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Beleidsplan

Inleiding

Op 17 februari waren wij bij de notaris in Haarlem om daar de oprichtingsakte 
te tekenen van de Stichting Zuidoost Groenbewust. Wat we toen uiteraard niet 
wisten, maar wat wel enorme gevolgen had voor onze mogelijkheden om ons 
naar buiten te presenteren, was dat nog geen maand na deze oprichtingsdag 
de eerste lockdown een feit was.

Uiteraard had en heeft deze omstandigheid grote invloed op ons functioneren. 
Dat neemt niet weg dat er in de eerste maanden van het bestaan van de 
stichting veel activiteiten zijn ontplooid. Daarover meer bij het volgende 
hoofdstuk “Missie en visie”

Missie en visie

ZOGroen bestaat uit een groep heel verschillende mensen met een evenzo 
diverse achtergrond. Wij vonden elkaar in gezamenlijk streven: behoud, 
bescherming en versterking van natuur en ander groen in Amsterdam 
Zuidoost. Onze zorgen zijn versterkt door het feit dat uit Europese rapporten 
blijkt dat de natuur en diversiteit in heel Europa erg achteruit is gegaan – en 
nog steeds gaat. We constateren verder dat rondom de stad Amsterdam de 
groene ruimte in snel tempo steeds meer en verder wordt ingenomen door 
recreatie, industrialisatie, urbanisatie en soortgelijke activiteiten en dat daarbij 
groen en natuur verdwijnen. Dit heeft gevolgen voor het welzijn van mens en 
dier.

Uit een groeiende reeks wetenschappelijke publicaties blijkt hoe belangrijk dat 
groen, de natuur en natuurstilte is voor het voortbestaan van de aarde, het 
klimaat en de gezondheid en de overleving van mens en dier. 

Veel gerelateerd onderzoek laat een directe relatie zien tussen het ontbreken 
van een omgeving met voldoende groen, natuur en natuurstilte en de 
prevalentie van ernstige, vaak chronische aandoeningen, fysiek en psychisch 
bij jong en oud. En juist in Amsterdam Zuidoost is het slecht gesteld met de 
gezondheid van bewoners. Geen enkel ander stadsdeel scoort zo hoog op 
zowel meetbaar als ervaren fysiek en psychisch lijden, als in ons stadsdeel.

http://zogroen.org/


Het is niet toevallig dat een stadsdeel dat eerder juist veel beter scoorde op 
gezondheidsvlak, het zoveel slechter deed na de enorme toename van 
vliegverkeer, uitbreiding van het snelwegennet, de opkomst van de 
boembasbox en vooral de moedwillige afkalving van de natuur en ander groen 
in zuidoost. Het ooit prachtige, wilde Bijlmerpark werd platgewalst tot asfalt-en 
graswoestijn, het unieke Gaasperpark is deels onherstelbaar vernield door het 
festival-en bbq geweld en wordt momenteel ernstig bedreigd door het 
‘verbeteringsplan’ naar voorbeeld van het Bijlmerpark. Natuurgebied De Hoge 
Dijk, dat net als de Gaasperplas een beschermde natuurstatus heeft, staat op 
de nominatie om te verpretparkiseren. 

Tegelijkertijd zien we ook dat de jeugd het slecht doet. Zij krijgen de laagste 
schooladviezen van Amsterdam, zelfs gecorrigeerd naar sociale achtergrond. 
Er is sprake van hoog middelengebruik, schrikbarende criminaliteitscijfers en 
een slechte gezondheid. Amsterdam zuidoost kent de hoogste perinatale 
sterfte van Nederland.

Beleidsmakers en politici op zowel landelijk, gemeentelijk als stadsdeelniveau 
geven unaniem aan dat de natuur en ander groen belangrijk zijn voor mens, 
dier en klimaat. Ook onderkennen zij het belang van een gezondere levensstijl 
voor jong en oud in Zuidoost. Helaas wordt er bij het zoeken naar oplossingen, 
nog vaak gezocht in obsolete studies en niet in recente wetenschap. Gezonde 
voeding en gericht beweegadvies zijn zeker belangrijk. Maar hoe belangrijk 
natuurstilte en wandelen, fietsen, of hardlopen in de buitenlucht is, wordt 
veelal onderschat. Drie maal per week sportschool blijkt minder effectief tegen 
bijvoorbeeld obesitas en hart-en vaatziekten dan dagelijks een half uur 
wandelen in een rustig en groen park. Zelf betrokken zijn bij het verbouwen 
van groenten en fruit levert meer gezondheidswinst dan de groenten van de 
voedselbank. Kinderen en jongeren die opgroeien in een groene en relatief 
stille omgeving krijgen hogere schooladviezen, presteren beter en 
gemotiveerder in het onderwijs en lijken weerbaarder tegen de verlokkingen 
van criminaliteit en middelengebruik, zelfs gecorrigeerd naar SES-achtergrond. 
Fysiek en psychische lijden kan voorkomen en verminderd worden door minder
lawaai en een meer groene omgeving. Met twee bulderende laagvliegroutes 
boven ons stadsdeel, de inbedding tussen 4 autosnelwegen, de vele herrie-
festivals, lawaai-(bbq-) party’s, de “boemboxmuziek” uit auto’s van de buren 
en uit winkels, is het een wonder te noemen dat het percentage hart- en 
vaatziekten/obesitas niet nóg hoger ligt. Want als er de afgelopen 20 jaar iets 
is aangetoond in de gezondheidsstudies, dan is het wel de relatie tussen 
omgevingslawaai en gezondheid. Wij zien een direct verband tussen de 
cumulatie van geluidsbronnen en de volksgezondheid in Zuidoost.

Bovenstaande kennis en motivatie, bracht de oprichters van de stichting begin 
2020 bij elkaar. Ons uiteindelijke doel is: een goede gezondheid van mens, dier
en andere natuur in zuidoost. Het middel dat wij voor ogen hebben voor het 
herstel en de versterking van die gezondheid is onder andere goede 
voorlichting aan beleidsmakers en mede-bewoners. Wij zijn voortdurend in 
gesprek met politieke partijen en verwante organisaties in andere delen van de
stad en het land om ons doel te bereiken.
Hoewel we ons niet echt een actieplatform noemen en voelen, schuwen we de 
actie niet om ons doel te bereiken. In onze korte bestaanstijd, schreven we al 



heel wat zienswijzen en bezwaarschriften en geen politieke vertegenwoordiger 
werd gespaard op Twitter. Ook publiceren wij in landelijke dagbladen.

Activiteiten tot op heden

De activiteiten van de stichting gedurende de eerste maanden na oprichting 
zijn als volgt samen te vatten:

- Participeren en daarbij op onderdelen het voortouw nemen bij bewoners-
activiteiten bij inspraakrondes in ons stadsdeel als het ging om zaken als 
plannen m.b.t. de Gaasperplas, de Hoge Dijk, en andere gebieden deel 
uitmakend van het Groengebied Amstelland (GGA)

- Overleg met ambtenaren en politici van de stadsdeelcommissie Zuidoost, 
Gemeente Amsterdam, Groengebied Amstelland en de provincie Noord-
Holland

- Als net beginnende stichting uiteraard ook: proberen medebewoners bij onze 
activiteiten te betrekken door contact te leggen met bewonersverenigingen 
en andere organisaties in de wijk

- Publicaties, profilering en beïnvloeding op sociale media en in de pers (zie 
o.m. een artikel in de NRC van 11 september 2020)

- Het kritisch volgen van bestuurlijke plannen en voornemens

- Het stellen van vragen aan en inspreken bij besluitvormende organen

- Het samenwerken met geestverwante organisaties en individuen

- Het verzamelen van kennis bij deskundigen en juristen

- Het bedenken en indienen van zienswijzen n.a.v. bekendmakingen

- Het onderzoeken van de financiële handel en wandel van relevante 
organisaties

- Het opzetten van de financiële administratie en onderhouden daarvan

- Het leggen van contacten met bestuurders en politici en onderhouden 
daarvan 

Verder spreekt het voor zich dat ook het opzetten van onze administratie, 
interne organisatie en onze website ons de nodige tijd kostte.

Wat doen we in 2021?

Het komend jaar zullen we doorgaan met onze activiteiten, uitgebreid hiervoor 
beschreven onder  “Missie en visie”, zeker ook omdat er diverse 
overheidsplannen aan de orde zijn (herinrichting Gaasperpark, locatiebepaling 
windturbines door de Gemeente Amsterdam).



 We hopen uiteraard dat de situatie rond Covid19 het ons mogelijk maakt ons 
nog meer dan tot dusver naar buiten toe te presenteren. Daarbij wordt ook 
gedacht aan het geven van scholing en informatie, mogelijk in samenwerking 
met de in Amsterdam Zuidoost zo bont geschakeerde religieuze organisaties. 
Ook zullen we, nog meer dan tot nu toe, samenwerking zoeken met andere 
gelijkgezinde organisaties.

Verdere plannen, uiteraard mede afhankelijk van de ontwikkelingen rond covid-
19:

- Het organiseren van natuur- en wandeltochten in ons gebied

- Het geven van lezingen over de relatie tussen gezondheid, stilte en natuur

- Verdere samenwerking met verduurzamingsinitiatieven in de wijk

Financiën en bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat - conform de statuten - uit minimaal 4 
personen. Alle leden van het Het uit dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en 
penningmeester) zijn sinds vele jaren woonachtig in Amsterdam Zuidoost.

Bijgaand de voorlopige begroting voor 2021, voorlopig in die zin dat de 
stichting vooralsnog afhankelijk is van giften, in afwachting van een systeem 
van structurele donaties. Ook wordt momenteel nagegaan of één of meer 
subsidie-aanvragen mogelijk zijn. Op deze wijze hoopt de stichting ook het 
noodzakelijke weerstandsvermogen op te bouwen.

Uiteraard wordt daarbij ook gedacht aan het verkrijgen van (jaarlijkse dan wel 
incidentele) donaties 
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