per definitie duurzaam. Zo’n
woning is alleen duurzaam als de warmte hernieuwbaar is en het liefst ook zo min
mogelijk bijdraagt aan CO2-uitstoot.
Alternatieven voor aardgas
Om helemaal van het aardgas af te gaan zijn de meest gebruikelijke alternatieven
stadsverwarming of een warmtepomp. In het geval van stadsverwarming is je woning
aangesloten op het warmtenet van de stad. In Amsterdam wordt de stadswarmte nu
opgewekt door een afvalenergiecentrale én verschillende warmtekrachtcentrales op
gas, beide met CO2-uitstoot en dus niet echt duurzaam. Daarnaast wordt er nog een
biomassacentrale bijgebouwd, wat een erg omstreden vorm van duurzame energie
is.36 Wel wordt er door de gemeente een warmtebronnen strategie ontwikkeld om de
stadsverwarming in de toekomst duurzaam te maken.37
In het geval van een warmtepomp wordt jouw elektriciteit omgezet in warmte. Dit
alternatief is dus pas duurzaam als je elektriciteit volledig hernieuwbaar is. Momenteel
is het percentage hernieuwbare elektriciteit in Amsterdam nog maar 15,6%. En niet te
vergeten, je elektriciteitsbehoefte verdubbelt meestal door het gebruik van een warmtepomp. Dus ga je voor een warmtepomp, kies dan wel voor groene stroom!
Overgaan op volledig duurzame energie is nu dus nog niet zo makkelijk. Toch zijn er al
veel dingen die we wel kunnen doen.

	volkskrant.nl/opinie-stadsverwarming-is-niet-de-duurzaamste-optie
37
	Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal
2050
36
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Wat voor invloed heeft

corona gehad dit jaar?

Eén van de effecten van de corona crisis is dat we veel meer zijn gaan thuiswerken. Daarom verwachten veel Nederlanders dat hun energieverbruik omhoog is gegaan. Door het
mooie weer van afgelopen jaar verwachten energieleveranciers echter dat de verschillen
minimaal zullen zijn38 39, waardoor er waarschijnlijk geen grote verschillen zijn tussen de
energierekening van 2019 en 2020.
Tessel de Rooij van De Groene Grachten, een adviesbureau dat zich bezig houdt met de
verduurzaming van monumentale panden, merkt op dat energieverbruik door het vele
thuiswerken een belangrijk thema was in 2020.

“Normaal staan we niet zo stil bij wat we gebruiken, maar door de corona maatregelen waren we er ons meer van bewust. Ook vonden we
het belangrijker om het overdag behaaglijk warm te hebben, waardoor de motivatie om ons huis beter te isoleren steeg.”
Tessel de Rooij van De Groene Grachten
De totale elektriciteitsvraag is wel gedaald sinds de eerste lockdown. Volgens data van
netbeheerder TenneT was de belasting afgelopen maart 1.81% minder dan in maart 2019
en dit percentage is opgelopen tot 7.91% minder in december 40. Deze daling is waarschijnlijk veroorzaakt doordat er steeds meer grote bedrijven stil kwamen te liggen. De
industrie, daarentegen, is in Nederland grotendeels doorgegegaan.41
De lagere elektriciteitsvraag heeft ertoe geleid dat er minder elektriciteitsproductie uit
aardgas en steenkool nodig was. Ook zijn er in 2020 twee kolencentrales gesloten en was
de gasprijs laag waardoor er veel minder elektriciteit uit kolen is geproduceerd. Het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht dat er door deze ontwikkelingen dat er in 2020
zo’n 9 megaton minder broeikasgassen zijn uitgestoten in de elektriciteitssector dan in
2019.42 Goed nieuws dus!
Om ook de aankomende jaren de verminderde uitstoot te garanderen is gemeente Amsterdam druk om beter uit deze crisis te kunnen komen. Tessel de Rooij van De Groene
Grachten: “2020 was het moment om na te denken over duurzame impact voor de stad.
De gemeente zet in op de combinatie duurzaam herstel en werkgelegenheid. Er wordt 10
miljoen euro extra ingezet voor duurzame renovatie en isolatie van bestaande woningen
en gebouwen. Denk aan spouwmuurisolatie, dubbel glas, en het dichten van kieren en
gaten. Zo krijgen bewoners en eigenaren ook grip op energielasten en energie besparen.”

Welke positieve impact kun jij zelf maken?
Voor bewoners:
Als Amsterdammer kun je zelf veel doen om je energieverbruik te verminderen. Omdat dit
ook hoog op de agenda van de gemeente staat, zijn er allerlei tools om bewoners te helpen
hun huis te verduurzamen. Op de website Nieuw Amsterdams Klimaat staat een heel handig
overzicht van hulpmiddelen die jij kan gebruiken om je huis te verduurzamen.
	essent.nl/derde-van-de-nederlandse-huishoudens-verwacht-hoger-energieverbruik-door-coronacrisis
39
	 group.vattenfall.com/helft-thuiswerkers-vreest-hogere-energierekening
40
	 tennet.eu/nl/belasting
41
	nu.nl/coronacrisis-zet-rem-op-stroomverbruik-in-eerste-helft-van-dit-jaar
42
pbl.nl/klimaat-en-energieverkenning.pdf
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33

Woon je in een monumentaal pand? Dan is de Groene Menukaart, ontwikkeld door De
Groene Grachten, ideaal voor jou. Wil je een snel overzicht van maatregelen passend bij
jouw huis? Vul dan deze HuisScan van het Regionaal Energieloket in. Ben of word jij de
kartrekker binnen jouw VVE? Dan kan de VVE Coach jou helpen. Interesse in zonnepanelen? Zon Zonder Zorgen begeleidt je door het proces!
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Ook is het een goed idee om een professionele energiecoach in te schakelen.
Organisatie !Woon biedt bijvoorbeeld gratis een energiescan aan in Amsterdam.
Gemeente Amsterdam biedt ook een gratis energieadvies aan voor woningeigenaren
en zelfs de mogelijkheid voor een energielening met een vaste lage rente om je huis
te verduurzamen. Ben jij een echte koploper en wil je je huis aardgasvrij maken?
Vraag dan de subsidie aardgasvrij aan!
Ook zonder je huis volledig te renoveren of je dak vol te leggen met zonnepanelen,
kan je al veel onnodig energiegebruik voorkomen. Lees bijvoorbeeld onze blog
over hoe je op 3 manieren thuis energie kan besparen. Of doe deze test van Milieu
Centraal om advies op maat te krijgen over energiebesparing. De Groene Grachten noemt quick wins zoals het aanbrengen van radiatorfolie, led verlichting en het
isoleren van cv leidingen.
Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om over te stappen op groene energie. Via
gaslicht.com kun je verschillende groene energieleveranciers met elkaar vergelijken.
Ook kan je hierbij aangeven dat je groene energie vrij van biomassa wil. Biomassa
hoort namelijk onder groene energie maar is niet echt duurzaam. Biomassa raakt
niet op omdat het groeit, en is dus hernieuwbaar. Maar door verbranding komt er wel
CO2 vrij, net zoals bij aardgas, aardolie en kolen. Andere nadelen zijn het benodigde
landgebruik en de disbalans tussen het groeien en verbranden. Let hier dus op bij je
keuze voor groene energie!
Voor bedrijven:
Bedrijven hebben misschien een nog wel belangrijkere rol te vervullen in de energietransitie. Bedrijfspanden zijn over het algemeen grotere verbruikers van energie, het
verduurzamen ervan heeft dus meteen meer impact! Ook hiervoor zijn er gelukkig
weer veel hulpmiddelen. De volgende maatregelen, opgesteld door Amsterdam
Economic Board,43 kan jij overwegen of voorstellen aan je baas!

•

Koop groene energie in. Gaslicht.com geeft ook de optie zakelijke energie te

•

Breng je energieverbruik terug. Grote bedrijven die meer dan 50.000 kWh

vergelijken. Een inkoopcollectief met andere bedrijven geeft mogelijkheid tot
volumekorting.
gebruiken moeten zich aan de energiebesparingsplicht houden. Voor kleinere
bedrijven is het simpelweg voordelig energie te besparen! Maak bijvoorbeeld

•
•
•

gebruik van de Energie-investeringsaftrek voor ondernemers.
Bekijk de mogelijkheden om zelf energie te produceren.
Balanceer je stroomgebruik. Als bedrijf weet je natuurlijk het best wanneer je
veel of weinig energie nodig hebt. Kijk of je op volle stoom kan draaien als de
energie duurzaam en goedkoop is!
Denk aan het grotere plaatje. Kan je nu al stappen nemen om ervoor te zorgen
dat jouw producten in de toekomst schoon geproduceerd en jouw services
klimaatneutraal geleverd worden?

Energie verminderen, balanceren en opwekken is natuurlijk niet zo gemakkelijk.
Gelukkig zijn er veel organisaties die jou kunnen helpen. Gemeente Amsterdam
biedt bijvoorbeeld tijdelijk een gratis energieadvies aan voor het verduurzamen van
van bedrijfspanden. Naast een rapport met maatregelen hoort hier ook een begelei43

	insights.amsterdameconomicboard.com/gebruik-je-portemonnee-voor-de-energietransitie
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dingstraject bij. Andere optie is om een erkend energieadviseur in te schakelen. Via
Google zijn er talloze organisaties te vinden.
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Wist je dat?
Het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht dat er in 2020 zo’n 9 megaton
minder broeikasgassen zijn uitgestoten in de elektriciteitssector dan in 2019.

Wat doet De Gezonde Stad voor een energieneutraal Amsterdam?
Als we naar een klimaatneutrale stad willen, met schone lokale energie, zonder uitstoot van CO2, is echt een grote verandering nodig. Samen met partnerorganisaties
is De Gezonde Stad in 2019 gestart om het centrum van Amsterdam te transformeren
tot Green Light District. Postcodegebied 1012 krijgt een duurzame make-over en energie is daarbij een van de belangrijkste thema’s. Juist in de monumentale binnenstad,
waar zowel onder als boven de grond weinig ruimte is, zijn de uitdagingen het grootst.
En dus willen we juist hier laten zien wat er mogelijk is.
Vanuit Green Light District geven we met De Groene Grachten gratis energieadviezen
aan buurtbewoners en pandeigenaren, organiseren online webinars over energie en
geven praktische tips via social media. Met de panden van de NV Zeedijk gaan we
van het gas af! We gaan ze isoleren, installeren warmtepompen, infraroodverwarming
of zonnepanelen en we bloggen over de ervaringen van de bewoners. De eerste twee
aardgasvrije panden openden we in de zomer van 2020 samen met wethouder Marieke
van Doorninck. In 2021 gaan we aan de slag met onze hub op de Oudezijds Voorburgwal als icoonproject.
Ook onderzoeken we samen met de TU Delft de kansen voor het gebruik van lokaal
aanwezige duurzame energiebronnen in de Amsterdamse binnenstad, waardoor (duurzaam) gas dan nauwelijks nog nodig is. Bijvoorbeeld door zomers de warmte uit het
grachtenwater en de bodem te oogsten en op te slaan, om het in de winter te gebruiken. Door slim gebruik te maken van de kansen die er liggen, zoals het geplande herstel
van de verzakte kademuren in het centrum, kunnen we juist nu het verschil maken.
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SCHONE
LUCHT

CATEGORIE 5

Schone lucht

Algemeen
De lucht in Amsterdam is niet zo gezond. Dit komt door de hoge concentratie fijnstof. Veroorzakers van fijnstof zijn verkeer, industrie en elektriciteitscentrales, maar ook barbecues en houtkachels. Het inademen van fijnstof
kan flinke gezondheidsschade opleveren. Wettelijk voldoet Amsterdam
onder andere door de invoering van de milieuzones steeds beter aan de
Europese normen voor fijnstof.
Wat zijn de ambities van Amsterdam?
Gelukkig zijn er met de gemeente veel instanties bezig om de luchtkwaliteit te meten
én te verbeteren. Bijvoorbeeld via het burgerplatform Hollandse Luchten. Hier verzamelen burgers zelf data over de luchtkwaliteit om vervolgens samen tot actie te
komen.44 Ook heeft gemeente Amsterdam in 2019 een ambitieus plan opgesteld om
het Amsterdamse verkeer in 2030 volledig uitstootvrij te laten zijn. Daarbij horen de
volgende stappen:

•

Sinds 2020 mogen dieselauto’s en dieselbestelauto’s met een emissieklasse 3

•

In 2022 mogen diesel vrachtauto’s en diesel autobussen met emissieklasse 5

•
•
•

en lager niet meer binnen de ring A10 rijden.
en lager niet meer binnen de Ring A10 rijden.
In 2025 mogen enkel elektrische brom- en snorfietsen in de bebouwde kom van
Amsterdam rondrijden.
Vracht- en bestelwagens, taxi, ov-bussen en touringcar, passagiersvaart, pleziervaart
en GVB-veren mogen in 2025 alleen binnen de ring A10 als ze uitstootvrij zijn.
In 2030 is de gehele bebouwde kom uitstootvrij voor alle soorten verkeer, dus
ook voor personenauto’s en motoren.

Hoe staat het ervoor?
De lucht in Amsterdam wordt iets schoner. De hoeveelheid fijnstof, roet en stikstofdioxide
neemt af. Dat is goed nieuws dus! Toch kan het nog een stuk beter. Amsterdam heeft de
slechtste luchtkwaliteit van alle Nederlandse steden, er is nog steeds een negatief effect
op de gezondheid van de stadsbewoners en er hangt een flink prijskaartje aan de medische kosten. Onderzoeksbureau CE Delft heeft een prijskaartje gehangen aan de jaarlijkse
44

hollandseluchten.waag.org
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schadekosten van luchtvervuiling in Amsterdam en komt op € 1,054,817,803 per jaar.
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GGD Amsterdam publiceert jaarlijks een rapport over de luchtkwaliteit. We hebben de
belangrijkste bevindingen onder elkaar gezet.
Fijnstof: De hoeveelheid fijnstof in de lucht wordt meestal uitgedrukt in PM10 en PM2.5
(deeltjes kleiner dan respectievelijk 10 micrometer en 2.5 micrometer). Hoe kleiner het
deeltje, hoe schadelijker voor je longen.
Sinds 2009 nemen de fijnstofconcentraties jaarlijks iets af en in 2019 was de concentratie zelfs veel lager dan in 2018. Een verklaring hiervoor is de grote hoeveelheid neerslag
in 2019.
Toch overschrijden wij nog op teveel plekken de advieswaarde van de World Health
Organization (WHO).45 En dat heeft gevolgen voor de gezondheid van de stad en onze
eigen gezondheid.
Het heeft heel weinig zin om goed voor jezelf te zorgen, terwijl je leefomgeving niet
gezond is.”

“Wat heeft het voor zin om te gaan joggen in het Amsterdamse
bos, als er veel fijnstof hangt? Gezond leven is niet alleen niet
roken en veel bewegen, maar ook een gezonde leefomgeving. Een
omgeving waarin het water, de grond en de lucht, die we inademen
gezond is.”
Sabine Pinedo - internist en zorgondernemer 46
Roet: komt vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen. Met name dieselmotoren
stoten veel roet uit. Gelukkig neemt de hoeveelheid roet in de lucht jaarlijks iets af.
De afname is deels te verklaren door de installatie van roetfilters op Amsterdamse
	youtube.com (Van reactieve gezondheidszorg naar het voorkomen van
ziektes, 2019)
46
	bnr.nl/slimme-koppen/hoe-zetten-weeen-gezonde-beweging-in-gang
45

voertuigen.
Bij de meetpunten in straten met veel autoverkeer zijn de waarden sinds 2013 van 1.9
μg/m3 naar 1.3 μg/m3 gezakt. Het doel van Amsterdam - een afname van 30% voor
2025 - lijkt dus al gehaald te zijn!

Jaargemiddelde 2019
(μg/m3)

Afname ‘09-’19
(μg/m3 per jaar)

Advieswaarde WHO
lange termijn (μg/m3)

PM10 in straten met autoverkeer

20.2

-0.82

20

PM10 op plekken met weinig tot geen verkeer

19.0

-0.56

20

PM2.5 in straten met autoverkeer

11.5

-0.79

10

PM2.5 op plekken met weinig tot geen verkeer

11.5

-0.67

10

Roet in straten met autoverkeer

1.23

-0.04

-

Roet op plekken met weinig tot geen verkeer

0.73

-0.10

-

NO2 in straten met autoverkeer

35.6

-1.14

40

NO2 op plekken met weinig tot geen verkeer

20.9

-0.70

40

Stadsdeel
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Stikstofdioxide: NO2 is een ander vervuilend stofje dat vrijkomt bij verbrandingsprocessen. De hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht ligt onder de advieswaarde van het
WHO en neemt sinds 2009 af. De afname is waarschijnlijk te verklaren door de afname
van vervuilend wegverkeer.
Vervoer
De transportsector is één van de belangrijkste oorzaken van de vieze lucht in Amsterdam. Personenauto’s, vrachtwagens en bestelwagens zorgen voor een groot deel van
de uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof. Gemeente Amsterdam heeft een overzicht
gemaakt van de verdeling per voertuig.
Elektrisch rijden
Een oplossing is om volop in te zetten op elektrisch vervoer. Elektrische voertuigen
stoten namelijk plaatselijk niks uit, doordat ze geen verbrandingsmotor hebben. En
dat draagt zeker bij aan schone lucht in Amsterdam. Jaarlijks komen er meer laadpalen bij en steeds meer Amsterdammers kopen een een elektrische of hybride
auto. Sinds 2015 is het aantal elektrische voertuigen bijna verdriedubbeld! Een fikse
toename dus, maar het aantal elektrische voertuigen in 2019 was slechts 4.5% van
alle geregistreerde personenauto’s. Ook het aantal laadpunten stijgt mee, al gaat dat
minder hard dan voor 2018 beoogd was. Het doel was 4000 openbare laadpunten in
2018, maar dat is nog niet gehaald.

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal aantal geregistreerde
elektrische personenauto’s

3828

4973

5379

7449

10598

Totaal aantal laadpunten

2125

3130

3834

3867

5052

Totaal aantal publieke reguliere
laadpunten

1506

2081

2393

2713

3353
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Dit lijkt een super duurzame ontwikkeling. We moeten alleen niet vergeten dat de
energie voor elektrische auto’s ook opgewekt moet worden, en momenteel wordt maar
zo’n 8% van alle energie in Nederland duurzaam opgewekt. Hier valt dus nog veel
winst te behalen.

Wat voor invloed heeft

corona gehad dit jaar?

Tijdens de eerste lockdown kwam Amsterdam tot stilstand.
Imke van Moorselaar, Adviseur Milieu en Gezondheid bij GGD Amsterdam,
vermoedt dat de lockdowns over de gehele linie invloed hebben gehad:

“De lockdowns zorgden voor veel minder verkeer, minder
vliegverkeer en minder aanvoer van luchtverontreiniging
van buitenaf. Dit gaan we zeker terug zien in de definitieve
rapportages over 2020.”
Imke van Moorselaar, Adviseur Milieu en Gezondheid bij GGD Amsterdam
De gemeten concentraties stikstofdioxide en roet waren afgelopen jaar lager in maart
en april dan in 2018 en 2019. Wat het aandeel van de weersomstandigheden hierin was
is onduidelijk.47 48
Een ander gevolg van corona was het vuurwerkverbod tijdens nieuwjaarsnacht.
Vuurwerk veroorzaakt normaal veel vervuiling doordat er bij het afsteken veel fijnstof
vrijkomt en zware metalen in de bodem en het water terechtkomen. In de eerste
uren van 2020 was de concentratie fijnstof 33 keer zo hoog als normaal.49 Afgelopen
jaarwisseling was dat anders. Volgens het RIVM is er met de start van 2021 tweederde
minder fijn stof vrijgekomen dan tijdens een normale jaarwisseling.50 Wel zo fijn voor
onze longen!

Welke positieve impact kun je zelf maken?
Voor bewoners:
Er valt nog veel te verbeteren aan de luchtkwaliteit in Amsterdam. Wat kan jij zelf doen
om bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit? Volgens Imke van Moorselaar kan je
het best kijken naar wat op dit moment de grootste bronnen zijn van luchtvervuiling.
Wegverkeer, mobiele werktuigen én sfeerverwarming dragen het meest bij aan de concentratie van schadelijke stoffen in de Amsterdamse lucht.

	parool.nl/schonere-lucht-inamsterdam-door-corona
48
ggd.amsterdam.nl/gezond-wonen/
luchtkwaliteit
49
milieucentraal.nl/gezondeleefomgeving/vuurwerk
50
nos.nl/rivm-dit-jaar-twee-derdeminder-fijnstof-door-vuurwerk
47

•
•
•
•

Verkoop je auto en ga fietsen!

•
•
•

Handig, er zijn steeds meer opties op de markt om een elektrische auto te delen.

Verkies openbaar vervoer boven de auto.
Kijk of je je vliegreizen kan vervangen door treinreizen.
Is een auto een must? Rij dan zo zuinig mogelijk. Wil je een nieuwe kopen? Kies
dan voor een zuinige benzineauto met roetfilter of een elektrische auto.
Ook kan je het beste helemaal stoppen met het stoken van hout, binnen én buiten.
Wil je nou toch dat gezellige gevoel van een open haard, dan is een gashaard een
stuk beter voor de luchtkwaliteit.

Soms wordt ook de aanleg van groen genoemd om de luchtkwaliteit te verbeteren. Al
heeft groen niet per definitie een positieve invloed op de stedelijke luchtkwaliteit blijkt
uit onderzoek van de Academische Werkplaats Milieu & Gezondheid.
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Het effect van kleine stukken stedelijk groen is soms minimaal en het kan in sommige
gevallen ook betekenen dat schadelijke stoffen juist langzamer wegtrekken. Indirect
kan een groene omgeving wél de keuze voor lopen en fietsen boven autogebruik stimuleren. Ook kan meer groen zorgen voor minder ruimte voor auto’s, en dus minder
uitstoot.51
Voor bedrijven:
Als bedrijf kun je bijdragen aan de luchtkwaliteit in de stad. Bereken bijvoorbeeld wat
de uitstoot van het vervoer van je werknemers is en stel aan de hand van deze som
doelen op. Hoeveel transport uitstoot wil en kan jouw bedrijf verminderen in 2021? Om
de doelen te halen kan een bedrijf duurzaam vervoer faciliteren voor de werknemers.
Bied bijvoorbeeld korting op de aankoop van een (elektrische) fiets, of betaal mee aan
een abonnement op het openbaar vervoer. Ook kan je je werknemers motiveren om
vaker de fiets te pakken door er een challenge van te maken!
Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om na te gaan welke bedrijfsprocessen die veel
uitstoot veroorzaken aangepast kunnen worden. Als webshop kun je er bijvoorbeeld
voor kiezen om al je producten uitstootvrij te laten bezorgen. Gelukkig komen er
steeds meer transportbedrijven bij die producten duurzaam vervoeren met bijvoorbeeld een (elektrische) fiets. Peddler, TringTring en Bringly zijn voorbeelden van bedrijven die deze service aanbieden.

Wist je dat?
Het doel voor 2025 om 30% minder roet in de Amsterdamse lucht te
hebben is al gehaald!

Wat doet De Gezonde Stad voor een goede luchtkwaliteit van de stad?
De lucht in Amsterdam moet schoner! Ondanks de positieve effecten van de
lockdowns op de luchtkwaliteit in de stad, blijkt luchtverontreiniging een blijvend
probleem te zijn. Nog steeds is er te veel fijnstof in de lucht die we dagelijks inademen.
Hier wil De Gezonde Stad iets aan doen.
Wegverkeer is een van de grootste bronnen van luchtvervuiling. We dagen Amsterdammers uit om vaker de fiets te pakken. Met Van Amsterdamse Bodem dragen we
bij aan korte voedselketens, zodat er minder vervoer van ver nodig is om de stad te
voeden. We stimuleren Amsterdammers om eten van lokale producten te kopen en
geven een podium aan lokale voedselinitiatieven. Zodat Amsterdammers minder vaak
kiezen voor een ananas uit Zuid-Amerika, maar vaker kiezen voor een appeltje uit de
Beemster. Of een moestuin starten om zelf eten te verbouwen. Ook werken we samen
met Knowledge Mile Park die een van de meest vervuilde straten in Amsterdam transformeert tot een groene, duurzame stadsstraat.
51

	Bron: Groen en luchtkwaliteit in een
stedelijke omgeving, Desktopstudie
Academische werkplaats Milieu &
Gezondheid, Imke van Moorselaar,
Saskia van der Zee (GGD Amsterdam).
December 2020
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Daarnaast dragen we met onze projecten indirect bij aan schone lucht door zoveel
mogelijk groen aan te leggen. Groen haalt verontreinigende stoffen uit de lucht. Hoe
groter het groene gebied is, hoe groter ook het positieve effect is.
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STOP DE TIJD!
Je hebt het einde van De Monitor 2020 bereikt :)
Bedankt namens iedereen van De Gezonde Stad voor je interesse
en wellicht ook je bijdragen aan een gezond Amsterdam.

We hopen je snel weer te zien!
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