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DE MONITOR

Inleiding

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:
duurzame energie, gezond, lokaal en duurzaam eten, groene stad, schone
lucht & transport, en afvalvrij leven. We blikken terug op het afgelopen jaar,
onderzoeken de huidige stand van zaken per thema en brengen in kaart wat
er nu moet gebeuren om van de stad een duurzame en gezonde leefomgeving
te maken.
Duurzaamheid voor alle Amsterdammers
De coronacrisis, de onlangs uitgebrachte klimaatrapporten en de stijgende
energieprijzen maken de duurzame transitie nog urgenter. 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. Want wat is het nut van vergroening als niet
iedereen ervan kan genieten? En hoe goed is het dat we gezonder eten, als dit niet voor
de hele stad geldt? Daarom hebben we bij elk hoofdstuk onderzocht hoe de trends
binnen het thema de ongelijkheid in de stad vergroten, of juist verkleinen, en uiteraard
ook wat je zelf als Amsterdammer kunt doen.

“De komende jaren zullen we iedereen nodig hebben voor de
duurzaamheidstransitie. Een flinke uitdaging, want we zien de
afstand tussen verschillende groepen Amsterdammers groter
worden. Toch brengt juist duurzaamheid meerdere ambities
samen, op zowel sociaal en ecologisch gebied. Deze ambities
vormen samen het fundament voor een gezonde stad die
inclusief, klimaatbestendig en duurzaam is.”
Annick Mantoua, directeur De Gezonde Stad
Over het onderzoek
Dit jaar hebben we voor elk thema input gevraagd van experts. Zij kennen de duurzame
ontwikkelingen in onze stad en weten waar het goed gaat - en waar niet. Op basis
van de input van de experts en verschillende onderzoeken hebben we dit rapport
samengesteld. Aan de hand van een enquête hebben we onderzocht of de trends terug
te zien zijn onder de community van De Gezonde Stad. De belangrijkste en meest
opvallende feiten lichten we uit aan het begin van elk hoofdstuk. Voor meer informatie
over de bronnen, kun je in het databestand kijken dat ook op onze website te vinden is.
We wensen je heel erg veel plezier met het lezen van De Gezonde Stad Monitor 2021!
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Factsheet Duurzame Energie

FACTSHEET

DUURZAME ENERGIE

DE FEITEN

AMSTERDAM HEEFT

500.000 29
STROOM

WARMTE

R
VERVOE

SLECHTS 9,8% VAN DE
ENERGIE IN AMSTERDAM
IS HERNIEUWBAAR
Hernieuwbare energiebronnen zijn bijvoorbeeld wind, zon
en water. Deze zijn onuitputtelijk en geven veel minder
uitstoot dan fossiele brandstoffen.

IN 2020 STOOTTE DE STAD
AMSTERDAM 4260 KILOTON
CO2 UIT.
DAT IS EVENVEEL UITSTOOT ALS
11 MILJOEN KEER VAN AMSTERDAM
NAAR ROME VLIEGEN.
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ZONNEPANELEN

WINDMOLENS

IN 2020 WAREN

DIT IS ZO’N

108.152
WONINGEN

20%

AANGESLOTEN OP
HET WARMTENET

VAN ALLE WONINGEN
IN AMSTERDAM.

HET ISOLEREN VAN JE HUIS
IS DE BESTE EERSTE STAP
DIE JE KAN NEMEN OM
ENERGIE TE BESPAREN!
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THEMA DUURZAME ENERGIE

AMBITIES De gemeente Amsterdam wil...
in 2030

in 2030

komt

55%

80%

minder CO2 uitstoten
dan in 1990.

van alle elektriciteit uit
hernieuwbare bronnen.

in 2030

DE GEZONDE STAD
DRAAGT BIJ AAN
DE ENERGIETRANSITIE

in 2040

260.000
aardgasvrije woningen

moet heel
Amsterdam
aardgasvrij zijn

Met het project Green Light
District laten wij zien dat we het
samen mogelijk kunnen maken.

EERLIJKE ENERGIE
37% VAN DE
AMSTERDAMSE
HUISHOUDENS MET
EEN LAAG INKOMEN
LEEFT IN
ENERGIEARMOEDE

DE MEESTE
ENERGIEARMOEDE
IS TE VINDEN IN
AMSTERDAM
ZUIDOOST.

Zij geven meer dan 10%
van hun inkomen uit aan
de energierekening.

Dit komt door slechte
isolatie en hoge gasprijzen.

WAT KUN JIJ DOEN?

ER WORDEN STEEDS
MEER INITIATIEVEN
OPGEZET OM
ENERGIEARMOEDE
AAN TE PAKKEN.
Kijk eens op de site van
Jungle Amsterdam en de
Groene Hub.

WIL JIJ JE HUIS VERBOUWEN?

KIES VOOR DUURZAME ENERGIE

Vraag een energieadvies aan bij de gemeente
en maak gebruik van een energielening.

VERBRUIK MINDER ENERGIE

LEG ZONNEPANELEN
OP JE DAK

opgewekt door zonnepanelen of windmolens.

Zet al je apparaten uit of neem extra dikke gordijnen.
Check de bespaartest van milieucentraal!
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of doe mee met een coöperatieve
windmolen of zonnepark!
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THEMA DUURZAME ENERGIE

THEMA 1

Duurzame
energie

Hoe staat het ervoor?

Onze energierekening wordt hoger, de aarde warmer en we hebben steeds
meerAlgemeen
stroom nodig. Dus leggen we zonnepanelen en windmolenparken
In
wij het een
overgrote
deel
vanMaar
onzetoch
energievoorziening
aan, enAmsterdam
zetten we dehalen
verwarming
graadje
lager.
zijn er ook
uit fossiele brandstoffen.
Dit is niet niet
meer
van deze
tijd. Als
naar
een
Amsterdammers
die de energierekening
kunnen
betalen,
en we
blijft
onze
klimaatneutrale
stad
willen
met
schone
lokale
energie
zonder
uitstoot
van
uitstoot groeien. Het is tijd voor een grote omslag!
CO2, is echt een grotere verandering nodig.
Energiebronnen

Wat
zijn
energie ambities
van Amsterdam?
Energie
kan
uit de
verschillende
bronnen komen.
Dit kunnen fossiele bronnen zijn,
ligtaardgas,
een uitgebreid
ambitieus
vooruit
een
duurzame toekomst
van Amsterdam.
zoals Er
olie,
kolen ofen
hout.
Energieplan
kan ook
hernieuwbare
bronnen worden
Vanafzoals
2020wind,
moetwater
de daling
in Momenteel
CO2 uitstoot
sneller
gaan.
Deeen
ambities
en uitvoeringsopgewekt,
en zon.
zijn
we bezig
met
energietransitie
strategie
zijn beschreven
in de Routekaart
Klimaatneutraal
2050.is.Voor
van fossiele
bronnen
naar hernieuwbare
bronnen,Amsterdam
omdat dit duurzamer
en schoner
duurzame energie zijn de volgende doelen opgesteld:

Aardgas
is één
van
fossiele bronnen
waar we
vanaf
willen.ten
Daarom
worden
steeds
2030
wildie
Amsterdam
55% minder
CO2
uitstoot
opzichte
van er
1990.
• In

meer •Amsterdamse
woningen
aardgasvrij
Voor 2050 moet
dat 95%
mindergemaakt.
CO2 zijn.In 2020 zijn 8084 woningen van het
aardgas
en aangesloten
op het warmtenet.
woningcorporaties
moeten
Op weg daarnaartoe
wil Amsterdam
in 2040Ook
aardgasvrij
zijn.
• afgegaan

verduurzamen.
woningcorporaties
veel zijn
plannen
maken voor het aardgasvrij
woningen
moeten aardgasvrij
in 2030.
• 26000Hoewel
maken
hun gebouwen,
worden
deze vaak nog niet
tot MW
uitvoering
gebracht.
Er zijn worden.
In 2030
moet er 550
MW zonne-energie
en 127
windenergie
opgewekt
• van
door woningcorporaties in Amsterdam in 2020 nog maar 222 van de beoogde 3000

Hoe staat
het ervoor?
investeringen
gedaan
in aardgasvrije woningen.1
Om de energietransitie in de stad daadwerkelijk een boost te geven is kruisbestuiving

Figuur 1:
Het aantal woningen aangesloten
op het warmtenet in Amsterdam.

tussen verschillende partijen zeer belangrijk. Denk aan de woningcorporaties, energie-

110000

bedrijven, burgers, gemeente en de ruimtelijke omgeving.

Woningequivalenten

105000

“Als Amsterdamse voel ik een grote trots om te zien hoe wij
vanuit Oranje Energie, de energietransitie en het democratiseren
95000
daarvan gezamenlijk oppakken”

100000

90000 El Filali — Ingenieur, ondernemer, adviseur & trainer
Dina

in stedelijke veerkracht en duurzaamheid
85000

80000
We
zetten hier een paar belangrijke ontwikkelingen rond de energietransitie

op een rijtje.

2018

2019

2020

Jaar

30
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Zonne-energie is één van de duurzame energiebronnen. Er liggen nu ongeveer een half
miljoen zonnepanelen op de daken van onze stad!2 Alle zonnepanelen samen wekken
127.9 MW energie op. Het streven van Gemeente Amsterdam is om in 2030 voor 555 MW
aan zonnepanelen op de Amsterdamse daken te hebben liggen.3 Ook heeft Amsterdam
29 windturbines,4 in totaal goed voor 75 MW.5 In totaal was in 2019 slechts 9.8% van de
energie in Amsterdam hernieuwbaar.6
Figuur 2:
Hernieuwbare energie in
Amsterdam in MW.

2020
2019
2018
2017

Jaar

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
0

20

40

60

80

100

120

140

Vermogen windenergie in Amsterdam in MW
Vermogen zonne-energie in Amsterdam in MW

Energie besparen
In 2020 stootte de stad Amsterdam 4260 kiloton CO2 uit.7 Dat is evenveel uitstoot
als 11 miljoen keer van Amsterdam naar Rome vliegen.8 Om een duurzaam Amsterdam
te worden moeten we als stad minder energie gebruiken. Alle energie die we niet
gebruiken, hoeven we namelijk ook niet op te wekken. Dat scheelt weer!
Het verwarmen van gebouwen is goed voor 25 % van de totale uitstoot in Amsterdam,
wat neerkomt op 1250 kiloton CO2.9 Deze uitstoot kunnen we verminderen door
gebouwen energiezuiniger te maken. Hoe energiezuinig jouw huis is, kan je zien aan
het energielabel. Een groen energielabel betekent een duurzaam huis, een rood label
betekent een minder duurzaam huis. In Amsterdam is bij 60% van de woningen een
energielabel bekend. Ongeveer 30% van deze woningen heeft een groen energielabel,
waarvan de meeste in de stadsdelen Oost en Nieuw-West staan. In stadsdeel Zuid staan
de minste huizen met een groen energielabel.10
Een groot deel van de uitstoot van Amsterdam komt uit elektriciteitsgebruik. Dit is 39%
van de totale uitstoot, wat neerkomt op 1955 kiloton CO2.11 Woningcorporaties bezitten
een groot deel van de woningen in Amsterdam, namelijk zo’n 42%.12 Woningcorporaties
zijn op weg om te verduurzamen, hun gebouwen stoten nu 2% minder CO2 uit dan
in 2019.13 In 2023 wil de gemeente dat deze afname op 3% zit. Grootverbruikers van
elektriciteit in Amsterdam zijn bijvoorbeeld ook de datacenters die onder meer op het
Science Park staan. Onder andere het datacentrum Leafcloud is druk bezig met het
verminderen van de uitstoot.14 De datacentra willen over 2 jaar 40% minder energie
gebruiken. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van 100.000 huishoudens.15 Ook
kunnen we de restwarmte van datacentra gebruiken om huizen mee te verwarmen.16

9
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Amsterdam in
de toekomst

Ambities van de gemeente
Gemeente Amsterdam deelt haar ambities op gebied van duurzame energie in de
‘Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal’. In 2030 moet Amsterdam 55% minder CO2
uitstoten dan in 1990. Onze elektriciteit bestaat voor 80% uit hernieuwbare energie17.
Hiervan komt 127 MW uit windenergie en 550 MW uit zonne-energie.18 Dit betekent dat
we nog een hele grote slag te slaan hebben. Veel technieken liggen er al, maar het is
belangrijk dat deze in praktijk gebracht worden.
De afgelopen jaren zijn door gemeente Amsterdam veel initiatieven opgezet om de stad
energiezuiniger te maken. Zo geeft de gemeente energieadviezen en zijn er subsidies
voor zonnepanelen. De gemeenteraad heeft dit jaar ingestemd met de plaatsing van
17 windmolens rond Amsterdam. Hierover is onder bewoners veel ophef ontstaan. Op
IJburg werd een actiegroep opgericht om de plaatsing van de windturbines tegen te
gaan.19 Een grote uitdaging bij de energietransitie is de beperkte ruimte in de volle stad.
Toch zijn de eerste stappen naar een klimaatneutraal Amsterdam gezet.

“De tijd van pilots en kleine projecten is voorbij. We moeten
schaal maken, en het moet veel sneller dan we de afgelopen
10 jaar hebben gedaan. Ik ben optimistisch. Het kán, maar we
moeten het nu wel gaan doen met z’n allen.”
Suze Gehem, De Groene Grachten
Dit doet De Gezonde Stad
De Gezonde Stad wil dat Amsterdam een klimaatneutrale stad wordt. Dit betekent dat we
evenveel energie opwekken als wordt gebruikt. Daarom is De Gezonde Stad als partner
betrokken bij het Green Light District. Met dit initiatief dragen we bij aan de verduurzaming
van postcodegebied 1012. Dit gebied is het oudste deel van de stad, en kent grote
uitdagingen op het gebied van verduurzaming. Vanuit Green Light District isoleren we
monumentale panden, geven we energieadviezen en onderzoeken we of we de grachten en
kademuren kunnen gebruiken om warmte op te wekken en op te slaan. Hiermee willen we
een voorbeeld stellen voor de rest van de stad - want als het hier kan, kan het overal!
Duurzame energie voor alle Amsterdammers
Energie kan voor meerdere doeleinden worden gebruikt: mobiliteit in de stad, het
opwarmen van woningen of het gebruik van elektriciteit door bedrijven. Duurzaam
opgewekte energie moet eerlijk over deze functies worden verdeeld. Om tot een
eerlijke, duurzame energie verdeling te komen moeten we niet alleen focussen op het
verminderen van CO2-uitstoot. Het is ook belangrijk om duurzame energie voor iedereen
beschikbaar te maken. Om een pand te verduurzamen zijn grote investeringen nodig,
die niet iedereen zich kan veroorloven. Daarbij is er steeds meer energiearmoede door
de stijgende gasprijzen. Voor huurders is dit extra nadelig omdat zij niet gemakkelijk
hun woning energiezuinig kunnen maken en parallel daaraan, zoals het afgelopen jaar,
geconfronteerd worden met stijgende gasprijzen.20 Ook is het lastig om ruimte te vinden
voor energieopwekking in een steeds voller Amsterdam.

“Energiearmoede moet niet alleen door huurders, of de
overheid, of woningcorporaties worden opgelost. Het gaat erom
dat deze partijen samen kijken hoe in de energiebehoefte kan
worden voorzien.“
Dina El Filali, Ingenieur, ondernemer, adviseur & trainer in stedelijke
veerkracht en duurzaamheid
10
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Momenteel leeft 37% van de huishoudens met een laag inkomen in energiearmoede,
wat betekent dat zij meer dan 10% van hun inkomsten uitgeven aan de
energierekening.21 De huishoudens met energiearmoede zijn niet eerlijk over de stad
verdeeld. In sommige delen van Amsterdam Zuidoost leeft meer dan 13% van de
inwoners in energiearmoede. 22 Gelukkig zijn er al initiatieven vanuit Jungle Amsterdam
en de Groene Hub in Zuidoost, die hier werk van maken. Maar een hoge energierekening
is ook in monumentale panden en historische gebouwen een aandachtspunt. Suze
Gehem, directeur van De Groene Grachten: ‘Deze gebruiken vaak veel energie en zijn

soms zo lek als een mandje. Hier is veel winst te behalen. Door energie te besparen
worden deze gebouwen bovendien een veel prettigere plek om te wonen en werken.’

Welke positieve impact
kun jij zelf maken?

Energie besparen kan nu direct!
Met relatief kleine ingrepen kun je je energieverbruik, en daarmee je energierekening,
enorm verlagen. Onze community zet onder andere de thermostaat lager, wast kouder
en staat korter onder de douche om energie te besparen. Kijk eens kritisch naar de
apparaten die je dagelijks gebruikt. Een van de meest impactvolle veranderingen die
je kan maken is om sluipverbruik te voorkomen door apparaten niet op stand-by stand
te laten of, als je die hebt, een eventuele tweede koelkast de deur uit te doen.23. Dit
kan zo €158 per jaar schelen. Lampen vervangen voor led-lampen of apparaten kopen
met energielabel A, kan leiden tot €50 minder op je jaarlijkse energierekening. Ook
radiatorfolie plakken en dikke gordijnen nemen kan je tientallen euro’s per jaar schelen.
Ben je benieuwd waar de grootste kansen liggen voor jou? Dan kun je een energiecoach
laten langskomen, bijvoorbeeld van Step2Save of stichting Woon. Zij laten zien welke
kleine, en grote ingrepen je kan doen om jouw energierekening te verlagen. Op onze blog
en de site van Milieucentraal vind je nog meer tips over het verduurzamen van je huis of
werkplek!
Energie besparen met grotere ingrepen
Wil je het groter aanpakken, dan is het isoleren van je woning een slimme stap. Via het
dak, de ramen en de muren verliest een huis veel warmte. Op de site van het regionaal
energieloket kun je een huisscan uitvoeren die vertelt welke maatregelen je nog meer
kunt nemen om energie te besparen. Woon of werk je in een monumentaal pand? Ook
dat kan je energiezuiniger maken, neem bijvoorbeeld eens een kijkje op de Groene
Menukaart van De Groene Grachten. Helaas kunnen sommige ingrepen veel geld kosten.
Je kunt bij je bank navragen of je hiervoor een lening kan krijgen. Ook zijn er een aantal
manieren om dit goedkoper aan te pakken. Zo kun je als huiseigenaar bij de gemeente
subsidie aanvragen voor het aardgasvrij maken van je woning. Ook kun je met jouw
Vereniging voor Eigenaren jullie huizen verduurzamen, wat kan schelen in de kosten.
De VvE coach kan helpen om verduurzaming binnen de VvE van de grond te krijgen.
Ook voor bedrijven bestaan er subsidies voor het verduurzamen van een pand. Een
onafhankelijke energieadviseur kan je helpen bij de aanvraag daarvan.
Kiezen voor duurzame energie
Naast energie besparen kun je natuurlijk ook kiezen voor een energieleverancier
met duurzame energie. Voorbeelden hiervan zijn OMenergie en Vandebron. Ook kun
je zelf zonnepanelen op je dak plaatsen. Check de mogelijkheden met behulp van
een dakadvies van de gemeente. Of doe mee aan een coöperatieve windmolen of
zonnepanelen. Dan wek je zelf je eigen energie op!
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GEZOND, DUURZAAM
EN LOKAAL VOEDSEL
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Factsheet Gezond, duurzaam en
lokaal voedsel

FACTSHEET

GEZOND, DUURZAAM
EN LOKAAL VOEDSEL

DE FEITEN
WE KOPEN STEEDS
MEER LOKAAL
in 2020 werd meer eten
direct bij de teler en boer
gekocht dan in 2019

WE GOOIEN MINDER
VOEDSEL WEG
van 48 kg per persoon per jaar
in 2010 naar 34.3 kg in 2019.
Dat is nog steeds meer
dan een maand aan eten!

WE ETEN MINDER
VLEES DAN IN 2019
Dit jaar per persoon:

37,95 KG
DE PRIJS VAN
FRUIT IS MET

21,1%

MOMENTEEL EET 8%
VAN DE AMSTERDAMMERS
PLANTAARDIG

GESTEGEN
SINDS 2010.

En dat is te merken: deze zomer was
er zelfs een havermelktekort!

Daarentegen is ijs en snoep 7.7% in prijs gedaald.

HOE BELASTEND ZIJN PRODUCTEN VOOR HET MILIEU?
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DIERLIJK

DIERLIJK

NIET DIERLIJK

Van alle dierlijke producten belast
runderbiefstuk het milieu het meest...

...en eieren en kip belasten het
milieu het minst.

Vleesvervangers op basis van granen of
peulvruchten zijn het minst belastend.
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THEMA GEZOND, LOKAAL EN DUURZAAM ETEN

AMBITIES

EERLIJK ETEN

Het doel van de gemeente Amsterdam is...

25% in 2030

nu

...om 25% van het voedsel uit de
regio te halen tegen 2030.

80% VAN DE
SUPERMARKTAANBIEDINGEN
IS ONGEZOND.
Dit maakt het lastiger om gezonde
voedselkeuzes te maken. Maar 40% van
de kinderen in Nederland eet genoeg
groente en fruit.

...VOEDSELVERSPILLING MET
50% TERUG TE DRINGEN
40kg

2015

20kg

2030

Dat betekent van 40 kg voedselverspilling
per persoon in 2015, naar maximaal 20 kg in 2030.

39,3%
VAN DE VOLWASSENEN
IN AMSTERDAM HEEFT
OVERGEWICHT.

WAT KUN JIJ DOEN
ETEN OVER?

Vries het in, geef het weg of eet het snel op!

EET ZOVEEL MOGELIJK
PLANTAARDIG
Dus: biefstuk eruit, peulvruchten erin!

ONTDEK LOKALE
PRODUCTEN

via het platform Van Amsterdamse Bodem.
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EET GROENTEN EN FRUIT
UIT HET SEIZOEN
Eet je aardbeien in juni, niet in december.
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THEMA GEZOND, LOKAAL EN DUURZAAM ETEN

THEMA
2
CATEGORIE
1

Gezond,
Voedsel
duurzaam
en lokaal
voedsel

We eten te zout, te vet en te veel dierlijke producten. Ons eten wordt van ver
hierheen gevlogen. En alles wat we niet op krijgen, gooien we weg. Hierdoor
worden onze wereld en wij steeds ongezonder. Tijd voor een oplossing: laten
we samen vaker lekker lokaal, gezond en duurzaam eten op tafel zetten.

Hoe staat het ervoor?

Gezond eten
Om gezonde keuzes te maken in je voeding, is het belangrijk dat je een gezonde
voedselomgeving hebt. Onderzoek wijst uit dat in Amsterdam gelukkig geen food

Algemeen
Dat betekent dat er bij jou in de buurt bijvoorbeeld niet alleen maar
deserts zijn.

Ons voedselsysteem
ingewikkeld
in elkaar.
We
ons voedsel de
fastfoodrestaurants
zijn, maar datzit
er ook
een supermarkt
is waar
je vliegen
gezond voedsel
hele
wereld
wealle
eten
teveel vlees dus
en een
grote
hoeveelheid
kan kopen.
Gezond
etenover,
is voor
Amsterdammers
relatief
goed
bereikbaar.24 van het
voedsel Coosje
dat weDijkstra
consumeren
haalt
onze
mond niet
en wordt
De
Maar, onderzoeker
stelt hier
wel iets
tegenover:
“Iedereen
heeftweggegooid.
toegang
tijd
is rijp
eenmakkelijker
lokaler systeem.
Een
voedselsysteem
met
korte ketens,
tot gezond
eten,
maarvoor
je hebt
toegang tot
ongezond
eten.’’ Uit een
recent
voedselproductie
in degebleken
regio endat
meer
stadslandbouw.
gepubliceerd
onderzoek is namelijk
80%ruimte
van de voor
supermarktaanbiedingen
ongezond is.25 Een gezonde voedselomgeving betekent niet alleen dat gezond eten

de voedsel
ambities
van Gemeente
dichtbij is,Wat
ookzijn
de prijs
van voedsel
is belangrijk.
Helaas is deAmsterdam?
prijs van vers fruit 21.1%
de voedselstrategie
worden destaat
ambities
gestegen In
sinds
2010, wat meer isvan
dande
deGemeente
inflatie vanAmsterdam
17%. Daartegenover
dat van de stad
genoemd.
Deeten
gemeente
wil een
bijdrage
leveren
de verandering
de prijs van
ongezond
maar met
14.7%
is gestegen.
IJsaan
en snoep
is zelfs in van
prijsons huidige
27
en ervoor
zorgen
dat
iedere Amsterdammer
toegang
heeft tot duurzaEn maar 40 % van
de kinderen
eet
voldoende
groente en fruit.
Gelukkig
gedaald.26voedselsysteem

en gezonde
voeding.
neemt hetme
aantal
inwoners
met overgewicht in Amsterdam wel licht af 28 en de gemeente
hoofdlijnen
van de
heeft eenDe
uitgebreide
aanpak
omvoedselstrategie
van Amsterdam zijn:
een gezonde voedselomgeving te
• Meer
ruimtevan
vooralle
stadslandbouw,
eetbare
struiken en
had 39.3%
Amsterdamse moestuinen
volwassenenen
in 2020
overgewicht.
Deplanten, om
maken.29 Toch
zo meermet
verbondenheid
te creëren
tussenZuidoost
Amsterdammers
en hunVan
voedsel.
meeste volwassenen
overgewicht wonen
in Noord,
en Nieuw-West.
de
30
• Voedselverspilling
met 22%
50 %overgewicht.
terugdringen
door samen te werken met de taskforce
kinderen boven
de 10 jaar heeft circa

‘samentegenvoedselverspilling.nl’. Dat betekent van 40kg per persoon in 2015 naar
maximaal
20kg voedselverspilling
in 2030.
bepaald
gedeelte
van de Amsterdammers

“Een
eet al heel
•
Amsterdam
als
gezonde
voedselomgeving
waarin
gezond
voedsel overal makkelijk
duurzaam en gezond. Dit zijn de hoogopgeleiden: zij hebben
beschikbaar,
betaalbaar
en
aantrekkelijk
is.
meer tijd, geld en mogelijkheden om zich te verdiepen in
• Een
lokale distributielijn
(infrastructuur)
productie tot aan
gezond en
duurzaam
eten. Maar
we zien van
tegelijkertijd
datconsumptie,
er een door
samen
te
werken
met
de
landelijke
taskforce
Korte
Ketens,
zodat
Amsterdammers
groep Amsterdammers is die deze middelen niet heeft. Over
vaker gaat
kiezenhet
voor dus
lokaleheel
en regionale
het algemeen
goed voedselproducten.
op gebied van duurzaam
•
Nieuwe
ideeën
van
bedrijven
en
organisaties
die bijdragen aan de
verandering van
en gezond eten, maar die tweedeling
in de maatschappij
wordt
het voedselsysteem stimuleren en steunen.
steeds groter.”

• Amsterdammers stimuleren om vaker diervriendelijke keuzes te maken bij de aan-

Coosje Dijkstra,
Vrije Universiteit
koop Gezondheidswetenschapper
en consumptie van voedsel, en aandacht
vragen voor de eiwittransitie.
7
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45

Figuur 5:
percentage volwassenen in
Amsterdam met overgewicht.
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Voedselverspilling
Nederlanders gooien thuis veel voedsel weg, maar gelukkig wel steeds minder. Van 48
kg per persoon per jaar in 2010 naar 34 kg in 2019.31 We eten dagelijks ongeveer een kilo
vast voedsel32, wat betekent dat we meer dan een maand aan eten verspillen!
Figuur 6:
Voedselverspilling van vast
voedsel in Nederland
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Minder vlees
Vorig jaar schreven we nog dat Nederlanders in 2019 meer vlees zijn gaan eten - zo’n 39
kilo per persoon per jaar.33 Maar, hierin zit een positieve ontwikkeling: een derde van de
Nederlanders gaf aan minder vlees te zijn gaan eten in 2020.34 Dit is terug te zien aan
de verkoop van vlees: we aten in 2020 nog maar 37.95 kg vlees per persoon.35 Onder
Amsterdammers geeft 30% aan vlees te minderen en is 8% veganist.36 Er is zelfs een
havermelktekort geweest deze zomer.37 Minder vlees eten is hard nodig, want onderzoek
wijst uit dat een plantaardig dieet één van de meest efficiënte manieren is om de
effecten van klimaatverandering te verzachten.38
Lokale productie
Wat bij Nederlanders op het bord ligt, wordt vaak niet in Nederland geproduceerd.39
Lokale vraag en aanbod zijn niet goed op elkaar afgestemd, waardoor we 95.6 miljard
euro aan agrarische producten exporteren en 67,1 miljard euro aan agrarische producten
importeren.40 Ons eten legt zo gemiddeld 30.000 km af voor het op ons bord ligt.41 We
kiezen wel steeds vaker voor lokaal: in 2020 kochten Nederlanders dubbel zoveel eten
direct bij de teler en boer, ten opzichte van 2019.42 76% van de Amsterdammers doet
boodschappen bij de supermarkt en een deel doet boodschappen op de markt en bij
kleine ondernemers.43
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Figuur 7:
Vleesconsumptie in kilogram per
hoofd van de bevolking.
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“We moeten toewerken naar fair pricing, waarbij de consument
de eerlijke prijs betaalt voor de producten die je koopt. Je kan
voor 30 cent een blikje tomatenpuree kopen, maar in die prijs
is geen rekening gehouden met de negatieve impact op het
milieu of de kosten voor een eerlijk loon voor de mensen die
de tomaten hebben geplukt. Die totale kosten moeten worden
meegenomen om tot een eerlijke prijs te komen. Dan wordt de
rekening niet bij de volgende generatie(s) neergelegd.”
Wieke Maarleveld, Buurtbuik
Gezond, lokaal en duurzaam eten voor alle Amsterdammers
De prijs van gezond eten is hoger geworden, maar gelukkig zijn er initiatieven die groente
en fruit goedkoop aanbieden. Voor Amsterdammers met een stadspas met een groene
stip is er bijvoorbeeld Boeren voor Buren. Via dit Amsterdamse initiatief koop je groente
en fruit direct van de boer, en haal je het op bij een van de afgiftepunten in de stad.

“Het lijkt mij geweldig als onze gezinnen dankzij Boeren voor
Buren meer leren over de boerenwereld. Ik hoop dat ze hierdoor
geïnspireerd worden om bewuster en gezonder te gaan leven.”
- Abdelhamid Idrissi, Boeren voor Buren
(interview De Gezonde Stad februari 2021)
In buurten waar het inkomen lager ligt dan het gemiddelde is een groter percentage
volwassenen met obesitas dan in de rest van Amsterdam. Mensen met financiële
problemen ervaren vaak veel stress, en hebben minder ruimte voor een gezonde
levensstijl. Daarom is het belangrijk dat de focus niet alleen ligt op voedsel, maar op de
verschillende factoren die samen invloed kunnen hebben op een gezonde levensstijl,
bijvoorbeeld door sportcursussen gratis en in meerdere talen aan te bieden 44

Amsterdam in de
toekomst

Ambities van de gemeente
De Gemeente Amsterdam heeft in de Voedselstrategie en de Strategie Amsterdam
Circulair beschreven hoe de voedselvoorziening er in de toekomst uit moet
zien. In 2030 wil de gemeente dat 25% van het voedsel in Amsterdam lokaal
geproduceerd is.45 Amsterdam moet een gezonde voedselomgeving bieden, waar
iedereen toegang heeft tot gezond en betaalbaar voedsel. In 2033 moeten volgens
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de gemeente alle Amsterdamse kinderen een gezond gewicht hebben.46 Zo worden
fastfoodrestaurants geweerd op plekken waar deze al veel aanwezig zijn, en komen
er meer schoolmoestuinen waar kinderen leren over gezond eten.47 Door middel van
stadslandbouw zien we waar ons eten vandaan komt, zodat we ons meer verbonden
voelen met ons voedsel.48 De gemeente wil ook dat voedsel niet langer in de prullenbak
belandt, maar bij Amsterdammers die dit eten hard nodig hebben. Voor 2030 wil
de gemeente dat voedselverspilling in Amsterdam met 50% is afgenomen, er mag
dan jaarlijks nog maar 20 kg voedsel per persoon worden weggegooid. Verder heeft
Amsterdam voor 2023 de transitie van dierlijk eiwit (uit vlees en zuivel) naar plantaardig
eiwit in gang gezet. Niet alleen omdat dat beter is voor de dieren, maar ook voor het
milieu en onszelf.49
Dit doet De Gezonde Stad
Ook De Gezonde Stad gaat voor lokaal, plantaardig en minder verspilling. Als trekker
van het platform Van Amsterdamse Bodem maken we lekker, lokaal, duurzaam en
gezond voedsel toegankelijker voor alle Amsterdammers. We vieren de diversiteit
aan smaken van de stad en maken duurzame, lokale voedselinitiatieven zichtbaar.
Ook gaan we zelf aan de slag in de Tropentuin, bij ons kantoor in het KIT naast het
Oosterpark. Samen met de huurders van het SDG House en buurtbewoners verbouwen
we onze eigen groenten, middenin de stad. Vanuit de Tropentuin inspireren we steeds
meer Amsterdammers om ook de handen uit de mouwen te steken. Buurtmoestuinen
leveren veel meer op dan alleen voedselproductie. Ze verbeteren de sociale cohesie en
leefbaarheid in een wijk en hebben een gunstig effect op de lichamelijke en psychische
gezondheid van mensen. Daarom willen we via Van Amsterdamse Bodem ook
stadslandbouwinitiatieven versterken als Bloei & Groei, MijnStadstuin, I can change the
world with my two hands, Soep uit Noord en Noordoogst.

Welke positieve impact
kun je zelf maken?

Eet minder vlees
We eten samen al minder vlees, en daar zijn we heel blij mee! Door minder dierlijke
producten te eten zorg je voor veel minder CO2 uitstoot. Daarbij is het ook nog eens
heel gezond om minder vlees en zuivel te eten.50 Alle redenen dus om vaker voor
plantaardig te kiezen. Kijk bijvoorbeeld op de blogs van de Hippe Vegetariër en De
Groene Meisjes voor inspiratie.
Koop lokaal en van ‘t seizoen
Koop je eten zo dichtbij mogelijk, en haal je groente, fruit en zuivel het liefst direct bij
een boer in de buurt. In en om Amsterdam zijn genoeg producenten te vinden! Kijk eens
op vanamsterdamsebodem.nl voor een overzicht. Zorg ook dat je ‘met de seizoenen
eet’. Dus koop geen frambozen uit Spanje in januari, maar kies voor appels of peren
uit Nederland in oktober. Wil je je eten echt van dichtbij halen? Start dan een (balkon)
moestuin! Je eigen sla of kruiden kweken is minder ingewikkeld dan het misschien lijkt.
In de lente kan je beginnen met het voorzaaien van zaadjes, die je in de aarde kan zetten
als ze wat groter zijn. Op onze site kun je nog meer tips vinden voor het beginnen van je
eigen moestuin. Kijk bijvoorbeeld eens op onze zaaikalender voor een overzicht van de
beste zaaitijd per soort groente.
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“Ik vind het belangrijk dat mensen leren over voedsel. Dat ze
zelf met de handen in de aarde kunnen zitten en mee kunnen
maken hoe een aubergine groeit. Ik geloof niet dat mensen
nog iets weg zullen gooien als ze zien hoeveel werk het kost om
zoiets moois te laten groeien.”
Sem Roefs, MijnStadstuin
(interview De Gezonde Stad, oktober 2021)
Gooi minder weg
Voedselverspilling is zonde, het zorgt voor enorm veel onnodige CO2-uitstoot. Alle
uitstoot die vrijkomt bij het produceren, vervoeren en bewaren van voedsel is doelloos
zodra je voedsel weggooit. Daarbij komen er ook veel broeikasgassen vrij wanneer
voedsel ontbindt.51 Dus, check je voorraad voordat je boodschappen doet. Zo weet je
precies wat je nog in huis hebt, en voorkom je dat je onnodig veel eten inkoopt. Toch
restjes over na het koken? Dan kun je deze invriezen. Of weggeven aan vrienden en
buren, zoals 6.4% van onze community al doet! Kijk, ruik en proef voordat je producten
met een THT-datum weggooit. Vaak zijn producten ook na de houdbaarheidsdatum nog
te gebruiken! Is het eten echt niet meer goed? Gooi het dan niet bij het restafval, maar
probeer het te composteren. Ten slotte zijn er apps en websites die voedselverspilling
tegengaan, zoals Too Good to Go en Buurtbuik. Buurtbuik deelt gratis maaltijden uit
aan Amsterdammers die het goed kunnen gebruiken. Zo kunnen mensen met een lager
inkomen makkelijk aan gezond eten komen én leren buren elkaar beter kennen!
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GROENE STAD

DE FEITEN

EERLIJK GROEN

IN 2020 IS ER
29 M2 RECREATIEF
GROEN PER
AMSTERDAMMER
BESCHIKBAAR.
Dit is een afname ten
opzichte van de afgelopen
jaren. Vooral Centrum en
Oost hebben weinig groen.

ER ZIJN ZEKER 539
GROENE DAKEN
IN AMSTERDAM

AMSTERDAM
WORDT VEILIGER
VOOR DIEREN

met een oppervlakte van

239 van de 351 ecologische
knelpunten zijn al opgelost

110.851 M2

AMBITIES

DE HOEVEELHEID GROEN GROEIT
NIET MEE MET DE GROEI VAN HET
AANTAL INWONERS.

IN CENTRUM,
WESTELIJK-HAVENGEBIED,
IJBURG EN NIEUW-WEST
IS RELATIEF WEINIG GROEN.
HIERDOOR KUNNEN DEZE STADSDELEN EEN
STUK NATTER EN WARMER WORDEN.

Het doel van de gemeente Amsterdam is...

EEN GROENE STAD!
Dit dempt de effecten van klimaatverandering,
maakt mensen gelukkiger en geeft een boost
aan de biodiversiteit.
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EEN PARK OP 10 MINUTEN
LOPEN VOOR IEDEREEN, EN
DE VRIJE NATUUR BINNEN
15 MINUTEN FIETSEN IN 2050.
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THEMA GROENE STAD

WAT KUN JIJ DOEN
GROEN KAN OVERAL!

DUS TEGELS ERUIT, GROEN ERIN!

START EEN BOOMPARK

een minituintje rondom een boom in jouw straat.

LEG EEN GROEN
DAK AAN

BEKIJK DE INSPIRATIEKAART VAN DE WAGENINGEN
UNIVERSITEIT
en ontdek op welke plekken bij jou
in de buurt nog ruimte is voor groen.
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VRAAG EEN
GEVELTUIN AAN
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THEMA GROENE STAD

THEMA 3

Groene
stad

Onze stad wordt natter, warmer en drukker. Groen maakt de stad niet alleen

Algemeen
mooier, het is ook nog eens onmisbaar. De parken, grasvelden, plantsoenen

Dat
groen in
de stad
belangrijk
is een
understatement;
groener
is gezonder,
cruciaal
en perkjes
zorgen
ervoor
dat deis,
stad
leefbaar
blijft.52 We worden
voor
eenen
stad
die bestand
tegen de maakt
toekomst.
Het
verandert, de
socialer
gelukkiger
van. is
Bovendien
groen
deklimaat
stad klimaatbestendig.
zomers
worden
warmer
en
extreme
regenbuien
zetten
de
stad
vaker
Zonder planten, bloemen en bomen loopt de stad na een hevigesteeds
plensbui
onder water.
Extra
groene
gebieden
in de
een oplossing
water, en
raakt
de stad
oververhit
bijstad
hogebieden
temperaturen,
die in voor de
problemen
die
de
groei
van
de
stad
en
gevolgen
van
klimaatverandering
de toekomst steeds vaker zullen voorkomen. Daarnaast levert groen een met
zich
meebrengen.
Naast
datversterken
groen de stad
houdt en hetdie
water
vastbelangrijke
bijdrage
aan het
van koel
de biodiversiteit
wereldwijd
houdt,
ziet
het
er
mooi
uit
en
maakt
het
ons
bovendien
gelukkig!
Allemaal
in hoog tempo afneemt. Maar meer groen aanleggen is een uitdaging, want
aspecten
nodig
zijn voor een
in de
stad.
de groenedie
ruimte
concurreert
metfijn
hetleven
bouwen
van
nieuwe huizen. Daardoor
wordt onze stad steeds grijzer. Daarom moeten we samen zoveel mogelijk
Wat
zijn
de groen overal
ambities
van
Gemeente
Amsterdam?
groen
aanleggen,
waar
het
kan!
De gemeente Amsterdam erkent het belang van groen in de groeiende stad om de

Hoe staat het ervoor

uitdagingen
van klimaatverandering te tackelen en heeft uitgesproken om radicaal te
Groen en klimaatverandering
willen
Die
komt
tot uiting
inhet
de in
2020
opgestelde Groenvisie en
Het is vergroenen.
belangrijk dat
deambitie
stad wordt
ingericht
met
oog
op klimaatverandering,
De volgende
principes
zullen
daaraan bijdragen:
Omgevingsvisie
voor het
jaar 205014. sterk
omdat we de gevolgen
in Amsterdam
zullen voelen.
Zo zijn
de hittegolven
in

stad
heviger,
omdat
gebouwen
en stenengroen
veel warmte
vasthouden.
Groen werkt
moet
genoeg
gevarieerd
(openbaar)
zijn voor
iedereen. Waarbij
een park
•de Er

53
54
die in
de stad
voorkomen.en
verkoelend
bijminuten
hoge temperaturen,
binnen 10
lopen bereikbaar
moet
zijn juist
voor steeds
iedere vaker
Amsterdammer
een
Groengebieden
de stad
wel 5 graden koeler zijn dan bebouwde gebieden.55
groengebied in
binnen
15 kunnen
minutentot
fietsen.

klimaatveranderingen
krijgen
we met
in Nederland
steeds vaker
te verbeterd
maken met
Alleen
goed groen voldoet.
Groen
mindere kwaliteit
wordt
en groen
•Door

56
Ons
rioolNieuw
kan die
grote
hoeveelheden
regenwater
niet aan.plek.
Het
hevige
van regenbuien.
goede kwaliteit
blijft.
groen
moet
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Ralph Stuyver, Bureau Binnentuinen
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Figuur 8:
Procent van het totale
oppervlakte van de wijk dat
bedekt is met levend groen.
Hoe donkerder de groentint, hoe
meer groen in m2 per huishouden.
Bron: https://localfocuswidgets.
net/61375a1b88ea0
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“In de toekomst (en soms nu al) krijgen we te maken met
hevigere regenbuien, hogere temperaturen en langere periodes
van droogte. Daarvoor is het cruciaal om zowel de openbare
ruimte als privaat terrein in Amsterdam anders in te richten. Als
Amsterdammer kan je zeker ook verschil maken in jouw tuin,
dak of aan de gevel.”
Lisette Heijke, Rainproof

Meer groen in de stad betekent meer groen in de tuinen van Amsterdammers, meer
groen in de openbare ruimte, maar ook meer groen op de daken. Want juist in de volle
stad is er op de daken nog plek. De planten op een groen dak kunnen regenwater
vasthouden. Hierdoor stroomt er minder regenwater het riool in. Ook isoleren groene
daken beter dan grijze daken. Dat zorgt voor minder energieverbruik in de winter,
en een koeler huis in de zomer.58 In 2020 waren er minstens 539 groene daken in
Amsterdam, met een oppervlakte van 110.851m2. En dat kunnen er veel meer worden,
uit berekeningen blijkt dat er in onze stad nog minimaal 12km2 aan daken vergroend kan
worden!59
Groen en biodiversiteit
Niet alleen voor mensen is het fijn als er meer groen in de stad is, ook dieren hebben
baat bij meer bloemen en planten. Dat is dan ook weer voordelig voor ons, omdat
insecten ons afval opruimen en helpen bij bestuiving. Zonder insecten om gewassen te
bestuiven, geen oogst én geen voedsel op ons bord. En wormen en andere bodemdieren
helpen onze bodem gezond houden, zodat de grond bijvoorbeeld meer water op kan
nemen.60
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“Door meer groen aan te leggen in de stad kun je de
effecten van klimaatverandering dempen, maar je pakt
klimaatverandering niet direct aan. En dat is wat groen met
biodiversiteit wel doet - we kunnen direct zien dat er meer
insecten en bijen zijn.”
Cerian (Jenny) van Gestel, Guerrilla Gardeners
Voor een goede biodiversiteit zijn twee dingen belangrijk: een grote soortenrijkheid
(veel verschillende planten en dieren) en hoge soortdichtheid (een groot aantal planten
en dieren).61 De soortenrijkheid kan vergroot worden door veel verschillende soorten
planten een plek te geven in een stad; een grasveld heeft een lagere soortenrijkheid
dan een parkje met planten, grassen én bomen. Het is ook heel belangrijk om de
verschillende parken en groengebieden met elkaar te verbinden. Hierdoor ontstaat
namelijk een groter leefgebied voor de planten en dieren, en dat is weer goed voor de
soortdichtheid.62
In 2015 waren in Amsterdam 351 ecologische knelpunten. Dit zijn plekken waar het
groen ‘versnipperd’ is en dieren zich dus niet makkelijk van het ene stukje groen naar
het andere kunnen verplaatsen. In 2020 waren er 239 van deze knelpunten opgelost,
bijvoorbeeld door de aanleg van ecoducten. Dit zijn passages die dieren helpen
gevaarlijke punten over te steken.63 En, dit heeft effect! Zo zijn er na de aanleg van
eekhoorn- en egelbruggen bijvoorbeeld geen verkeersslachtoffers meer gemeld op
de Rozenburglaan in Amsterdam Zuid.64 Toch is de versnippering nog niet opgelost.
De versnippering van het groen is het grootste in het centrum van de stad en in een
aantal wijken aan de rand van de stad zoals IJburg West, IJburg Oost en Middelveldsche
Akerpolder.65
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Figuur 9:
Aantal opgeloste ecologische
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Groen en inwoners
Groen heeft ook een belangrijke sociale functie voor de stad. We kunnen sporten,
ontspannen en samenkomen in de parken van onze stad.66 Groen zorgt ervoor dat
we minder stress ervaren en we een betere mentale gezondheid hebben.67 Het is dus
belangrijk dat het groen in de stad goed toegankelijk is voor iedere Amsterdammer.
Daarom hebben we onderzocht hoeveel recreatief groen er per inwoner beschikbaar is
in Amsterdam. Recreatief groen betekent parken en plantsoenen, maar ook sportvelden
en zwembaden worden hier meegeteld.68 Per Amsterdammer was er in 2020 29,75 m2
recreatief groen beschikbaar, wat een afname is ten opzichte van de jaren daarvoor.69
Vooral in stadsdeel Centrum en de wijken daaromheen is relatief weinig groen per
inwoner beschikbaar.70
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Figuur 10:
Totaal recreatief groen in m2 per
inwoner in Amsterdam.
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Figuur 11:
Percentage groen per
Amsterdamse buurt,
Bron (2021):
https://www.arcgis.com/apps/
dashboards/
9c9504a0cbae40258d0fda
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Figuur 12:
Vierkante meter groen per
huishouden op 10 minuten lopen
per wijk in Amsterdam.
Hoe donkerder de groentint,
hoe meer groen in m2 per
huishouden.
Bron: https://localfocuswidgets.
net/61375a1b88ea0
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Figuur 13:
Vierkante meter groen per
huishouden op 15 minuten fietsen
per wijk in Amsterdam.
Hoe donkerder de groentint, hoe
meer groen in m2 per huishouden.
Bron: https://localfocuswidgets.
net/61375a1b88ea0
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Door de gemeente is als norm gesteld dat iedereen binnen 10 minuten lopen een groene
omgeving moet kunnen zijn. Op deze loopafstand doen stadsdeel Oost, Zuidoost en
Nieuw-West het slechter dan andere stadsdelen. Centrum kent meer levend groen op
deze loopafstand. Dit is waarschijnlijk te danken aan het privégroen dat hier te vinden
is.71 Stadsparken en groter recreatief groen moet volgens de gemeente op maximaal 15
minuten fietsen liggen. In dit opzicht scoort stadsdeel Centrum goed: er is relatief veel
groot recreatief groen op 15 minuten fietsen. Dit kunnen bijvoorbeeld parken zijn die in
andere stadsdelen liggen, zoals het Vondelpark. In de wijken Oost, Noord en Zuidoost is
weinig groen op deze fietsafstand.72 Toch zijn de meeste Amsterdammers tevreden met
het groen in de stad. In 2021 beoordeelde 84% van hen het groen in de stad met een
voldoende.73

Een groene stad voor
alle Amsterdammers

In de drukbevolkte stad maken mensen op verschillende manieren gebruik van het
groen. De ene Amsterdammer zoekt het groen op om de hond uit te laten, de ander
zoekt de rust van de natuur, een gezellige barbecueplek, of een sportief uitje. Door te
ontwerpen vanuit de wensen van inwoners, sluit het groen in de stad beter aan op de
verschillende behoeften in de stad. Per wijk moet gekeken worden wat er nodig is, vanuit
bewoners en vanuit de natuur, om een gezonde, groene stad te creëren. De aanvraag van
subsidie voor groen in Amsterdam is niet altijd makkelijk.74 Daarom is het belangrijk bij
het ontwikkelen en aanleggen van groen om inwoners een actieve rol te geven en daarbij
rekening te houden met verschillende sociale, culturele en economische achtergronden.
Het afgelopen jaar deden we vanuit De Gezonde Stad onderzoek naar groene projecten
door een klimaatrechtvaardigheidslens. Daaruit kwam naar voren dat er meer erkenning
nodig is voor de bestaande ongelijkheden tussen bewoners en de invloed van
verschillende instanties om groen in de stad te realiseren waar iedereen van profiteert.
Wanneer een representatieve groep bewoners de mogelijkheid krijgt om groenprojecten
te starten en mee te denken in de besluitvorming, dan creëren we samen een groene
stad voor alle Amsterdammers.75

“Ik geloof dat diversiteit nodig is voor een duurzame stad. We
hoeven het niet allemaal met elkaar eens te zijn, we hebben
juist verschillende meningen nodig. Maar aan het eind van de
dag zijn we allemaal Amsterdammers, die het met elkaar zullen
moeten rooien.”
Thiëmo Heilbron, Oprichter Fawaka

Amsterdam in de
toekomst

Ambities van de gemeente
De gemeente heeft haar ambities op het gebied van groen opgeschreven in de
Groenvisie. Bereikbaarheid en toegankelijkheid van groen is een belangrijk thema.
Een doel is bijvoorbeeld dat Amsterdammers binnen 10 minuten in een park kunnen
zijn, en binnen 15 minuten fietsen in de vrije natuur. Groen in de stad wordt aangelegd
waar het kan, in samenwerking met bewoners en bedrijven. Daarbij wordt ook gelet op
biodiversiteit. Zo wordt er natuurinclusief gebouwd, bijvoorbeeld door nestkastjes op te
hangen aan muren.
Dit doet De Gezonde Stad
De Gezonde Stad zet zich in voor een groene, gezonde, biodiverse en klimaatbestendige
stad. Dat doen we altijd in cocreatie met bewoners. Door groen aan te leggen met
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de buurt, sluit het beter aan op de behoeften van bewoners en kan het de sociale
cohesie in de stad versterken. Voorbeelden van onze groene projecten zijn de aanleg
van de Zeeburgertuin, of de groene make-over van het Lambertus Zijlplein. Ook met
projecten als Bomen voor Amsterdam, Boomparken en Park om de Hoek dragen we bij.
Zo plantten we het afgelopen jaar samen met Amsterdammers 1500 bomen in tuinen,
en vergroenden we boomspiegels (de aarde rondom een boom) in Amsterdam West,
de Sportheldenbuurt in Oost, Centrum en Nieuw-West en gaan binnenkort aan de slag
in Zuid. We helpen bij de aanleg, maar het beheer doen de bewoners zelf. Komend
jaar geven we vervolg aan Park om de Hoek. Elk nieuw Park om de Hoek is een groene,
biodiverse ontmoetingsplek in de wijk. Vergeten versteende plekken in de stad worden
voor en door bewoners omgetoverd tot levendige buurtparken, die zij zelf beheren.
Dit doen we niet alleen om de stad te vergroenen, het geeft Amsterdammers ook de
mogelijkheid om meer te leren over de natuur, en om elkaar beter te leren kennen!
Samen met de WUR brachten we veertig kansrijke locaties voor meer groen in de stad in
kaart, voor de aanleg van een postzegelpark of buurttuin.

Welke positieve impact
kun je zelf maken?

Begin gewoon!
Of het nu op jouw balkon, in je tuin, op je dak of langs je gevel is, overal kan groen
worden aangelegd! Strooi zaadjes in lege boomperkjes, plant een boom in je tuin of zet
een paar mooie planten bij je voordeur. De stenen in je tuin of bij je gevel vervangen
door planten is één van de meest simpele manieren om waterlast in de stad te
verminderen en de biodiversiteit te vergroten. De gemeente heeft zelfs een tegelservice
opgezet om jouw oude tuintegels op te halen.76 Als je toch bezig bent, plaats dan ook
meteen een regenton. Het opgevangen water kan je weer gebruiken om jouw balkon- of
tuinplanten water te geven! Kijk op tegelseruit.nl, guerillagardeners.nl, rainproof.nl of op
onze blog voor nog meer tips om zelf aan de slag te gaan. Wat groen betreft, zullen alle
kleine beetjes helpen.

“Als je eenmaal begonnen bent met zaadjes uitspreiden, of
tegels eruit wippen en plantjes erin zetten, dan ga je anders
naar de stad en je buurt kijken. Je zet de knop om van
consument - ik consumeer wat er in mijn straat gebeurt - naar
actief betrokkene. Naar participant, naar eigenaar bijna. Dan ga
je misschien ook actiever volgen wat er in je straat gebeurt. Je
pakt een propje op wat je hebt laten vallen, en voelt je gewoon
meer betrokken bij de buurt.”
Cerian ‘Jenny’ van Gestel - Guerrilla Gardeners
Of pak het groter aan en leg een groen dak aan als dat kan. Groene daken houden water
vast tijdens een hoosbui, waardoor het riool minder belast wordt. Pluspunt: het isoleert
je huis ook nog eens extra, waardoor je minder energie verbruikt om je huis te koelen of
te verwarmen. En combineer je je groene dak met zonnepanelen, dan ben je helemaal
goed bezig. Bewoners van de oude binnenstad kunnen op de digitale dakenkaart in één
oogopslag checken of een dak geschikt is voor groen, wateropvang of zonnepanelen.77
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Factsheet Afvalvrij leven

FACTSHEET

AFVALVRIJ LEVEN

DE FEITEN
Amsterdammers scheiden op
dit moment gemiddeld 31%
van hun afval

GLAS WORDT
HET BESTE
GESCHEIDEN

31%

=

+

111 KG

Er wordt in Amsterdam

383 KG

afval per persoon geproduceerd.

per Amsterdammer per jaar

Jaarlijks wordt maar

1 KG GROENTE- FRUITEN TUINAFVAL
per Amsterdammer opgehaald.

Al het andere GFT-afval
belandt bij het restafval.
Hierdoor bestaat zeker

31%

MEER DELEN
=
MINDER KOPEN
=
MINDER GRONDSTOFVERBRUIK.

Op straat staan meer dan 100
minibibliotheken waar je
boeken kan lenen of ruilen!

ER ZIJN STEEDS MEER
MENSEN DIE ZICH MET
REPARATIE BEZIGHOUDEN

van de afvalzak uit GFT.
de werkgelegenheid in de reparatiesector
is sinds 2019 gestegen met 30%
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THEMA AFLVALVRIJ LEVEN

EERLIJKE GRONDSTOFFEN
JOUW AANKOOP
HEEFT IMPACT.

Zoek uit wie jouw product gemaakt heeft en
waar het vandaan komt. Nieuwe spullen worden
vaak niet onder eerlijke en gezonde
omstandigheden geproduceerd.

ER ZIJN STEEDS
MEER DEELPLATFORMS
IN OPKOMST.

Zo kunnen mensen die minder te besteden hebben,
ook gebruik maken van spullen die duur zijn in
aanschaf. Hiermee verkleinen we de sociale
ongelijkheid in Amsterdam.

AMBITIES

Het doel van de gemeente Amsterdam is...

100%

73%
50%

IN 2030

IN 2030
moet 73% van de
Amsterdamse huishoudens zijn
GFT-afval kunnen scheiden.

IN 2050

worden 50% minder primaire
grondstoffen gebruikt.
Dit zijn grondstoffen die nog niet
eerder zijn gebruikt. De andere
50% moet dus uit circulaire en
gerecyclede grondstoffen bestaan.

is Amsterdam een 100%
circulaire en afvalvrije stad.

WAT KUN JIJ DOEN
BIED JE AFVAL GOED AAN
Op het juiste moment en op de juiste plek.

(VER)KOOP JE SPULLEN
TWEEDEHANDS

GOOI NIETS ZOMAAR WEG,
GA NAAR REPARATIECAFÉS
Dit geldt vooral voor textiel, meubels & elektronica.
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THEMA AFLVALVRIJ LEVEN

THEMA 4

Afvalvrij
leven

Grondstoffen worden steeds schaarser en grondstofprijzen fluctueren. Toch
gooien we dagelijks allerlei waardevolle grondstoffen gewoon in de afvalbak.
Als we ons afval goed scheiden, kunnen we deze grondstoffen opnieuw
gebruiken. Een duurzame maatschappij waarin we ons afval recyclen en geen
nieuwe grondstoffen gebruiken, heet een circulaire samenleving. Dit betekent
Algemeen
dat we niet meer alles klakkeloos kopen en weggooien, maar goed kijken
In het afval dat wij dagelijks weggooien zitten waardevolle grondstoffen die
wat we consumeren en welke bestemming we ons afval geven. We kopen het
we, als we goed scheiden, weer kunnen hergebruiken. Zo zorgen we ervoor
grootste deel van onze spullen tweedehands, en als iets kapot is repareren
dat kwalitatief goede materialen oneindig beschikbaar blijven voor recycling
we het. We hechten minder waarde aan bezit: spullen die we weinig gebruiken
en upcycling naar nieuwe grondstoffen en producten.
huren of lenen we. We hoeven geen grondstoffen meer te importeren, maar
gebruiken onze oude producten als bron.
Het doel is de grondstof kringlopen te ‘sluiten’. Door in de eerste plaats afval te voor-

Hoe staat het ervoor

Amsterdammers en afval
maken. Gaan we dusdanig om met grondstoffen dat we onszelf ‘afvalvrij’ kunnen noeTot 2020 was te zien dat Amsterdammers steeds minder afval weggooien. In 2020
men, dan spreken we ook wel van een kringloopeconomie of een circulaire economie.
was er een lichte toename, waardoor er in dit jaar 383 kg afval per persoon werd
geproduceerd. De toename houdt waarschijnlijk verband met het feit dat mensen meer
Zo’n ideale circulaire economie bestaat uit:
thuis waren door de coronacrisis. Dit heeft geleid tot meer huishoudelijk afval.78
• Een eerlijke samenleving waar producten voor iedereen toegankelijke zijn,

Figuur 14:
Totaal huishoudelijk afval
per jaar in kilogram

•
•

Kilogram

•

Een weerbare
samenleving doordat we minder afhankelijk zijn van geïmporteerde
460

grondstoffen,
Een gezondere
wereld, want door verminderde uitstoot van giftige stoffen tijdens
440
de productie, het gebruik en na afdanking neemt de schade aan de natuur en
gezondheid
af
420
400 er een nieuwe bedrijvigheid met minder verspilling en levert het nieuwe
ontstaat

werkgelegenheid op.
380

Niet alleen aan de kant van de producent is een andere mindset nodig voor een
afvalvrije360economie, 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
340
dan worden
meegenomen. Dit heet ‘true pricing’.
2010
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2016

2017
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2019
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Wat zijn de circulaire ambities van Amsterdam?
Jaar

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

35

DE GEZONDE STAD - DE MONITOR 2021

15

Het scheidingspercentage van afval in Amsterdam ligt rond de 31%. Dit betekent
dat 31% van al het afval gescheiden wordt, en we uit deze materialen weer nieuwe
producten kunnen maken.79 Dit ligt nog ver van het beoogde doel voor 2025: een
scheidingspercentage van 65%.80
Glas wordt het beste gescheiden; hiervan belandt maar 5% bij het restafval.81 Naast
statiegeld op glas en PET-flessen, werd per 1 juli 2021 15 cent statiegeld op kleine plastic
drinkflessen ingevoerd. De hoeveelheid blikjes is landelijk toegenomen met 27%.
Daarom komt er per 31 december 2022 ook statiegeld op blikjes.82
Plastic wordt sinds 1 januari 2021 niet meer gescheiden ingezameld door de gemeente.
De containers voor plastic afval zijn weggehaald. De gemeente haalt nu met een
scheidingsinstallatie het plastic en de drinkpakken uit het restafval. Dat zorgt
uiteindelijk voor meer herbruikbaar plastic.83
Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) wordt niet goed gescheiden door Amsterdammers.
Dat komt vooral door het gebrek aan plekken om GFT-afval in te leveren. Amsterdam
loopt daar nu nog op achter. Ter vergelijking: in 2019 haalde Rotterdam 17 kg GFT op
per persoon, Amsterdam nog geen 1 kg.84 Op IJburg, in het Oostelijk havengebied en
in Oud-Zuid staan afvalbakken om GFT-afval te scheiden.85 Ook staan er verspreid
over de stad wormenhotels, waarin wormen het GF(T)-afval omzetten naar vruchtbare
compost.86 De komende jaren komen er steeds meer inzamelpunten bij in de stad.87
Dit is hard nodig, want op dit moment bestaat ongeveer een derde van de gemiddelde
Amsterdamse vuilniszak bestaat uit GFT.88 95% van het GFT-afval belandt nu nog in de
gewone afvalbak.89
Ook in ons rioolwater zitten waardevolle grondstoffen. Waternet heeft projecten
waarmee deze grondstoffen uit ons rioolwater worden gewonnen. Zo bevat onze urine
fosfaat, een stof die hartstikke nuttig is voor de landbouw. Deze wordt verzameld en
verwerkt in kunstmest. Ook wordt wc-papier gewonnen, en worden van de vezels asfalt
gemaakt.90

We zijn met z’n allen zo gewend aan de tegenhanger van
de circulaire economie - de lineaire economie, waarin we
grondstoffen pakken, ze benutten en ze weggooien als we
ze niet meer nodig hebben. Maar we moeten onze mindset
veranderen, en af van die afvaleconomie.
Sander Mager, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
(in De Wereld van Water)
Duurzaam consumeren en de deeleconomie
Niet alleen is het belangrijk om ons afval goed te scheiden, ook moeten we samen
minder afval produceren. De eenvoudigste manier om onze hoeveelheid afval
te verminderen, is door duurzamer te consumeren en minder nieuwe spullen te
kopen, bijvoorbeeld door meer spullen te delen. Dit gebeurt bijvoorbeeld al met
vervoersmiddelen zoals auto’s, fietsen en scooters. In 2021 waren er 2750 deelauto’s
en 700 elektrische deelscooters in Amsterdam. Hier komen nog 1400 deelfietsen bij
binnen 2 jaar.91 Ook andere producten worden steeds meer gedeeld. Denk bijvoorbeeld
aan de meer dan honderd minibibliotheken in de stad: kleine boekenkastjes op straat,
waaruit buurtbewoners boeken kunnen lenen.92 Als een product niet slimmer gebruikt,
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gedeeld of geleend kan worden, dan is het tweedehands (ver)kopen van producten een
duurzaam alternatief. Er zijn in Amsterdam 66 plekken bekend waar je kleding en andere
spullen tweedehands kan aanbieden.93 Kapotte producten gaan we vaker upcyclen of
repareren. Een positieve ontwikkeling: er zijn in Amsterdam steeds meer mensen die
zich met reparatie bezighouden, de werkgelegenheid in de reparatiesector is sinds 2019
gestegen met 30%.94.

Amsterdam in de
toekomst

Ambities van de gemeente95
Gemeente Amsterdam heeft haar ambities voor een circulaire stad opgeschreven in de
strategie ‘Amsterdam Circulair 2020-2025’. Ambities die hierin genoemd worden zijn
onder meer:
•

In 2030 moet 73% van de Amsterdamse huishoudens GFT-afval kunnen scheiden.

•

Consumenten en bedrijven verspillen 50% minder voedsel vóór 2030.

•

In 2030 worden 50% minder primaire grondstoffen gebruikt, dit zijn grondstoffen
die nog niet eerder zijn gebruikt. De andere 50% moet dus uit circulaire en
gerecyclede grondstoffen bestaan.

•

In 2050 is Amsterdam een 100% circulaire en afvalvrije stad.

Dit doet De Gezonde Stad
De Gezonde Stad wil samen met Amsterdammers de transitie naar een 100% circulaire
stad versnellen. We beginnen met groente- fruit- en tuinafval (gft-afval). Nu bestaat nog
een derde van onze vuilniszak uit GFT-afval, en dat is zonde. Want GFT-afval kan worden
omgezet in vruchtbare compost voor de aarde in onze tuinen en moestuinen. Met ons
programma Afval naar Oogst starten we in elke wijk van Amsterdam met een lokale
community een compostproject rondom een bestaande buurttuin. De community kan
hier GFT-afval inleveren, dat ter plekke omgezet wordt tot vruchtbare compost waarop
nieuwe groente, fruit en kruiden kunnen groeien. Zo sluiten we kringlopen. Na een pilot
met I can change the world with my two hands in Amsterdam West, starten we dit jaar
in samenwerking met buurthuis de Meevaart, het KIT, stadsboerderij Osdorp, Midwest
en Zimmerhoeve nieuwe Afval naar oogst-locaties, waar buurtbewoners hun GFT-afval
kunnen inleveren.
Via onze blogs en social media geven we informatie over circulaire projecten in de
stad, en tips voor het beter scheiden van afval. Ook geven we circulaire workshops en
organiseren we campagnes en acties als ‘Red de Kerstboom’ waarbij we kerstbomen
na de feestdagen inzamelen en lokaal hergebruiken, bijvoorbeeld als compost of
bodembedekking in buurttuinen. Zo dragen we bij aan de gemeentelijke ambitie om het
percentage afvalscheiding te verhogen van 31% (2019) naar 65% (2025) en maken we
Amsterdam een schone en circulaire stad.
Afvalvrij leven voor alle Amsterdammers
Tweedehands kleding en spullen kopen is niet voor iedereen normaal. Sommige
mensen zien hierin tekenen van armoede. Gelukkig wordt tweedehands kopen steeds
populairder, vanwege het duurzaamheidsaspect. Dit merkt influencer Michelle Amo ook:

“Vroeger wilde ik heel veel kleding hebben, voor heel weinig
geld. Nu is het: ik wil er goed uitzien, maar ook een goede
impact op de aarde maken.”
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Op Marktplaats, op Vinted, in Facebookgroepen, op vlooienmarkten, in kringloopwinkels
en bijvoorbeeld de IJ-hallen worden spullen en kleding tweedehands goedkoop
aangeboden. Een nadeel is dat niet elke Amsterdammer deze plekken weet te vinden,
en dat het soms lang duurt voordat je een mooi, en heel product gevonden hebt.
Daardoor is dit niet voor elke Amsterdammer een vanzelfsprekende optie.
Als we willen dat alle Amsterdammers mee kunnen doen aan de transitie naar een
circulaire economie, is het ook noodzakelijk dat afvalbakken voor alle afvalstromen voor
iedereen makkelijk bereikbaar zijn. Wel is het hierbij belangrijk om te weten: kleding
die je wegbrengt naar een textielbak komt vaak niet in Nederlandse winkels te liggen.
Het wordt verscheept naar andere continenten, waar de kleding weer wordt verkocht.
Het transport geeft veel uitstoot. Bovendien is een deel van de kleding niet meer
draagbaar of er ontstaat lokaal een overschot: dit belandt dan alsnog op de afvalberg en
is daarmee geen duurzame oplossing.96 Als je kleding wil wegdoen, kun je het dus beter
zelf weggeven, verkopen, of naar een lokaal inzamelpunt brengen.
Iets wat heel goedkoop is, en ook nog eens heel goed voor de aarde: lang doen met
de spullen die je al hebt. Is je kledingstuk kapot? Probeer het dan goed te recyclen,
bijvoorbeeld door de stof opnieuw te gebruiken. Dit geldt natuurlijk ook voor andere
spullen, zoals telefoons of laptops. Breng het bijvoorbeeld langs bij een repair café! Ook
kan je je spullen (gratis) uitlenen via deelplatforms. Zo kan iedereen gebruik maken van
jouw spullen, wat de sociale ongelijkheid in de stad verkleint.97

Welke positieve impact
kun je zelf maken?

Reduce, reuse, recycle
Veel van de spullen die wij kopen, zijn ergens anders gemaakt. Het is daarom
belangrijk om te kijken naar door wie, en onder welke omstandigheden onze spullen
zijn gemaakt voordat je iets koopt. Zo zijn veel grondstoffen voor telefoons onder
slechte omstandigheden gemijnd.98 Denk dus eerst na of je iets écht nodig hebt. Je
kunt eenvoudig beginnen met kleine dingen, zoals je eigen tas meenemen naar de
supermarkt of minder kleding kopen. Een leuke tip: In Amsterdam staat de eerste
mineraalwatertap van Nederland. Bij Jumbo City in de Wolvenstraat kun je een eigen
meegebrachte fles vullen met kraanwater, bubbelwater of gekoeld water. Dat scheelt
veel plastic flessen!
De volgende stap die je kan nemen is om producten niet meer nieuw, maar
tweedehands te kopen of te delen. Koop je spullen bij Rataplan, of kijk bijvoorbeeld eens
op deelplatform peerby.nl. Ook kan je kiezen voor het kopen van circulaire producten.
Dit zijn spullen die gemaakt zijn zonder afvalstromen. Zo worden er bij bakkerij The
Baking Lab in Amsterdam Oost geen broden weggegooid: deze worden verwerkt in
quiches of in nieuwe broden.
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Trap tegen Troep
Hieronder vind je de ‘trap tegen troep’, die jou kan helpen om minder grondstoffen te
verbruiken. Zoals je op deze trap kan zien, is weggooien pas de allerlaatste stap die we
nemen.

Figuur 15:
Trap tegen troep
Bron: https://duurzaamheid.nl/
artikelen/trap-tegen-troep-rladder

Heb je veel spullen in huis die je niet meer nodig hebt? Zet deze dan niet bij het grofvuil,
maar verkoop ze! Dit kan natuurlijk via marktplaats of platforms als Vinted. Of lever je
spullen af bij de lokale kringloop. De kledingindustrie behoort tot de meest vervuilende
bedrijfstakken. Door minder vaak nieuwe kleding te kopen kun je veel impact maken.
Om je oude kleding een tweede leven te geven kun je een ruilmiddag organiseren met
vrienden, familie en mensen uit de buurt. Zo heb je voor weinig geld een duurzame
garderobe. Ook de delving van grondstoffen voor electronica heeft een enorme impact
op het milieu. Dus denk goed na voor je een nieuwe telefoon koopt, of ga voor een
refurbished versie. En heb je veel oude apparaten die je niet meer gebruikt, zoals
elektrische tandenborstels of telefoons? Ook die kun je nog een tweede leven geven.
Veel apparaten kun je (laten) repareren, bijvoorbeeld bij een Repair Café en daarna
verkopen of zelf weer gebruiken. Of lever ze in bij Wecycle, waardoor de grondstoffen
opnieuw gebruikt kunnen worden.
En moet je dan toch nog iets weggooien? Dan scheidt je je glas, papier, en producten
met statiegeld natuurlijk goed. Voor je keukenafval kun je kijken of er een wormenhotel
bij jou in de buurt plek heeft, of meedoen aan ons project Afval naar Oogst. En spoel
door je riool alleen afvalwater, geen frituurvet of medicijnresten. Zo kun jij helpen met
het afvalvrij maken van Amsterdam!
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FACTSHEET

SCHONE LUCHT EN TRANSPORT

DE FEITEN

DE LUCHT WORDT WEL
STEEDS SCHONER!
In 2020 was door
de coronacrisis de
Amsterdamse
luchtkwaliteit voor het
eerst op WHO-niveau.

AMSTERDAM HEEFT
DE SLECHTSTE
LUCHTKWALITEIT
VAN ALLE STEDEN IN
NEDERLAND

VERKEER IS DE GROOTSTE
OORZAAK VAN LUCHTVERVUILING
IN AMSTERDAM.

O2

O2

O2
O2

O2

Het aantal elektrische
auto’s is 37.5%
toegenomen ten
opzichte van 2019!
Je hoeft geen auto te
kopen om er toch
gebruik van te maken:
er staan momenteel
2750 deelauto’s in de
stad.

HET AANTAL
BESTELAUTO’S IN DE
STAD NEEMT TOE.

HET DOEL VAN 30%
MINDER ROET IN
2025 TEN OPZICHTE
VAN 2013 IS AL
GEHAALD.

AMBITIES
DE GEMEENTE AMSTERDAM WIL
EEN SCHONE, STILLE EN LEEFBARE
STAD MET EEN CO2-VERMINDERING
VAN 9% IN 2030.
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AMBITIES

1 in 2022
1a

De gemeente Amsterdam wil...

diesel vrachtauto's en diesel autobussen met
emissie-klasse 5 en lager worden verboden
binnen de ring A10.

UITSTOOTVRIJ
AMSTERDAM

3
2

2 in 2025
alleen elektrische brom- en snorfietsen
mogen rondrijden in de bebouwde
kom van Amsterdam.

3 in 2030
1

is de hele bebouwde kom uitstootvrij voor
alle soorten verkeer.

EERLIJK TRANSPORT EN SCHONE LUCHT
DRIEMOND (ZUIDOOST),
WATERLAND (NOORD) EN
HET WESTELIJK HAVENGEBIED
ZIJN HET SLECHTST BEREIKBAAR
MET OPENBAAR VERVOER.

AMSTERDAMMERS VINDEN FIETSEN
IN DE STAD STEEDS MINDER FIJN.
In 2010 gaven Amsterdammers
het fietsen door de stad een 7.3.

NU IS DAT EEN 6.9

WAT KUN JIJ DOEN?
LAAT DE AUTO STAAN
WANNEER HET KAN EN
PAK DE FIETS

HOUD DE LUCHTKWALITEIT
IN JOUW OMGEVING BIJ
Bijvoorbeeld via luchtmeetnet.nl.

net als 80% van onze community al doet.

KIES VOOR DUURZAME
PAKKETBEZORGING

MAAK GEBRUIK VAN
DEELVOERTUIGEN
bijvoorbeeld van Felyx, Greenwheels of Check.

bijvoorbeeld via Homerr of Cycloon.
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THEMA 5

Schone lucht
& transport

Hoe staat het ervoor

Algemeen
De lucht in
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deelvoertuigen, zal de beschikbaarheid de komende jaren alleen maar verbeteren.
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“Met onze deelscooters ontmoedigen we bezit. Zo kiezen
inwoners voor elk reisdoel het passende vervoermiddel.
Daardoor zullen we met z’n allen minder voertuigen
aanschaffen.”
Kasper Zwetsloot, Felyx
Ook elektrisch rijden wordt steeds populairder in Amsterdam. Kwamen er in 2017
slechts 1120 elektrische auto’s bij in de stad, in 2019 waren dat er al 2942.111 Op dit
moment is 4.75% van alle personenauto’s in Amsterdam elektrisch.112 Het totaal
aantal laadpalen nam in 2020 toe met 1397.113 Als we kijken naar het aantal laadpalen
per stadsdeel is een ongelijke verdeling te zien: de laadpalen staan overwegend in de
stadsdelen Zuid en West.
Figuur 4:
Grafiek toont het aantal
elektrische auto’s en het aantal
personenauto’s in Amsterdam
tussen 2010-2020.
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Tabel 1: Aantal laadpalen in Amsterdam, per stadsdeel 131

Een heel grote verkeershub rond Amsterdam is natuurlijk Schiphol. Er liggen plannen
om schiphol uit te breiden. Uit recent onderzoek is gebleken dat de schade door
luchtvervuiling en geluidshinder van de vliegtuigen voor de komende 100 jaar geschat
op €2,3 miljard tot €3,1 miljard.114
Vervoer van goederen
Het aantal vrachtauto’s en bestelauto’s dat dagelijks vanaf de Ring A10 de stad in komt
wordt steeds hoger. Tussen 2015 en 2019 steeg het aantal bestelauto’s van 29.900
naar 31.100. Daarbij rijden er ook nog eens 7200 vrachtwagens dagelijks onze stad
binnen.115 En het lijkt erop dat dit aantal alleen maar toe zal nemen. In het jaar 2020
werden er in Nederland maar liefst 586.3 miljoen pakketjes bezorgd. Er was in het
aantal pakketjes een groei van 27.7% ten opzichte van het jaar ervoor.116 Niet alleen
pakketjes, maar ook boodschappen en maaltijden bestellen we steeds vaker online.
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Het aantal verkeersbewegingen op elektrische fietsen en scooters in de stad neemt toe
door deze ‘flitsbezorgers’ en maaltijdbezorgers.117 Bestelbussen en bedrijfswagens die
rijden op diesel of benzine zorgen voor veel vervuiling en uitstoot in de stad. Elektrische
bedrijfswagens zijn vaak duurder dan bestelbussen op fossiele brandstof. Daarom
heeft de gemeente een subsidie beschikbaar voor bedrijven die een uitstootvrije
bestelbus aanschaffen. Een nadeel is dat er nog niet genoeg laadpalen zijn.118 Daarbij
zijn elektrische bestelbussen vaak ook zwaarder, wat leidt tot extra belasting van de
historische kademuren in de binnenstad.119 Een oplossing die op dit moment wordt
getest in de binnenstad, is vervoer over het water. Afval wordt met elektrische schepen
afgevoerd via de grachten. Dit scheelt uitstoot, én de kademuren worden minder belast.
Schone lucht en schoner transport voor alle Amsterdammers
Mensen met een hoog inkomen en een hbo- of universitaire opleiding leven gemiddeld
zeven jaar langer dan mensen met een laag inkomen en bijvoorbeeld een MBOopleiding.120 En ze leven zelfs gemiddeld 15 tot 20 jaar langer in goede gezondheid.
Daarbij zijn de verschillen in gezondheid en levensverwachting per postcodegebied
enorm. Verschillende factoren zijn hierop van invloed, waaronder de mate van
luchtvervuiling in een buurt. Door luchtvervuiling kunnen luchtwegklachten, longkanker,
en hart- en vaatziekten ontstaan en verergeren.De gevolgen van luchtvervuiling op de
gezondheid zijn bijna 3% van de totale ziektelast, en liggen daarmee tussen die van
overgewicht (3,7%) en te weinig bewegen (2,3%).121 Amsterdam heeft milieuzones die
de meest vervuilende personenauto’s, vrachtauto’s, bestelauto’s, taxi’s, bussen en
brom- en snorfietsen uit de stad weren. Zo wil de gemeente de luchtkwaliteit in de stad
verbeteren.

“Het autoluw maken van de stad heeft niet alleen impact op
Amsterdammers. Ook voor de mensen die niet in Amsterdam
wonen, maar hier wel vaak komen, verandert er veel. Daarom
moet ook het regionale OV uitgebreid worden, met meer
Park&Ride plekken. Deze moeten wel dichtbij de plek van
vertrek zijn. Zo kunnen mensen zo veel mogelijk gebruik maken
van het openbaar vervoer.”
Marinus de Jong, reizigersorganisatie Rover Amsterdam
In een autoluwe stad is goed(koop) openbaar vervoer extra belangrijk. Zo blijft de hele
stad voor iedereen goed bereikbaar. Slecht openbaar vervoer geeft daarentegen kans
op vervoersarmoede. Dit is het risico op uitsluiting van de samenleving omdat je je niet
kan verplaatsen.122 Sommige wijken zijn op dit moment minder goed bereikbaar met het
openbaar vervoer dan andere. Het centrum is het beste bereikbaar met het openbaar
vervoer. Driemond (Zuidoost), Waterland (Noord) en het Westelijk Havengebied zijn
het slechtst bereikbaar.123 Dit geeft een verhoogde kans op vervoersarmoede voor
Amsterdammers die niet goed kunnen fietsen of geen auto hebben.
De gemeente zet groot in op een groei van het aantal fietsers in Amsterdam. Maar het
verkeer in de stad is druk, en veel Amsterdammers voelen zich niet altijd veilig als ze
door de stad fietsen.124 Hoewel het aantal fietsers de afgelopen jaren is gegroeid, zijn
de fietspaden niet genoeg meegegroeid. Dit verhoogt de kans op ongelukken.125 Vooral
kinderen onder de 15 jaar voelen zich onveilig op de fiets. Zij geven de fietsveiligheid
gemiddeld een 5.5. Het algemene fietstevredenheidscijfer is dan ook gezakt van een
7.3 in 2010 naar een 6.9 in 2019.126 Het gevoel van verminderde veiligheid zorgt ervoor
dat sommige Amsterdammers geneigd zijn eerder het openbare vervoer of de auto als
vervoersmiddel te kiezen.127
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“Een gezonde stad is voor mij een stad waar iedereen de
mogelijkheid heeft om te sporten en te bewegen.”
Manou Anselma, gezondheidswetenschapper Amsterdam UMC
& Mulier Instituut (in: De Gezonde Stad Podcast)

Amsterdam in de
toekomst

Ambities van de gemeente
Gemeente Amsterdam wil dat de stad in 2030 voldoet aan de WHO-advieswaarde voor
luchtkwaliteit voor de jaargemiddelde concentratie fijnstof.128 Aangezien verkeer de
grootste bron van vervuilde lucht is, is schoner vervoer een belangrijk streven. Zo wil de
gemeente dat in 2030 alle verkeer binnen de Ring A10 uitstootvrij is. Dit betekent dat
alleen elektrisch vervoer en fietsen zijn toegestaan in de stad.129 Ook doet de gemeente
een tweejarig experiment met elektrische deelscooters.130
Dit doet De Gezonde Stad
De Gezonde Stad draagt bij aan een uitstootvrije stad. Met het platform Van
Amsterdamse Bodem inspireren we Amsterdammers om vaker voedsel uit de regio op
tafel te zetten. Door voor lokaal voedsel van het seizoen te kiezen is er minder uitstoot
nodig voor de productie en het transport van ons eten. Daarnaast werken we ook
regelmatig in opdracht aan meer groen in de stad zoals voor FD Mediagroep, Aham en
a.s.r. vastgoed. Ten slotte planten we met ons project Bomen voor Amsterdam zoveel
mogelijk bomen in de stad. Bomen en planten nemen CO2 en fijnstof op en helpen om
de lucht gezond te houden.

Welke positieve impact
kun je zelf maken?

Pak de fiets of ga voor elektrisch
Een auto of scooter op fossiele brandstof, zoals benzine of diesel, is behoorlijk
vervuilend. Probeer de auto te laten staan en pak de fiets wanneer het kan, net als
80% van onze community al doet! Als je toch met de auto of scooter op stap moet,
kies dan voor een elektrisch vervoersmiddel. En als je dan ook nog eens een deelauto
of - scooter gebruikt, ben je helemaal goed bezig. Een gedeelde auto of scooter zorgt
voor minder auto’s in de stad, en dat betekent minder verbruik van grondstoffen en
minder milieuvervuiling in de productielanden. Er zijn verschillende handige apps,
zoals Felyx, Greenwheels of MyWheels. Wil je toch liever zelf een auto aanschaffen?
Via de rijksoverheid kan je subsidie aanvragen voor een elektrische personenauto.
Ook kan je via de gemeente een elektrische laadpaal aanvragen en krijg je voorrang
op de wachtlijst van parkeervergunningen als je een elektrische auto hebt.Voor alle
andere mogelijkheden voor duurzaam vervoer kan je kijken op de site van het Nieuw
Amsterdams Klimaat.
Duurzame pakketjes
Als consument kun je ervoor kiezen om minder pakketjes en boodschappen te
bestellen. En als je dan toch een pakketje bestelt, kun je deze op een duurzame manier
te laten bezorgen. Dit kan bijvoorbeeld door te kiezen voor de bezorgservice van Homerr
of Cycloon. Zij zorgen ervoor dat er minder bestelbussen de stad in komen. Zo besparen
ze tot 79% CO2-uitstoot per pakketje.
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