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50 „Als er een enorme stortbui van een half uur komt en je hebt een groenplek
van twee meter breed en 25 meter lang, dan praat je toch over vijftig vier-
kante meter groen dat zo een paar kub water opneemt.”

door Mike Muller

AMSTERDAM • De Am-
sterdamse wethouder
Victor Everhardt (Finan-
ciën) gaat tot eind van dit
jaar geen precariobelas-
ting bij de horeca heffen.
Dat laat hij de gemeente-
raad weten.

„Voor de heropening
van de terrassen gelden
beperkende voorwaar-
den, waaronder de eis dat
gasten op minimaal 1,5
meter van elkaar plaats
kunnen nemen. Naar
verwachting zal deze eis
voor de rest van het jaar
gelden”, aldus Everhardt.

Dat betekent dat de
verdiencapaciteit van
terrassen aanzienlijk
beperkter is dan gebrui-
kelijk en gedurende het
terrasseizoen in de zo-

mer beperkt zal blijven.
Het niet heffen van de
precariobelasting terras-
sen in de periode juli tot
en met december houdt
voor de gemeente wel een
verlies aan belastingop-
brengsten in van 1,8 mil-
joen euro. Dat wordt

gedekt uit de noodkas
van 50 miljoen euro
(waar intussen nog maar
3,7 miljoen euro in zit). 

PRECARIO VAN TAFEL
Horeca krijgt wat meer lucht van gemeente

Omdat de terrassen minder
vol zitten, komt de stad de
horeca tegemoet.
FOTO RICHARD MOUW

Laagdrempelige pilot voor meer groen slaat aan in alle stadsdelen 

TEGELS ERUIT, 
TUINTJES ERIN

Een tachtiger op de
drempel van haar
deur in de Hase-
broekstraat in West
strekt haar handen

uit om een cadeautje aan te
pakken. Haar buurvrouw
heeft een gratis plantje gere-
geld van Amsterdam Rain-
proof. „O prachtig, die gaat
in de vensterbank!” Ho ho.
„Mevrouw, die hoort in de
tuin.” Ze zucht. „Lieve
schat, effe serieus, met twee
versleten knieën verwacht
je toch niet dat ik zestig vier-
kante meters tuin ga onder-
houden? Ik heb m’n tuin
juist laten betegelen om
daar vanaf te zijn.” 

Daniël Goedbloed van
Amsterdam Rainproof, de
organisatie die nadenkt
over hoe de stad het hemel-
water optimaal kan benut-
ten, woonde zelf een paar
jaar om de hoek op de Jacob
van Lennepkade. „Ik begrijp
best dat mensen tegels in
hun tuin leggen. Het is lek-
ker gemakkelijk en prak-
tisch, je kunt barbecueën en
dat soort dingen.” Maar hij
maakt een kanttekening.
„Zorg er in ieder geval voor
dat een gedeelte tegelvrij is,
zodat het regenwater bij-
voorbeeld naar de zijkanten
met aarde kan lopen. Het fij-
ne is namelijk, als het lang-
zaam de ondergrond in-
stroomt, bomen en planten
het water kunnen gebrui-
ken en de grond niet uit-
droogt.”

Campanula
Samen met de woningcor-

poraties Stadgenoot, Allian-
tie en Rochdale, de gemeen-
te en Waternet gaat Goed-
bloed letterlijk van deur

naar deur in het kader van
de pilot ’Haal de tegels uit je
tuin’. Hij opent het gesprek
met de bewoners van de
Borger-, Cremer-, Helmers-,
Kinker- en Lootsbuurt door
een plantje te geven als ca-
deau. Een Campanula. ’Een
plantje voor jou en voor de
stad. Goed voor de bijtjes en
een rainproof
Amsterdam’,
staat er als
vriendelijke
boodschap op
het potje aan
de bewoners. 

Goedbloeds
collega Mirco: „Het gaat om
de bewustwording. Hoe
kunnen we in de toekomst
meer groen in de stad krij-
gen en hoe gaan we slimmer
om met regenwater. Want
het is ontzettend droog mo-
menteel, terwijl er op ande-
re momenten mega veel re-
gen valt. Hoe kunnen we dat
water op het ene moment
nou beter gebruiken voor

dat droge moment? Het is
een breder verhaal.”

De bewoners in West die
een plantje krijgen, vonden
ook een flyer op hun mat.
Met de vraag of zij in het ka-
der van een pilot tegels uit
hun tuintjes willen halen. Al
is het maar een enkel stenen
exemplaar. „Haal die eruit.

En de gemeente haalt ze in
de straat op. We proberen
het mensen zo gemakkelijk
mogelijk te maken.” 

Gemeente haalt op
Een vrouw aan de Kost-

verlorenkade wordt hele-
maal vrolijk als de achterlig-
gende gedachte van het
plantje tot haar doordringt.
„Wat een aardige geste, zo’n

plantje. Maar het gaat er dus
eigenlijk om dat ik tegels uit
mijn tuin haal? En de ge-
meente haalt ze op? Wat een
service. Ja, natuurlijk ben ik
me bewust dat het allemaal
groener moet in de stad. En
ik heb inderdaad ook veel
tegels in mijn tuin liggen.
Oké, ik zeg toe, dat ik er ze-
ker tien uithaal.” 

De pilot haalt voortdu-
rend dit soort positieve re-
acties in wijken naar boven.
West staat niet op zich.
Goedbloed: „We zijn in
Oost, Tuindorp-Oostzaan,
de Rivierenbuurt en
Spaarndammerbuurt ge-
weest. Dit is de vijfde keer
dat we dit doen. In Noord
was het helemaal overweldi-
gend. We hebben daar iets
van 6000 tegels opgehaald.
En verder halen we per keer
zo’n 1000 tot 1500 tegels op.” 

Dat lijkt op het eerste oog
helemaal niet zo veel. Maar
ook het kleine effect is al
zeer welkom. Goedbloed:
„Alleen aarde op zich is al
goed voor de stad. Maar met
planten erop bedien je weer
andere functies. Het is nooit
helemaal monofunctioneel.
Je kan zeggen als je alleen
naar regen kijkt, is aarde
prima om op te nemen. Al-
leen het wordt ook warmer
in de stad en dan helpen
planten voor verdamping en
dat zorgt weer voor koelte.” 

Het is opvallend dat ook
woningcorporaties meehel-
pen bij het bewustmaken
van de bewoners. Het mes
snijdt aan twee kanten.
Buurtcoördinator Pieter die

namens Rochdale verant-
woordelijk is voor vierdui-
zend woningen in West, be-
aamt dat het meehelpen
met vergroenen nu een item
is bij de woningcorporatie.
„Wij gaan er natuurlijk niet
over hoe iemand zijn eigen
achtertuin inricht. Maar we
vinden het wel leuk om sa-
men met onze partners in
de buurt positieve projecten
te doen. Wij weten dat Oud-
West best een stadsdeel is
met problemen. Er zijn veel
stenen, het is hier erg warm
en het water loopt moei-
zaam weg. Daar hebben ook
onze huurders mee te ma-
ken. Het is wel eens leuk om
deze op een andere manier
te benaderen. Het plantje
geven, opent het gesprek.
En zo hopen we ook andere
dingen te horen van de
huurders.”

Pieter van Rochdale ver-
volgt: „Mensen hebben toch
nog altijd een wat negatief
beeld bij woningcorporaties

en als je het gesprek op deze
manier aangaat en je laat
merken dat je iets goeds
voor de buurt wilt beteke-
nen, dan krijgt het gesprek
ineens een andere toon. Dat
is het idee. Als woningcor-
poratie hoop je ook dat je
mensen spreekt die je nor-
maal nooit spreekt. Die vin-
den ook van alles en die le-
ren ons zo kennen. Wellicht
verlaagt dat ook de drempel
om met ons te spreken.”

Corporaties
Goedbloed van Amster-

dam Rainproof vult aan:
„Voor ons was het essentieel
om de corporaties mee te
krijgen. Zij hebben de kort-
ste lijnen naar de bewoners.
En zij willen duurzaam-
heidsprogramma’s draaien.

Wij als Rainproof kunnen
daar laagdrempelig bij hel-
pen. Door in te laten zien
dat zoiets als groene tuinen
kan helpen met de CO2-re-
ductie. Dat sprak ze aan.”

De gemeente is al langer
aanjager van meer groen in
de stad. Goedbloed: „Je ziet
bijvoorbeeld in de Kinker-
buurt dat daar heel duide-
lijk is gekozen voor ander-
soortig groen in het straat-
beeld. Je ziet veel meer ver-
scheidenheid van planten
en bloemen. Niet meer een
soort haagjes of struiken,
wat ik vroeger nog wel eens
schaamgroen noemde,
maar er het groenbeeld is
heel divers. Planten en bloe-
men bloeien ook op ver-
schillende momenten van
het jaar. Dat is best onder-
houdsintensief, maar kijk,
de bijen vliegen weer rond.
En zo is ook de biodiversi-
teit weer gediend.”

Hij rekent voor uit de los-
se pols. „Als er een enorme

stortbui van een half uur
komt en je hebt een groen-
plek van twee meter breed
en 25 meter lang, dan praat
je toch over vijftig vierkante
meter groen dat zo een paar
kub water opneemt. En het
ziet er ook nog eens leuk uit.
Voor de buurt, de mensen
die hier doorheen lopen,
maakt het de stad dus mooi-
er én beter.” 

Vooruitstrevend
Kweker Ewoud Meeuwis-

sen, die de paarsgroene
plantjes vanwege corona

voor een zacht prijsje van de
hand kon doen en samen
met Goedbloed meeloopt
door de Kinkerbuurt, be-
aamt dat er door de plant-
soenendienst vooruitstre-
vend werk wordt afgele-
verd. „Dit zijn echt mooie
stukken groen met zeer di-
verse beplanting. Je ziet bij-
voorbeeld ook grote planten
met grote bladeren. Dat zijn
weer CO2-innemers. En de
bij wordt omarmd. De bood-
schappen, dat groen in de
stad noodzakelijk is, komt
steeds beter aan.” 

De gemeente hoopt dat
het eigen goede voorbeeld
de bewoners zal inspireren.
Goedbloed: „Stel dat de ge-
meente hier in West niks
had gedaan en de straat net
als vroeger helemaal had be-
tegeld, hoe hadden mensen
gereageerd als hen zou wor-
den gevraagd tegels uit hun
tuinen te slopen en op straat
te zetten? Je ziet dat men-
sen het idee van meer plan-
ten en bloemen nu overne-
men. Zo komen we stukje bij
beetje hopelijk bij een groe-
nere stad uit.” 

Noord was
overweldigend met
6000 tegels eruit

Zowel bewoners als voorbijgan-
gers nemen de gratis paars-
groene Campanula graag aan.
Sommigen zet het zelfs aan om
tegels uit hun tuintjes te slopen. 

Vooral het oosten
van het land heeft
last van droogte,
maar ook in en rond
de stad is alertheid
geboden. Het gras
was vorige week
geel en bladeren vie-
len van bomen. Ge-
lukkig viel er deze
week weer regen.
Het probleem is te-
genwoordig, dat als
het valt, het vaker
voor ongemakken
zorgt. Van grote
plassen tot onderge-
lopen kelders. Meer
groen helpt. 

Kweker
Ewoud Meeu-
wissen en
Daniël Goed-
bloed van
Amsterdam
Rainproof
delen niet
alleen plantjes
uit, maar
planten ze ook
hier en daar
als ze alleen
maar aarde
treffen. 
FOTO’S RONALD
BAKKER 

In de Hase-
broekstraat
heeft de
gemeente
verschillende
groenperken
aangelegd.
„Niet meer
een soort
haagjes of
struiken, wat
ik altijd
schaamgroen
noem, maar
er is nu een
grote ver-
scheidenheid
van planten”,
aldus Daniël
Goedbloed. 

door Mascha de Jong 

Vrachtwagenbestuurder 
Mark Vos komt de tegels met
de grijper ophalen.

STADSVERHALEN

Dat uitgerekend Mahatma Ghandi
niet ongeschonden uit de beel-
denstorm die thans door Euro-

pa woedt zou komen, had ik eerlijk
gezegd niet verwacht. Onverlaten
meenden het beeld van de verheven
ziel met rode verf onder te moeten
kliederen. Tsja. Toen ik het zag wist
ik één ding zeker. De tijden dat je in
het verzet nog echt iets moest be-
werkstelligen, zijn reeds lang voorbij.
Anno 2020 ben je kennelijk een ver-
zetsheld als je een standbeeld be-
smeurt en er vervolgens een fotootje
van maakt en dat op Instagram
pleurt. Vive le resistance!

Rutger Groot Wassink heeft inmid-
dels aangegeven dat de gemeente
discutabele monumenten niet weg
gaat halen. En dat vind ik eigenlijk
een gotspe. In de hele discussie over
welke monumenten wél-, en welke
niet kunnen, mis ik namelijk een
belangrijk punt: esthetiek. Want
laten we wel wezen, de stad kent een
paar spuuglelijke monumenten. Am-
sterdam zou beter af zijn zonder. 

Het Nationaal Monument op de

Dam, om gelijk maar eens met de
deur in huis te vallen. Die paal met
Sovjet-allure is gewoon afgrijselijk.
Een gigantische opgestoken middel-
vinger. Niet normaal. En sinds de
speech van de koning op 4 mei weten
we dat we dat we niet normaal moe-
ten maken wat niet normaal is op de
Dam. Haal dus maar weg dat onding
en zet er iets moois en smaakvollers
neer.

Nu we toch bezig zijn met het om-
vertrekken van heilige huisjes: dat
beeld van Hazes bij de Albert Cuyp is
natuurlijk ook een aberratie. Het
staat sowieso op de verkeerde plek,
het is lelijk en ook nog eens veel te
klein. Ik hou van Hazes maar dit
moet echt anders. Haal die drie rare
spiralen die nu het Gerard Douplein
bezet houden en zet daar een mooi
beeld van André neer. 

De A’damant. Die schmutzige pira-
mide bij het Leidsebosje. In 1985 is
het gepresenteerd als tijdelijk kunst-
werk. Waarom staat dat ding er über-
haupt nog? 

Het Aidsmonument aan de De Rui-
jterkade. De man die het ontworpen
heeft is bekend als de eerste kunste-
naar die in driehonderd jaar een
nieuw permanent standbeeld in de
tuinen van Versailles mocht plaatsen.
Maar dat zie je er bepaald niet aan af.
Dat telraam (?) stond daarnaast ook
nog eens op de verkeerde plek. Het is
nu weggehaald vanwege werkzaam-
heden. Wat mij betreft laten we het
zo. 

En dan heb ik me nog niet eens
uitgelaten over alle rommel die er in
de stadsdelen buiten het centrum
gepresenteerd wordt als ‘kunst’. Wat
mij betreft lopen die verzetshelden
die dat leuke beeldje van Ghandi
besmeurden daar voortaan langs.
Want daar kan een blind paard nog
geen schade aan aanrichten.

Zet streep door
vele monumenten

Er staat zoveel
spuuglelijks in de stad


