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Inhoud:

1. Wat speelt er? 

2. Waar zetten we op in met het coalitieakkoord? 

3. Wat is er nodig?



Wat speelt er in het Landschap rond 
Amsterdam?
▪ Amsterdam beseft: landschap van levensbelang
▪ Betekenis landschap neemt toe, terwijl staat vaak slecht is
▪ Grote opgaven vormen zowel bedreiging als kans
▪ Kringlooplandbouw
▪ Bodemdaling en Biodiversiteit
▪ Uitvoering van het klimaatakkoord
▪ Toename druk op het landschap

▪ Aansturing is versnipperd en landschap is mager bedeeld met 
middelen



Waar zetten we met het
Coalitieakkoord op in? 

▪ We streven er naar groene koploper te zijn
▪ We zetten recreatiegebieden beter op de kaart
▪ We breiden de stad uit met behoud van de groene kwaliteiten
▪ We maken groen buiten de ring beter bereikbaar en toegankelijk 

voor alle Amsterdammer
▪ We stoppen de bodemdaling en verhogen biodiversiteit in 

Waterland



Doel van Amsterdam

“Amsterdam streeft naar een 
duurzaam en met de stad verbonden 

landschap van hoge kwaliteit.”



Dialoog  nodig over de volgende 
uitgangspunten

1. We hebben respect voor wilde planten & dieren en 
cultuurhistorie

2. Landschap beschouwen we als schaars goed

3. Landschap vinden we een publieke zaak

4. We maken onderscheid tussen oudere cultuur- en 
natuurlandschappen en ingerichte recreatielandschappen



Dialoog nodig over de volgende 
uitgangspunten

5. De kernkwaliteiten van het landschap nemen we als uitgangspunt 
voor ruimtelijke ordening, beheer, herstel en ontwikkeling

6. We koesteren de scheggen als de belangrijkste ruimtelijke 
verbindingen tussen stad en landschap

7. We vinden dat stad en land bij elkaar horen

8. We streven naar een heldere grens tussen stad en landschap



Waterland

Amsterdam  gaat op eigen, pachtvrije  grond natte teelten 
uitproberen om het volume van de grondstof Lisdodde te vergroten 
als proef
We gaan met pachters en als ze dat wensen eigenaren in gesprek 
over hoe om te gaan met alle veranderingen die op de agrariërs 
afkomen en hoe we biodiversiteit kunnen bevorderen en 
bodemdaling kunnen tegen gaan. 



Vragen en reacties…




