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Samenvatting
Door klimaatverandering zal er in de toekomst vaker en hevigere regenbuien voor komen in Nederland.
Amsterdam zal zich dan ook moeten aanpassen om veerkrachtig te kunnen omgaan met overtollig
hemelwater. Er zijn verschillende oplossingen om de infiltratiecapaciteit van de stad te vergroten. Eén
daarvan is de aanleg van gras tussen de trambanen. Echter, de gemeente Amsterdam heeft de opties
voor het vergroenen van het tramnetwerk niet eerder onderzocht. In dit onderzoek is een poging
gedaan om te analyseren wat de barrières en mogelijkheden zijn om een trambaan te vergroenen. Dit
is gedaan door een ruimtelijke analyse en een narratieve analyse toe te passen. Er zijn vier interviews
gehouden met ambtelijke en praktijkgerichte experts. Hierop is dieper ingegaan door eigen
observaties. In eerste instantie kunnen alle trambanen vergroend worden indien er geen medegebruik
plaatsvindt. Uit ruimtelijke analyse blijkt dat er nog 81 kilometer aan trambanen vergroend kan worden,
wat neerkomt op 43% van het hele Amsterdamse tramnetwerk. De gemeente heeft nooit eerder een
trambaan vergroend vanuit een duurzaamheidsprikkel, maar altijd vanuit een esthetische motivatie
om de beeldkwaliteit van een buurt te verhogen. Er is weinig behoefte om meer tijd en energie te
steken in het kwalitatief verbeteren van het tramnet door grasbanen. De grootste barrière voor de
implementatie van groene trambanen is echter economisch. Grasbanen zijn duurder in aanleg en
onderhoud maar rendabel op lange termijn. Er bestaat een disconnectie tussen oplossingen die op
lange termijn rendabel zijn en investeringskosten die nodig zijn op korte termijn. Dit komt grotendeels
doordat de voordelen van grasbanen voor het milieu en de mens kwalitatief beschreven worden en
moeilijk kwantificeerbaar zijn in euro’s. Een mogelijkheid om de implementatie van grasbanen te
stimuleren is dan ook het verzamelen en uitwisselen van kennis hierover. Om dit te stimuleren is het
belangrijk dat het belang en de voordelen van groene trambanen op politiek en ambtelijk niveau gezien
worden. Hiernaast zou vergroening van trambanen ook direct gekoppeld moeten worden aan
onderhoud. Economische, institutionele, regulatieve, sociale en kennis barrières en mogelijkheden zijn
dus bijzonder belangrijk met betrekking tot de vergroening van het tramnetwerk voor een
klimaatbestendig Amsterdam. Om een beter beeld te vormen omtrent de delen van het tramnetwerk
waar vergroening de beste uitkomst biedt, wordt aanbevolen om te kijken naar welke delen van belang
zijn voor incidenteel nood- en hulpdiensten gebruik en spooronderhoud nodig hebben in de
aankomende jaren en welke gebieden in de stad wateroverlast hebben.
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1. Inleiding

Door klimaatverandering zullen in de toekomst steeds vaker en hevigere regenbuien voorkomen in
grote delen van de wereld, waaronder Nederland (Dore, 2005; Trenberth, 2011). De stad Amsterdam
kan zich op verschillende manieren voorbereiden om massaal regenwater op te vangen, zodat er in
tijden van wolkbreuken zo min mogelijk waterschade en -overlast is. Amsterdam Rainproof, opgezet
door Waternet, houdt zich hiermee bezig en heeft voor verschillende schaalniveaus in de stad
oplossingen om (overtollig) hemelwater op te vangen, zodat mensen geen natte voeten krijgen
(Amsterdam Rainproof, 1 n.d.). Meer groen in de stad is vaak een oplossing voor vele
klimaatproblemen. Het heeft bijvoorbeeld een bufferende werking voor water en een verkoelend
effect voor de omgeving (Gill et al., 2007; Bäckstrand & Lövbrand, 2006; Kleerekoper, Esch & Salcedo,
2011). In deze scriptie wordt de focus gelegd op één soort vergroening, namelijk die van de
trambaanconstructies van Amsterdam.
Tussen de tramrails zijn drie vormen van aanleg: ballast, asfalt en groen. De laatste optie kent
vele voordelen voor het milieu zoals de opname van stof, de opname van koolstofdioxide en
waterinfiltratie (Steckler et al., 2012). Op dit moment is het onbekend welke delen tussen de
Amsterdamse trambanen vergroend kunnen worden. De gemeente Amsterdam heeft niet eerder
geprobeerd om de mogelijkheden van vergroening tussen de trambanen in kaart te brengen (A. de
Moor, persoonlijke communicatie, 29 september, 2016). Informatie over wat de belangrijkste
aspecten zijn voor het mogelijk maken van deze verduurzaming is er echter wel. Voor de gemeente
wordt het duurzaamheidsaspect bovendien steeds belangrijker (Ibid.). De structuurvisie voor
Amsterdam 2040 is dan ook ‘’Sterk en Duurzaam’’. De voordelen van de vergroening van de
Amsterdamse traminfrastructuur, en waar dit precies kan, is dus zeer interessant voor de gemeente,
de bewoners en de bezoekers van Amsterdam.
Echter, een dergelijke ruimtelijke interventie kan niet zomaar plaatsvinden. Er zitten vele
voorwaarden aan oplossingen om een stad klimaatbestendiger te maken. Welke barrières er zijn om
trambanen te vergroenen zal in deze scriptie dan ook worden onderzocht. De onderzoeksvraag van
deze scriptie luidt als volgt: ‘’Welke mogelijkheden en barrières zijn er voor het vergroenen van
trambanen voor klimaatbestendig Amsterdam?’’.
In deze scriptie wordt onderzocht welke delen van de traminfrastructuur in Amsterdam
vergroend kunnen worden, wat de barrières zijn bij deze dergelijke ruimtelijke interventie en wat ten
slotte de alternatieve oplossingen zijn voor deze begrenzingen. Wat ruimtelijk aan kilometers
vergroend kan worden en wat de alternatieve oplossingen zijn voor de barrières, worden gezien als de
mogelijkheden in dit onderzoek. Barrières en mogelijkheden die naar voren komen bij het vergroenen
van trambanen in Amsterdam zal nader onderzocht worden door interviews met experts.

2. Theoretisch kader
2.1 Klimaatverandering

Klimaatverandering brengt vele gevolgen met zich mee waarvan wij het effect in de toekomst en nu
zullen merken. Het is onder andere bekend dat klimaatverandering en de frequentie van extreme hitte
met elkaar samenhangen (Luber & McGeehin, 2008). Vooral stedelijke gebieden zijn kwetsbaar voor
dit effect. Doordat er in stedelijke gebieden meer oppervlakte in beslag genomen worden door
gebouwen in vergelijking met plattelandsgebieden, kan er meer hitte geabsorbeerd en opgeslagen
worden (Kleerekoper, Esch & Salcedo, 2011).
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Klimaatverandering betekent echter niet alleen dat het op sommige plaatsen warmer wordt.
Volgens Dore (2005) stijgt de jaarlijkse regenval op midden en hoge hoogtegraden van het Noordelijk
Halfrond met 0,5% tot 1% per decennia (behalve voor Oost-Azië). Naar verwachting zal ook vaker
hevige en extreme regenval plaatsvinden. Ook het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
(KNMI) voorspelt dit (KNMI, n.d.). Op 28 juli 2014 viel extreem veel neerslag in Nederland, circa 131,6
mm. De extreme neerslag zorgde voor veel wateroverlast op sommige locaties. Het KNMI geeft aan
dat zulke extreme regenbuien een herhalingstijd hebben van eens in de 5 tot 15 jaar. Uit hun
onderzoek blijkt nu dat extreme regenval tegenwoordig vaker voorkomt. Extreme regenval komt
tegenwoordig vaker voor dan vroeger en ook nog eens twee keer zo veel (Ibid.).

2.2 De klimaatbestendige stad

Gill et al. (2007) beweren dat beleid zich vooral focust op de vermindering van uitstoot van
broeikasgassen, met andere woorden mitigatiemaatregelen. Echter, klimaatbestendigheid betekent
niet alleen mitigatie maar ook adaptatie. Volgens de Intergovernmental Panel on Climate Change
wordt klimaatadaptatie gedefinieerd als (IPCC, 2007):

‘’het proces van aanpassing aan het actuele of verwachte klimaat en zijn effecten, opdat de
(kansen op) schadelijke gevolgen door klimaateffecten kunnen worden beperkt of voorkomen,
en de voordelen van het veranderende klimaat kunnen worden benut.’’
Vandaag de dag moet meer gekeken worden naar de biofysische omgeving van de stad in relatie tot
niet-stedelijke gebieden. Doordat oppervlaktes in stedelijke gebieden minder vegetatie hebben, leidt
dit tot minder verdampingskoeling. Deze energiehuishouding heeft als gevolg dat steden een urban
heat island (UHI) effect ondervinden. Ondertussen zorgt een hoger stedelijk bedekt oppervlak dat
meer afvoer van water nodig is door de lage infiltratie; stedelijke gebieden hebben als het ware
waterproof oppervlaktes (Ibid.).
Een stad klimaatbestendig maken kan alleen wanneer er wordt gekeken naar stedelijke
ontwikkelingen en duurzaamheid ineen (Leichenko, 2014). Recentelijk is er veel geschreven over
stedelijke veerkracht. Klimaatbestendig, climate proofing, en een veerkrachtige stad zijn vaak
gebruikte termen in deze literatuur. Over het algemeen wordt veerkrachtig gekenmerkt als de potentie
van een systeem om te reageren, te veranderen of te verstoren zonder dat zijn basistoestand
verandert. Veerkracht is afhankelijk van het aanpassingsvermogen op onvoorspelbare veranderingen.
Het kan versterkt worden door onder andere biodiversiteit, sociaal kapitaal, erkenning van trage
variabelen en innovatie (Ahern, 2011). Stedelijk-ecologische resilience studies benadrukken dan ook
de zelforganiserende capaciteit van zowel ecologische als menselijke milieusystemen (Leichenko,
2014).
Er zijn drie redenen waarom er juist naar steden moet worden gekeken wat betreft de agenda
voor klimaatadaptatie. Allereerst bevindt het overgrote deel van de wereldwijde populatie zich in
steden. Volgens de Verenigde Naties (2014) zal in 2050 66% van de wereldbevolking in steden leven.
Met de voorspelde bevolkingsgroei betekent dit dat de stedelijke populatie op de wereld zal bestaan
uit 2,5 miljard mensen. Ten tweede, stedelijke gebieden zijn plekken met unieke microklimaten met
andere temperatuur- en windvariabelen vanwege hun bouw en ontwerp. Het UHI-effect is hier deels
een gevolg van. Een ander voorbeeld van een uniek microklimaatfactor is dat meer verharding voor
minder waterinfiltratie zorgt en dus een verhoogde overstromingsrisico ontstaat. Steden zijn juist erg
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gevoelig voor klimaatverandering en ze lopen hogere risico’s. Als laatste is de stad extra kwetsbaar
door het feit dat stedelijke gebieden centra zijn van sociale, economische en politieke structuren
(Carter et al., 2015).
Overheden moeten ervoor zorgen dat steden veerkrachtig kunnen omgaan met schokken en
stressfactoren van klimaatverandering. In het geval van extreme regenval, kan een stad fysiek
veerkrachtig reageren als regenwater kan worden opgevangen in openbare en private ruimtes in het
geval dat rioolsystemen het water niet volledig kan verwerken. De infiltratiecapaciteit van de stad en
het rioolstelsel zorgen samen ervoor dat er geen (erge) overstromingen plaatsvinden.

2.3 Adaptatie op klimaatverandering

Het vergroenen van trambanen kan worden gezien als een nature-based solution (NBS). NBS’s focussen
zich op milieu, sociale en economische uitdagingen op een duurzame manier. Ze heten nature-based
solutions omdat de interventies zijn geïnspireerd op de natuur en worden ondersteund door of
gekopieerd zijn van de natuur. Hierbij kun je denken aan complexe systemen zoals de opname van
koolstofdioxide door groene planten of het herstellen van uiterwaarden van rivieren (Europese
Commissie, 2015). In Nederland hebben wij bijvoorbeeld het programma ‘’Ruimte voor de Rivier’’.
Door de rivier meer ruimte te geven, is er meer bescherming tegen overstroming. Dit kan bijvoorbeeld
gedaan worden door ontpoldering (Rohde et al., 2006). Programma’s voor het planten van bomen in
de stad en de aanleg en behoud van uitgebreide groene daken en tuinen zijn ook voorbeelden van
NBS’s. NBS’s streven op deze manier naar een lager risico op rampen, minder schade(kosten) en het
verbeteren van de omgeving voor een gezonder welzijn van de mens. Het NBS-concept is sterk
verbonden met adaptatie en mitigatie voor een klimaatbestendige stad. Het belang van de natuur
wordt erkend, kennis daarover wordt vergaard en vervolgens wordt de kennis toegepast (Europese
Commissie, 2015).

2.3.1 Barrières
In opdracht van de Europese Commissie was in maart 2015 een workshop gehouden met experts uit
verschillende sectoren, zoals: onderzoek, gemeenten, beleid en de maatschappij die samen NBS’s in
verschillende contexten onderzochten. De barrières en mogelijkheden voor NBS’s om op schaal een
effectieve implementatie te vergroten zijn hierbij ook onderzocht (Kabisch et al., 2016). Het brede
scala aan potentiële barrières voor NBS’s hebben de experts opgedeeld in de volgende categorieën:
angst voor het onbekende, disconnectie tussen korte-termijn acties en lange-termijn doelen,
discontinuïteit tussen korte-termijn acties en lange-termijn doelstellingen, sectorale afscheidingen en
het groei paradigma (Ibid.).
Angst voor het onbekende houdt in dat er onzekerheden en risico’s zijn bij het implementeren
van adaptatiemaatregelen, deze zorgen voor een barrière voor planners en beleidsvoerders. Weinig
informatie of cijfers over resultaten op lange termijn creëren zo obstakels voor implementatie van
NBS’s (Ibid.). Groen infrastructuurbeleid is uiteindelijk een lange-termijn visie wat tegenover kortetermijn politieke visies kan staan. Zo ontstaat disconnectie tussen korte-termijn acties en lange-termijn
doelstellingen. Implementatie van NBS’s is mogelijkerwijs te realiseren op korte termijn, maar er is
behoefte aan regulatie, onderhoud en ook financiering op lange-termijn. Een NBS kan wel
geïmplementeerd worden, maar discontinuïteit kan alsnog voor komen en zo een barrière vormen
voor adaptatie. Een andere hindernis voor actie is dat een stad verscheidene structuren en afdelingen
heeft met elk hun eigen ‘’sectorale taal’’. Bij sectorale concentraties (van kennis) kunnen breuken
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vormen tussen stakeholders (Ibid.). De laatste barrière is een bekende en dat is het paradigma van
groei. Een stad lijkt altijd op groei uit te zijn, zelfs als de economie en demografie niet groeit of zelfs
krimpt. Economische belangen zoals banencreatie en investeringen staan in lijn met ontwikkeling en
tegenover stedelijk groen en NBS’s (Ibid.). Zo kan het voorkomen dat minder geld beschikbaar gesteld
wordt voor groene infrastructuur, omdat het geld bij voorkeur geïnvesteerd wordt in nieuwe grijze of
snellere infrastructuur.
Het IPCC heeft ook een rapport uitgebracht waarin de mogelijkheden, tegenwerkingen en
capaciteit van adaptatie is onderzocht. In het onderzoek zijn vijf barrières opgenomen voor adaptatie.
De eerste is fysieke en ecologische belemmeringen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
oneven distributie van hulpbronnen en een eiland die door zeespiegelstijging een fysiek limiet heeft
aan adaptatie (Adger et al., 2007, p. 732). Ten tweede is er een limiet waarin technologie een uitkomst
biedt. Technologie wordt gebruikt in een sociale context. Bij de beslissing om gebruik te maken van
een bepaalde technologie wordt rekening gehouden met verscheidene dingen. Soms is adaptatie door
technologie bijvoorbeeld niet economisch haalbaar of cultureel gewenst (Adger et al., 2007, p. 734).
Dit brengt ons tot de derde barrière: financiële barrières. Door gebrek aan financiële bronnen op
verschillende (overheids)niveaus wordt aan adaptatie een grens gesteld. Armoede en onzekerheid van
klimaatproblemen dragen niet bij aan een impuls om geld te investeren in NBS’s (Ibid.). Als vierde
wordt informationele en cognitieve barrières genoemd. Het bewustzijn en belang van
klimaatverandering van mensen betekent niet dat er gelijk een link is met actie en gedrag. Ook risico’s
en dus urgentie worden anders ingeschat. Vele factoren bepalen of mensen de stap nemen om te
reageren op klimaatverandering zoals kennis en persoonlijke ervaringen. Beleidsmakers moeten
bewust zijn van de verschillende percepties van individuen en groepen binnen de bevolking. Sociale
en culturele barrières zijn dus ook verbonden met het vermogen tot adaptatie. Verschillende groepen
hebben andere toleranties en normen en waarden (Adger et al., 2007, p. 735-736).

2.3.2 Mogelijkheden
Voor NBS’s bestaan natuurlijk niet alleen barrières voor implementatie, maar ook mogelijkheden die
implementatie kunnen stimuleren. Het eerste wat herhaaldelijk naar boven komt in wetenschappelijk
literatuur is kennis. Bestaande deskundige kennis van beleidsmakers, beleidsadviseurs, burgers,
planners en onderzoekers kunnen samen optimaal worden benut om kansen voor NBS’s groter of
mogelijk te maken. Kennis over succesvol geïmplementeerde NBS’s kan mogelijk een raamwerk
vormen om projecten succesvol te maken (Kabisch et al., 2016). Wanneer kennis beschikbaar is, kan
een methode worden opgesteld voor de uitvoering van dergelijke projecten. Wanneer deze succesvol
blijkt te zijn uit een pilot, kunnen meerdere projecten via dezelfde methode worden uitgevoerd. Hierop
aansluitend kan kennis over NBS’s worden verspreid door een gemeenschap met NBS-ambassadeurs
te ontwikkelen. Deze kennis kan voortkomen uit de wetenschap, maar ook vanuit ervaring in de
professionele wereld. De ambassadeurs stimuleren en betrekken dan actief burgers en politici.
Betrekking van meerdere partijen vormt een grote mogelijkheid en capaciteit tot adaptatie (Ibid.). Als
overheden zich niet alleen limiteren door samen te werken met NGO’s maar ook bijvoorbeeld met
burgers en bedrijven, dan worden er connecties gemaakt om actie te ondernemen en samen te werken.
Participatie van coöperatie kunnen uiteindelijk tot win-win situaties leiden. Beleid moet zich vormen
op een manier waardoor samenwerkingen van NBS’s optimaal de kans krijgen. Collaboratief bestuur
moet prikkels voor NBS’s stimuleren en administratieve barrières wegwerken(Ibid.).
De agenda voor beleid hebben Kabisch et al. (2016) nog samengebracht tot drie concluderende
punten. Als eerste moet meer bewijs komen over NBS’s voor adaptatie en mitigatie op
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klimaatverandering en bewustzijn creëren door meer implementatie van NBS’s. Vervolgens moet
verandering in het beleid komen om implementatie van NBS’s te stimuleren. Als laatste moet sociale
en milieu gerechtigheid en sociale cohesie in beeld worden gehouden bij het implementeren van NBS’s
(Ibid.). Wanneer er geen behoefte voor milieu gerechtigheid is, is er ook geen behoefte om NBS’s te
implementeren. Het is van belang dat de essentie waarvoor NBS’s uiteindelijk worden
geïmplementeerd, voor de mens zelf, niet uit het oog wordt verloren tijdens het proces.

2.3.3 Een overzicht van types barrières en mogelijkheden
In het schema hieronder is een overzicht gemaakt van barrières en hun mogelijkheden die er zijn voor
adaptatie op klimaatverandering.
Type
Regulatief

Barrière
-

-

Economisch

-

-

Institutioneel

-

Lage kwaliteit van ruimtelijke en
administratieve infrastructuur en
voorzieningen
Discontinuïteit tussen kortetermijn acties en lange-termijn
doelen
Oneven distributie van
inkomen/armoede. Armoedige
gebieden hebben andere
prioriteiten
NBS rendabel op lange termijn
terwijl de kosten worden gerekend
in korte termijn: disconnectie
tussen korte-termijn acties en
lange-termijn doelen
Weinig data over succesvolle NBS
projecten
Economische doelen ingesteld op
vrij korte termijn
Onvoldoende waarde voor
voordelen
Fragmentatie in beleid en
overheden
Geen kwaliteit en transparantie in
het proces van besluitvorming
Groei paradigma

Mogelijkheden
-

-

-

-

-

-

Administratieve barrières
weghalen door collaboratie
Herontwerpen van
kunstmatige infrastructuur
en productiesystemen (naar
cradle to cradle principe)
Stakeholder model maken
voor onderzoek, steun en
financiering
Adaptatie van economische
subsidie schema’s
Transparantie van keuzes en
geldstromen verhogen

Platform creëren voor
experts om kennis uit te
wisselen
Samenwerkingen met
burgers en bedrijven, niet
alleen NGO’s
Beleid voor implementatie
van NBS’s optimaliseren,
richtlijnen opzetten
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-

-

Sociaal

-

-

Onvoldoende bewustzijn en
perceptie over risico’s van
klimaatverandering
Geen mogelijkheid voor collectieve
actie
Angst voor het onbekende

-

-

Kennis

-

-

Gebrek aan kennis over de impact
van klimaatverandering en
gevolgen van adaptaties
Gebrek aan kennis over voordelen
onder stakeholders

-

-

Administratieve barrières
weghalen door collaboratie
en prikkels stimuleren
Promotie door
praktijkgerichte mensen en
beleidmakers, niet alleen
door wetenschappers
Meer bewustzijn voor
klimaatverandering en NBS’s
ontwikkelen (door middel
van campagnes etc.)
Sociale cohesie en milieu
gerechtigheid stimuleren
voor meer motivatie en actie
Burgers betrekken bij
projecten
Meer onderzoek naar NBS’s
Platform creëren voor
experts om kennis uit te
wisselen
Wetenschappelijke kennis
transformeren in informatie
voor ontwerpers, optimale
communicatie

Tabel 1. Type barrières voor adaptatie en hun mogelijkheden gebaseerd op Adger et al., 2007; Kabisch et al. 2016;
Kleerekoper, Esch & Salcedo, 2012; Brink et al., 2016; Eggermont et al., 2015 & Maes & Jacobs, 2015.

2.3.4 Amsterdam Rainproof
Amsterdam Rainproof (AR) is een voorbeeld van een initiatief dat grenzen probeert te overschrijden
en overheid, bedrijven en burgers bij elkaar probeert te brengen. Het is een platform waar kennis voor
iedereen beschikbaar is. AR gelooft dat er voor iedereen een manier is om bij te dragen aan het
regenbestendig maken van de stad. Elke inspanning leidt uiteindelijk tot een resultaat (Amsterdam
Rainproof, 1 n.d.). Zo hebben bijvoorbeeld ook Philadelphia en Mölm programma’s voor een duurzame
stedelijk drainagesysteem gezorgd. De programma’s bouwen op de natuurlijke processen van
verdamping, infiltratie en planttranspiratie. Deze technieken complementeren de bestaande ‘’grijze’’
infrastructuur (Europese Commissie, 2015). Rioolstelsels zijn niet gemaakt om hevige regenbuien te
verwerken. De riolering in Nederland kan over het algemeen rond de twintig millimeter regen per uur
verwerken (Amsterdam Rainproof, 2 n.d.). De capaciteit van het rioolstelsel vergroten om
wateroverlast bij wolkbreuken te voorkomen, die eens in de zoveel tijd plaatsvinden, is niet een
logische of duurzame oplossing. Steden moeten zo ingericht worden dat de waterinfiltratie capaciteit
hoger wordt en het regenwater tijdelijk kan worden opgevangen. Amsterdam Rainproof (AR) is een
organisatie die zich focust op hoe we dat kunnen doen: de stad rainproof maken.
Zo heeft AR voor elk niveau van de stad mogelijkheden bedacht om regenwater op te vangen:
voor een gebouw, dak, tuin, straat, plein, park en buurt. Voor private ruimtes zoals tuinen kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan aanleg van grind of groen in plaats van de tuin te betegelen. Een dak
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afvoer afkoppelen en een regenton aanleggen is ook een simpele manier om regenwater direct op te
vangen (Amsterdam Rainproof, 3 n.d.). Voor openbare ruimtes op buurtniveau is het ook interessant
om te kijken wat vergroend kan worden voor meer waterinfiltratie. Een interessante optie is meer
groen tussen de tramrails. In principe kan overal waar geen ander verkeer over loopt, groen tussen de
trambanen (Amsterdam Rainproof, 4 n.d.).
NBS projecten kunnen verschillende thema’s hebben van risicovermindering tot
luchtvervuiling. AR en andere programma’s voor duurzame stedelijke drainagesystemen hebben als
overkoepelend thema risicovermindering en duurzame urbanisatie. Minder overtollig regenwater
zorgt voor een kleinere vloedrisico en -impact en schadekosten die daarbij komen. Publieke
gezondheid wordt zo ook verbeterd. Zo heeft de eerdergenoemde NBS project Ruimte voor de Rivier
als doel verbeterde risicomanagement en veerkracht door meer ruimte te maken voor water. Meer
bomen planten in de stad heeft over het algemeen als doel betere luchtkwaliteit (Europese Commissie,
2015).

3. Methodologie
3.1 Keuze voor meer groen tussen de tramrails

Vegetatie kan de omgeving verkoelen door middel van evaporatie en transpiratie en schaduw te
leveren. Mitigatie en adaptatie strategieën om oppervlakte en luchttemperaturen te verminderen met
groen hebben betrekking op parken, bomen, vegetatie op daken en langs gebouwen en natuurlijk
groen in private tuinen (Kleerekoper, Esch & Salcedo, 2011). Er is echter weinig wetenschappelijk
literatuur te vinden dat specifiek over de vergroening van trambanen gaat. Dit maakt het onderzoek
interessant om te verkennen.
Hoewel de grootte van het verkoelend effect dat bepaalde vierkante meters gras kan hebben
op de omgeving onbekend is, kan wel met zekerheid gezegd worden dat gras beter is dan elke andere
vorm van constructie. Asfalt en beton dragen alleen maar bij aan het UHI-effect. Daarnaast ketst het
geluid vanaf deze harde materialen ook eens alle kanten op. Gras zorgt echter voor een demping van
geluid (G. Timmermans, persoonlijke communicatie, 15 november 2016). Ook is het positief dat gras
een impact kan hebben op de waterhuishouding. De ruimte tussen de tramrails kan onverhard worden
zodat het regenwater kan infiltreren. Naast de hierboven genoemde voordelen betreffende de
waterhuishouding, zijn er nog vele anderen. Daarbij heeft meer doorlating van lucht een positief effect
op het bodemleven (Kleerekoper, Esch & Salcedo, 2011). Hiernaast kunnen groene banen ook zorgen
voor minder stof (Steckler et al., 2012). Meer groen in publieke ruimtes kent over het algemeen relatief
lage kosten en burgers kijken met een positieve aanvaarding ertegenaan (Kleerekoper, Esch & Salcedo,
2011). Den Haag heeft in het verleden hele tramlijnen in groene linten door de stad getransformeerd.
Doordat de pilotlijn langs veel populaire plekken in de stad komt, versterkt het leefmilieu van
omliggende gebieden en het imago van Den Haag als groene stad aan zee (Platform31, n.d.). Om deze
mogelijkheden van Amsterdam te verkennen, is dan ook zeer interessant.

3.2 Deelvragen en onderzoeksprocedure

Het doel van deze scriptie is om te onderzoeken wat de barrières en mogelijkheden zijn om trambanen
in Amsterdam te vergroenen. Om correct antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag zijn de
volgende deelvragen gesteld:
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1. Wat zijn de fysieke voorwaarden voor een grasbaanconstructie?
2. Welke delen van de Amsterdamse tramlijnen zijn niet vergroend en vindt tegelijkertijd geen
medegebruik plaats?
3. Wat zijn de barrières voor een trambaanvergroening?
4. Wat zijn de mogelijkheden voor een trambaanvergroening?
Wat de voornaamste voorwaarden zijn voor een grasbaanconstructie is al bekend gemaakt in het
theoretisch kader: er moet geen ander verkeer gebruikmaken van de baan. Echter, een interventie in
traminfrastructuur is niet zo eenvoudig dat het maar van één voorwaarde afhangt. Er zijn stukken
trambanen in de stad waar bewust voor is gekozen om deze niet te vergroenen. De achterliggende
redenen hiervoor zijn interessant om te onderzoeken en te begrijpen. In de interviews wordt nader
onderzocht wat de voorwaarden zijn om een grasbaanconstructie aan te leggen in Amsterdam.
Voor een visualisatie van de antwoorden op de tweede deelvraag en de hoofdvraag, zijn
kaarten gemaakt in het GIS-programma ArcMap. Elk stukje trambaan kan geïdentificeerd worden en
hieraan kan extra informatie en eigenschappen worden toegevoegd. Gegevens over locatie, huidige
constructie en medegebruik van de trambaan zijn hier van belang. De gemeente Amsterdam beheert
deze informatie en heeft deze beschikbaar gesteld. Alle verkregen informatie zal geïnventariseerd
worden zodat uiteindelijk in ArcMap de juiste kaarten kunnen worden gemaakt, die als antwoord
dienen op de onderzoeksvraag. Alle kaarten kunnen in vergrote vorm gevonden worden in Appendix
A.
Op de derde en vierde deelvraag wordt meer descriptief antwoord gegeven, omdat er vele
voorwaarden kunnen zijn waardoor een trambaan beter niet vergroend kan worden, of wat het juist
zo aantrekkelijk maakt om het wel te doen. Deze voorwaarden worden gebaseerd op het theoretisch
kader, de interviews en het antwoord op de eerste deelvraag. Voor een overzicht zijn de interviews
thematisch geanalyseerd en gecodeerd. De barrières en mogelijkheden van NBS’s en het vergroenen
van trambanen zullen meer inzicht geven in klimaatadaptatie in Amsterdam. Het onderzoek heeft dus
voornamelijk een sociaal aspect en is niet slechts een ruimtelijke analyse.
Waarde uitrukroute
voor nood- en
hulpdiensten

Vergroening of niet

Alleen tram op
trambaan

Medegebruik
Trambaan
medegebruikt door
bus of auto’s
Barrières en
mogelijkheden

Economisch,
institutioneel, Kennis
etc.

Figuur 1. Conceptueel model

3.3 Kwalitatief onderzoek

Het onderzoek in deze scriptie is kwalitatief van aard. Deze keuze was evident omdat het
overkoepelende idee van dit scriptieonderzoek is om te kijken op welke wijze Amsterdam
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klimaatbestendiger kan worden. Hieruit werd afgeleid dat er bij het implementeren van
adaptatiemaatregelen barrières zijn. Wat deze barrières en vervolgens de mogelijke oplossingen zijn,
is afhankelijk van de situatie. Hierdoor was het interessant om één adaptatiemaatregel te nemen en
te onderzoeken hoe het proces verloopt en wat de interpretaties zijn van de stakeholders. Deze scriptie
doet een poging om het verhaal van de mensen die ervaring hebben met het proces van het
vergroenen van trambanen vast te leggen. Woorden zijn hierbij belangrijker dan cijfers. Zoals uit het
theoretisch kader bleek, is een barrière voor NBS’s dat korte-termijn acties niet overeenkomen met
lange-termijn doelstellingen. Dit kan worden verklaard aan de hand van de ervaringen van de
respondenten. In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan de kwalitatieve kenmerken van de
tramweg die bepalend zijn voor reconstructiemogelijkheden. De strategie van het onderzoek is om dit
descriptief te beschrijven.

3.4 Analysemethode

Het onderzoek maakt gebruikt van een mixed-method. Eén onderzoeksmethode zou niet voldoende
zijn om de onderzoeksvraag met genoegen te beantwoorden. Een narratieve analyse en een ruimtelijk
inventarisatieonderzoek heeft plaatsgevonden, waarna nog observaties zijn gedaan. De huidige stand
van zaken over de Amsterdamse trambanen wordt geïnventariseerd: welke delen al groen zijn, welke
niet en of er medegebruik plaatsvindt. Meerdere eigenschappen en gegevens per tramlijn worden in
kaart gebracht door de ruimtelijke analyse in GIS.
Verder wordt er door een narratieve analyse verhalen en keuzes onderzocht zodat de
achterliggende barrières en mogelijkheden van het implementeren van grasbaanconstructies duidelijk
worden. Door een narratieve analyse komen verhalen en keuzes naar voren waardoor verbanden en
onderlinge relaties beter worden begrepen (Bryman, 2008, p. 557). Hiervoor zullen
semigestructureerde interviews worden gehouden met experts die ervaring hebben met groene
trambanen. Het verhaal van de respondent staat centraal in de analyse. De narratieve analyse is een
thematische analyse omdat eerder nadruk wordt gelegd op wat wordt gezegd, dan hoe het wordt
gezegd. Normaal gesproken bevat een narratieve analyse meer empirisch materiaal dan vier interviews.
Dit wordt gecompenseerd doordat het onderzoek ook nog een ruimtelijke analyse bevat en dieper
wordt onderzocht door een micro-analyse gebaseerd op eigen observaties.
De data van de interviews wordt gecodeerd waardoor het eenvoudiger is om te analyseren.
Uit de codering blijkt welke barrières en mogelijkheden het vaakst naar de voorgrond treden. De type
barrières en mogelijkheden worden vervolgens behandeld in de volgorde van meest frequent tot minst
frequent. Voor inzicht in de codering kan gerefereerd worden naar Appendix C.
Tijdens de data-analyse zijn twee plekken uitgekozen voor observatie. Deze buurten en straten
zijn gekozen op basis van wat de respondenten een interessante plek vonden om de trambaan te
vergroenen. Door de observaties wordt ook op micro-level onderzoek gedaan en kunnen bevindingen
van de werkelijkheid afwijken van de data die uit de interviews komen.
Een wisselwerking komt tot stand tussen het beschrijven van mogelijkheden en barrières en
deze te visualiseren in kaarten zodat zij elkaar ondersteunen. De kennis die wordt opgedaan en die uit
het onderzoek voortkomen, vormen uiteindelijk conclusies en aanbevelingen die de gemeente
Amsterdam kan toepassen.
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3.5 Interviews

Nadat een indicatief antwoord op de tweede deelvraag is gegeven, hebben de semigestructureerde
interviews plaatsgevonden met meerdere mensen die ervaring hebben met groene trambanen.
Waaronder de volgende twee medewerkers van de gemeente Amsterdam: Andre de Moor en Geert
Timmermans. De Moor is asset manager railsystemen van de gemeente Amsterdam dienst Metro en
Tram. Hij bepaalt uiteindelijk over alles wat er met tram- en metro rails gebeurd in Amsterdam.
Timmermans is de hoofdontwerper van Ruimte en Duurzaamheid, een landschapsarchitect en heeft
veel te maken gehad met dergelijke opgaven in IJburg. Met beide is contact opgezocht via de website
van de gemeente Amsterdam en Amsterdam Rainproof. Daarnaast werd architect Arjan Hebly
geïnterviewd. Hij was verantwoordelijk voor het vergroenen van vijf volledige tramlijnen in Den Haag.
Ten slotte is Marc van Deventer geïnterviewd. Hij is openbaar vervoer beleidsmedewerker bij
Stadsregio Amsterdam. Door middel van hen te interviewen, worden de mogelijkheden en
beperkingen van het vergroenen van trambanen nader duidelijk in kaart gebracht.
De interviews zijn semigestructureerd. Er is voor dit type interview gekozen zodat
vervolgvragen kunnen worden gesteld wanneer de respondent interessante antwoorden geeft of een
verhaal begint. Een ander voordeel van een semigestructureerde interview is dat de reeks vragen die
van tevoren zijn bedacht kan variëren op basis van de loop van het interview (Bryman, 2008, p. 196).
Dit geeft de respondent de vrijheid om zijn verhalen in diepte te vertellen zonder abrupte
onderbrekingen.
Er is gekozen om eerst de ruimtelijke analyse te doen voordat de interviews gehouden worden,
zodat er nog specifieke vragen kunnen worden gesteld over de resultaten van de ruimtelijke analyse.
Wanneer de ondervraagden een beeld hebben over welke delen van het Amsterdamse tramnet
vergroend kunnen worden, zijn er misschien specifieke barrières of mogelijkheden die in hen opkomen
die interessant zijn voor de beantwoording van de onderzoeksvragen. Uiteraard worden de interviews
opgenomen zodat zij later kunnen worden uitgeschreven en gecodeerd.

3.6 Methodologische kwesties

Kwalitatief onderzoek wordt vaak bekritiseerd dat het te subjectief is en dus niet betrouwbaar (Bryman,
2008, p. 391). Een kwantitatieve methode zou echter in dit onderzoek niet voldoende de barrières en
de mogelijkheden van trambaan vergroening kunnen onderzoeken. Het doel van dit onderzoek is om
dieper op de barrières en mogelijkheden van klimaatadaptatie in te gaan. Met een kwantitatieve
narratieve analyse kan dit wel worden onderzocht. Doordat de verhalen van mensen worden
onderzocht en deze niet slechts als objecten of cijfers worden gezien, biedt deze manier van onderzoek
een hoge ecologische validiteit.
Een ander kritiekpunt op kwalitatief onderzoek is dat het moeilijk herhaalbaar is. Wat
bijvoorbeeld als een significant resultaat wordt bevonden is afhankelijk van de onderzoeker (Ibid.). In
deze scriptie wordt gestreefd naar een hoge transparantie om dit tegen te gaan. Er wordt geprobeerd
om alle keuzes in dit onderzoek te verantwoorden. De gegevens die de gemeente vrijgeeft over de
traminfrastructuur kan elk moment worden opgevraagd en ook de interviews zullen volledig uitgetypt
in de Appendix terugkomen zodat men kan teruglezen wat de experts letterlijk hebben gezegd.
Als laatst wordt vaak gesuggereerd dat kwalitatieve onderzoeken begrensd zijn omdat ze in
een beperkte mate generaliseerbaar zijn. In zekere mate is dit waar. Twee gekozen experts kunnen
niet spreken voor een hele groep beleidsmakers (Ibid.) Een dergelijke case study is echter niet
willekeurig geselecteerd uit een populatie. Vergelijkbaar hiermee is dat de gekozen respondenten niet
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gekozen zijn om een hele populatie te vertegenwoordigen. Bij een kwantitatief onderzoek is het eerder
de bedoeling om een theorie te generaliseren dan een populatie (Ibid.). Hierom is in dit geval geen
kwantitatief onderzoek of een groot aantal enquêtes gehouden. Het gaat in dit onderzoek om de
kwaliteit van de theoretische bronnen en analyse (Bryman, 2008, p. 392). Een narratieve analyse sluit
hierop aan met een hoge interne validiteit doordat het in diepte op de respondenten in gaat.

4. Bevindingen
4.1 Voorwaarden voor grasbaanconstructie

De belangrijkste voorwaarde voor een trambaan met grasbaanconstructie is dat er geen medegebruik
plaatsvindt op de baan. Een grasbaan kan alleen aangelegd worden wanneer er geen ander verkeer,
zoals bussen of auto’s, gebruikmaakt van de baan. In principe kan overal waar geen medegebruik van
de trambaan plaatsvindt een grasbaan aangelegd worden (A. de Moor, persoonlijke communicatie, 29
september, 2016; Amsterdam Rainproof, 4 n.d.). Echter, wanneer van een trambaan veelvuldig gebruik
wordt gemaakt door voetgangers of nood- en hulpdiensten, heeft de aanleg van een grasbaan weinig
nut omdat al het gras wordt vertrapt of doodgereden.
Wanneer tussen een trambaan gras ligt betekent het niet dat het niet meer berijdbaar is of dat de
nood- en hulpdiensten er geen gebruik van kunnen maken indien het nodig is. Het grote nadeel is
alleen dat deze veel langzamer over het gras rijdn. Openbaar Vervoer beleidsmedewerker Marc van
Deventer (Appendix B4) benadrukt dan ook dat mensen in Amsterdam juist de luxe hebben van hele
korte aanrijdtijden van de brandweer en ambulance doordat deze hard over trambanen kunnen rijden.
Dit verhoudt zich dus niet goed met grasbanen.
In grasbanen zitten tegenwoordig meestal een kunststofprofiel zodat er incidenteel wel
overheen gereden kan worden. Het is essentieel dat wanneer taxi’s of hulpdiensten over een grasbaan
rijden deze niet vast komen te zitten. Taxi’s kunnen rijden op de normale autoweg aangezien die niet
op de trambaan hoeven te rijden. Het is echter niet logisch om een grasbaan aan te leggen op
belangrijke uitrukroutes van noodhulpdiensten, omdat het gras dan wel doodgereden zou worden.
Indien geen structureel gebruik van de trambaan wordt gemaakt door noodhulpdiensten, is er geen
principieel bezwaar voor de aanleg van een grasbaan. Uit het interview met rail asset manager de Moor
(Appendix B1) bleek dat elke wegaanpassing eerst langs de Centrale Verkeerscommissie (CVC) van
Amsterdam gaat. Hierin hebben de brandweer en de politie, waarin de ambulance ook wordt
vertegenwoordigd, een zitting in. Wanneer een wegaanpassing een belangrijke route voor de
noodhulpdiensten zal belemmeren, zal dit gehoord worden en hiervoor afwegingen gemaakt worden.
Deventer (Appendix B4) merkt hierop aan dat tegenspraak niet pas voorkomt tijden de CVC-zitting. Hij
vertelde dat in de aanloop van het voorstel naar de CVC al van tevoren overleg moet hebben
plaatsgevonden. Een voorstel moet in zekere zin al zoveel mogelijk informatie vergaard hebben van
belanghebbenden. Dit voorkomt natuurlijk dat werk, tijd en energie verspild worden. De gemeente
kan in eerste instantie niet zelf in kaart brengen welke routes niet vergroend kunnen worden. Dit heeft
te maken met het inzicht dat ontbreekt op het gebied van belangrijke of vaak bereden routes van
noodhulpdiensten. Hiervoor is overleg nodig met de hulp- en nooddiensten.
Volgens de Moor (Appendix B1) zijn er 2 soorten railconstructies waarop de trams in Amsterdam rijden:
een groefrail en een vignole-rail. Een vignole-rail is in principe een metrorail volgens de respondent.
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Ook uit de andere interviews bleek dat deze constructies eerder als een spoor worden gezien en
genoemd. In Amsterdam wordt maximaal 50 kilometer per uur gereden op de normale groefrails. De
enige uitzonderingen zijn de trajecten Lelylaan en IJburg waar op de vignole-rails 70 kilometer per uur
gereden kan worden. Voor de stevigheid van de metrorails worden deze uitgevoerd met dwarsliggers
in ballast. In het verleden is zo een spoorbaan niet vergroend, in verband met de hogere snelheden
die erop worden behaald. De exacte reden waarom het niet mogelijk is, is volgens de respondenten
onduidelijk.

4.2 Waar is geen grasbaanconstructie en geen medegebruik?
4.2.1 Disclaimer

Voor de ruimtelijke analyse zijn gegevens gebruikt die via de Moor vrij zijn gegeven. Deze (GIS)
bestanden van de gemeente zitten nog in de ontwikkelfase. In het originele bestand met het
tramnetwerk liggen dan ook de delen van Diemen nog helemaal verkeerd. Trambanen in Diemen
kunnen niet mee worden genomen in realistische waarnemingen. Om deze reden is in dit onderzoek
de traminfrastructuur in Diemen achterwege gelaten. In Appendix A staat een kaart met het volledige
originele netwerk dat beschikbaar was gesteld, waar te zien is dat de delen van Diemen nog helemaal
verkeerd liggen in de programmalagen. In het vervolg wordt het netwerk dat geanalyseerd kon worden
aangenomen als het tramnetwerk van Amsterdam. Ook moet onthouden worden dat de banen van
het tramnetwerk gescheiden zijn. In de meeste gebieden rijden de trams in tegengestelde richting
langs elkaar heen in dezelfde straat. Dit is echter niet één baan van het netwerk, maar wordt gezien
als twee banen.

4.2.2 Bevindingen ruimtelijke analyse
De toetsbare lijnen van het tramnetwerk in Amsterdam is ruim 188 kilometer lang. Als eerste werd
gekeken naar welke delen van het net al grasbanen zijn. Hier kwam een resultaat uit dat aangaf dat er
in totaal iets meer dan 19 kilometer is aan groene trambaanconstructies in Amsterdam. Circa 10% van
het Amsterdamse tramnetwerk bestaat dus al uit grasbaanconstructies.
Vervolgens werd geanalyseerd op welke delen geen medegebruik plaatsvindt van de
traminfrastructuur. Dit is de belangrijkste criteria om een vrij liggende grasbaan te creëren. Op omtrent
99 kilometer van het totale tramnetwerk bevindt zich geen gebruik van bus- of ander verkeer.
Uiteraard zijn er op sommige plekken waar geen medeverkeer is al een grasbaan aangelegd.
Dit heeft betrekking op 18,1 kilometer aan trambanen. Dit betekent dat er nog ruim 80 kilometer aan
potentiële trambanen liggen in Amsterdam die vergroend kunnen worden. Haast 43% van het
tramnetwerk heeft dus de potentie om te vergroenen. In Figuur 2 staan de resultaten van deze
ruimtelijke analyse. In Appendix A2 staat nog een vergrote versie van de kaart. Hiernaast is de kaart
ook gemaakt met een onderlaag van Amsterdam, zodat er een betere visualisatie is van waar de
tramlijnen precies liggen. Deze is te vinden in Appendix A3.
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Figuur 2. Traminfrastructuur van Amsterdam. Totale lengte tramnet: 188691 meter. Lengte grasbanen: 19105 meter. Lengte
tramnet geen grasbaan en geen medegebruik: 80789 meter. Bron: Gemeente Amsterdam dienst Metro en Tram, gebaseerd op
Inventarisatie grasbaanmogelijkheden 2016 tbv MET.

4.3 Barrières voor vergroening van trambanen in Amsterdam
4.3.1 Economisch

Tijdens de interviews kwam unaniem naar voren dat de grootste barrières voor meer groene
trambanen economisch is. Grasbanen zijn duurder in aanleg en onderhoud en zoals de heer de Moor
(Appendix B1) zegt: ‘’We moeten slim prioriteren met ons geld.’’ Projecten die langs de afdeling Metro
en Tram gaan worden sterk beoordeeld op financiële kosten en baten. Maatschappelijke kosten en
baten worden ook in deze analyses meegenomen. Het probleem is echter dat bij groene oplossingen
en grasbanen moeilijk een fictief getal aan de maatschappelijke en milieu baten gekoppeld kan worden.
De baten worden dus kwalitatief beschreven. Wanneer een dergelijk adaptatievoorstel extra geld kost,
komt de business case simpelweg moeilijker rond. Als rail asset manager die eindverantwoordelijk is
voor de prestatie en conditie van de traminfrastructuur in Amsterdam, komt bij de heer de Moor het
thema geld toch vaak in beeld.
Ook bij beleidsmedewerker van Stadsregio Amsterdam de heer van Deventer is er een grote
focus op geld. Deze belicht van Deventer (Appendix B4) echter meer vanuit het feit dat gras duur is in
aanleg en onderhoud. Hij beargumenteerde de hogere onderhoudskosten met het feit dat gras
kwetsbaar is. Het gras mag niet uitdrogen, de drainage mag niet kapot gaan en auto’s mogen er niet
inrijden. Hiernaast is voor de aanleg aarde nodig en moet er gezaaid worden. Tot slot moet het gras
gemaaid worden. Van Deventer verdedigt asfalt aangezien: ‘’asfalt hoef je niet te maaien’’ (Appendix
B4, Q. 12). Wanneer de tramrails aan vervanging toe zijn, is het hele proces van spooronderhoud ook
moeilijker vergeleken met wanneer asfalt tussen de rails zou zitten. Er moet worden nagegaan of het
geld beschikbaar is. Van Deventers lichtelijk sterkere focus op geld dan de Moor kan verklaard worden
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doordat Stadsregio Amsterdam volgens van Deventer 95% van alles betaald; van een nieuwe grasbaan
tot beheer en onderhoud.

4.3.2 Institutioneel
Na economische barrières komen institutionele barrières het vaakst voor uit de interviews. Bij deze
type zijn er meer verschillende soorten dan bij de economische type. Zo kan de Moor (Appendix B1)
zich bijvoorbeeld best voorstellen dat ideeën over verduurzaming van Amsterdam en trambanen
kunnen stranden, omdat mensen binnen de gemeente elkaar niet kunnen vinden of niet weten bij wie
ze moeten zijn. Ook komt bij de Moor en bij Timmermans (Appendix B2) terug dat de rail business vrij
conservatief is. Er is een bepaalde mind set en zo hebben de ambtenaren het altijd al gedaan.
Verandering gebeurt niet snel tenzij er extra geld is. Architect Hebly (Appendix B3) sprak over hoe
stadsdiensten vroeger in werkelijkheid niet goed met groen konden ontwerpen. In een ontwerp was
dan een vak groen gekleurd, maar hoe of met wat dat ingevuld werd deed er eigenlijk niet zo veel toe.
Over het algemeen is bij de institutionele barrières het thema dat vanuit de gemeente er geen
behoefte is aan meer groene trambanen of dat men er niet op komt. Dit kan dus door een traditionele
mind set komen waardoor inertie ontstaat. Van Deventer (Appendix B4) liet in het interview weten dat
hij zelf niet verwacht dat de dienst Metro en Tram snel initiatief zal oppakken om trambanen te
vergroenen. Het interesseert hen niet omdat de tram er niet sneller en betrouwbaarder door wordt.
Wanneer er geen rendement is, is er ook geen reden om hierin te investeren. Hierbij sloot van
Deventer af door te vertellen hoe het behouden en verbeteren van de huidige kwaliteit van het
tramnet al moeilijk genoeg is en veel energie en tijd kost. Hierdoor kan hij niet voorstellen dat mensen
zich nog gaan inspannen om het ook nog groener te maken.
4.3.3 Regulatief
Economische en institutionele barrières worden vrij duidelijk het frequentst benoemd in de interviews.
Het aantal keren dat de overige barrières worden benoemd is opvallend laag. Voor regulatieve
barrières is het opvallend dat dit type alleen voorkwam in de interviews met de Moor en van Deventer.
Vooral bij van Deventer kwamen regulatieve barrières sterk naar voren in zijn verhaal.
De belangrijkste regulatieve barrières zijn eerder al genoemd. Namelijk dat er van trambanen
structureel gebruik gemaakt kan worden door de nood- en hulpdiensten en dat er op de 70 km/h
trajecten geen grasbanen worden gelegd. Uit het interview van de Moor (Appendix B1) bleek dat
incidenteel gebruik van de nood- en hulpdiensten van de trambanen geen principieel bezwaar is.
Echter, geïnterviewde Van Deventer (Appendix B4) legde juist nadruk op hoe belangrijk de snelle
aanrijdtijd van nood- en hulpdiensten is. Hiermee lichtte hij verder toe waarom er weinig
aanmoediging is om aan groene trambaanprojecten te beginnen. Als gevolg zijn drukke en smalle
straten met een trambaan ook geen optie. Nooddiensten kunnen in deze buurten dan niet sneller
rijden of deze bereiken.
Wat regulatief gezien nog een andere barrière is dat aansluit op de institutionele barrières, is
dat een trambaanvergroening nooit als project op zichzelf is uitgevoerd. Het vergroenen van een
trambaan werd altijd uitgevoerd vanuit het punt om de beeldkwaliteit van een buurt te verhogen. Het
ging dus altijd uit van een esthetisch perspectief en niet vanuit een duurzaamheidsprikkel.

4.3.4 Kennis

Het knelpunt om werkelijk geld te investeren in groene trambanen ligt volgens de Moor (Appendix B1)
eerder bij de kennis die ontbreekt over de maatschappelijke baten en onderhoud van
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grasbaanconstructies in getallen. Deze zorgen er uiteindelijk voor dat een adaptatie- of
mitigatievoorstel minder kostenefficiënt lijkt. Van alle respondenten focust alleen de Moor zich
duidelijk op het gebrek van kennis. Volgens zijn gevoel zit in heel veel duurzaamheidsprojecten een
kennisbarrière. De Moor vertelde hoe er op dit moment geen ervaring is met wat een passend getal
zal zijn voor wat een grasbaan kan opleveren voor waterberging dan wel andere milieu-impacts.
Opvallend is dat uit de interviews met Timmermans (Appendix B2) en van Deventer (Appendix
B4) dit gevoel niet voorkomt. Zij wijzen er juist op dat er veel kennis is door naar andere steden en
landen te kijken zoals Den Haag en Duitsland.

4.3.5 Sociaal

In alle interviews komt het unaniem naar voren dat de respondenten niet voelen dat er een sociale
barrière is voor groene trambanen of andere duurzaamheidsinitiatieven. Wat wel eventueel een
sociale barrière kan zijn volgens van Deventer (Appendix B4), wat gelijk ook aansluit op de regulatieve
en institutionele barrières, is dat binnen de Stadsregio Amsterdam, de gemeente en de GVB geen
behoefte is om een project te maken voor groene trambanen. Zij zien het niet en er is ook niet per se
geld voor. Tot slot zullen trambanen nooit grasbanen worden als bewoners er ver vanaf wonen. Zo
komt er uit de interviews toch sociale barrières naar voren zonder dat de respondenten dit door
hebben. Zij zien alleen dat er geen sociale barrière is voor het besef van klimaatverandering. Vanuit
hun ogen beseft wel degelijk iedereen dat klimaatverandering bestaat.

4.4 Mogelijkheden voor vergroening van trambanen in Amsterdam

De frequentie van de type mogelijkheden die naar voren kwamen uit de interviews verschilt in
complete opzichte van de volgorde waarin de barrières stonden. Wat opvalt is dat uit de interviews in
het geheel meer mogelijkheden voor trambaanvergroening naar voren komen dan barrières. Elke
respondent behalve de heer van Deventer heeft in zijn interview vaker aanleidingen gegeven die
trambaanvergroening mogelijk maakt dan tegenhoudt.

4.4.1 Regulatief

Uit het interview met de Moor zijn de meeste regulatieve mogelijkheden voor trambaanvergroening
gebleken. Zo vertelde de Moor (Appendix B1) dat duurzaamheid steeds hoger op de agenda komt te
staan en ook de gemeente zich hierover heeft uitgesproken. Er zijn steeds meer initiatieven om
duurzaamheid te promoten. Zo zouden groene trambanen ook aansluiten op een autovrije binnenstad
volgens geïnterviewde Hebly (Appendix B3). De inspanningen van de dienst Metro en Tram focussen
zich echter vooral op het verminderen van energieverbruik en andere mitigatiemaatregelen zoals
hergebruik van materialen en milieuvriendelijke onderhoudstechnieken. Adaptatie klinkt manager de
Moor minder bekend in de oren. Wanneer het verschil tussen mitigatie en adaptatie wordt uitgelegd
wijst de Moor op een project met Amsterdam Rainproof. Groene trambanen zouden aansluiten op
deze agenda’s en de stad klimaatbestendiger maken.
Op de plekken waar nu een grasbaan ligt, zijn gekomen uit de wens voor een hoger
beeldkwaliteit. Een grasbaan is esthetischer en creëert een park karakter. De Moor licht toe dat
vanwege deze wens het besluit altijd relatief makkelijk verlopen was. Uit een duurzaamheidsopzicht is
het nooit gedaan. Dit kan wijzen op de mogelijkheid om meer nadruk te leggen op de beeldkwaliteit
van groene trambanen dan alle positieve milieueffecten te centreren. Welke plekken de gemeente in
gedachte heeft om te vergroenen is niet bekend bij de Moor. De dienst Ruimte en Duurzaamheid van
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de gemeente hebben de ideeën over hoe de openbare ruimte eruit komt te zien. Bij de herinrichting
van een straat of wanneer vrije fietsbanen of trambanen worden gecreëerd, is het een goede
mogelijkheid om een groene trambaan te introduceren.
In de interviews kwamen uiteraard de vele voordelen van een grasbaan naar voren. Deze
voordelen sluiten vaak aan op regulatieve mogelijkheden voor het ecosysteem en het sociale systeem
omdat deze iets kunnen reguleren en de kwaliteit van iets kunnen verbeteren. Deze zijn eerder ook
benoemd in het Theoretisch Kader. Vooral ecoloog en landschapsarchitect Timmermans (Appendix B2)
benoemde deze voordelen. Zo heb je met gras geen last van het hitte eiland effect en het absorbeert
geluid. Gras is in dit opzicht beter dan asfalt en betonplaten. Het is een visuele winst en een
geluidswinst. Architect Hebly (Appendix B3) vult hierbij aan dat stenige en oude buurten juist zouden
opfrissen als die vergroend zouden worden. Een grasbaan is verder goed voor waterberging, CO2opslag en fijnstofreductie. Allemaal elementen die de kwaliteit van het stadklimaat verbeteren. Alle
respondenten zijn bekend met deze winsten en benoemen deze ook in hun interview.
Volgens Timmermans moet een grasbaan simpelweg technisch goed worden aangelegd zodat
het onderhoud, waar altijd weerstand tegen is, zo minimaal mogelijk gehouden kan worden. Dit kan
door eenvoudige objecten te ontwerpen die gemakkelijk opzij gelegd kunnen worden. Zo stelde de
Moor (Appendix B1) zelf ook de optie voor dat grasbakken op de ballast spoorbanen mogelijk zou zijn.
Hij zag het echter niet zo zeer als een mogelijkheid maar eerder een voorstel dat niet rond zou komen,
door de extra kosten die het mee zou brengen. De bakken op- en afhalen van het spoor tijdens
spooronderhoud werden eerder gezien als meerkosten dan een mogelijkheid.
Wat erg benadrukt wordt door Timmermans is dat regulatieve en institutionele barrières
worden weggenomen als de implementatie of het kijken naar de potentie van een grasbaan,
gestandaardiseerd wordt in het onderhoudsproces van de tram. Wanneer een trambaan onderhoud
vereist, moet direct de potentie van een grasbaan daaraan gekoppeld worden.
Het feit dat de tram in sommige steden een icoon is en door de hele stad rijdt kan vele
regulatieve voordelen met zich meebrengen. Hebly (Appendix B3) besefte dit waardoor zijn visie
ontstond om in Den Haag met groen te verbinden. Hebly heeft maar liefst vijf volledige tramlijnen
vergroend doordat het bestuur van Den Haag erachter stond en even enthousiast was. Zo benadrukt
Hebly ook dat vergroening van trambanen niet alleen maar gras zaaien is. Een tram doorkruist de hele
stad. De omgeving kan worden opgeschoond doordat bijvoorbeeld oversteekplaatsen meer
gereguleerd worden en wilde bosjes of illegale hekwerken weg worden gehaald omdat ze tijdens het
project worden gezien en meegenomen.

4.4.2 Sociaal

Terwijl sociale barrières bijna niet te bedenken zijn, geldt dit niet voor sociale mogelijkheden. Deze
komen na regulatieve mogelijkheden het vaakst voor in de interviews.
Zo is Hebly (Appendix B3) het meest enthousiast. Groen is ten eerste heel belangrijk voor
bewoners. Met een groene trambaan doet een wethouder plezier aan al zijn stadsbewoners. Het
welzijn van de stad wordt positief beïnvloed en mensen kunnen daar dan trots op zijn. Wanneer
aandacht wordt besteed aan de openbare ruimte, zullen stadsbewoners dit positief ontvangen omdat
het bestuur laat zien dat er aandacht voor hun buurt is. Ook Timmermans (Appendix B2) benadrukt in
zijn interview dat de beheerder baten niet terugziet in zijn beheerkosten, maar er zijn degelijk baten
waar bewoners allemaal wat aan hebben.
Bij alle respondenten kwam in het interview naar voren dat zij voelen dat er geen sociale
barrière is voor meer groen of bewustzijn over klimaatverandering, vooral bij bewoners niet. Alle
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respondenten dachten dat mensen tegenwoordig allemaal wel voor milieuverbetering zijn en dat
iedereen een groene trambaan voor zijn deur mooier zou vinden dan een grijze. Dat grasbanen
duurder zijn betekent niet dat de gemeente helemaal niet bereid is om te verduurzamen volgens de
Moor (Appendix B1). Hij ziet wel dat er behoefte is aan meer duurzaamheid in zijn werk.

4.4.3 Institutioneel

Institutie is het enige type waarbij in de interviews bijna evenveel ideeën voor barrière als voor
mogelijkheid naar voren kwamen. Bij de andere types zijn wel er wel (grote) verschillen in frequentie.
Hebly (Appendix B3) beargumenteert dat in het algemeen er een evenwicht moet zijn tussen
wat formeel bepaald wordt en wat vrijgelaten kan worden aan de natuur. In de rest van zijn interview
benadrukt hij sterk het belang van een wethouder die achter het idee van trambaanvergroening moet
staan. Een wethouder kan zich profileren als een groene wethouder terwijl hij iets betekenisvol doet
voor de stad en haar bewoners. In Den Haag was het vrij makkelijk om groene trambanen te realiseren
omdat de wethouder maximale winst, politieke winst weliswaar, erin zag zonder dat het hem veel zou
kosten. Er was een gedeelde kostenpost waaraan de gemeente en het trambedrijf aan meebetaalden.
Den Haag heeft het geluk gehad dat ze de begroting ervoor hadden. Ze wilden echt kwaliteit zien in de
openbare ruimte. Ook van Deventer (Appendix 4) ziet het belang ervan in om een aanjager te hebben
voor zo’n dergelijk project. Iemand moet het zien en kunnen uitdragen, een politieke entrepreneur.
Dat ligt volgens hem politiek en niet ambtelijk. Voor Den Haag is het tot slot belangrijk om te zeggen
dat de vergroende tramlijnen bijna geheel vrij liggen, gescheiden van de autoweg waardoor de situatie
wel heel voordelig was.
Amsterdam laat ook zien dat zij bereid is om aan duurzaamheid te werken. Zo komt
Timmermans (Appendix B3) in het interview op het punt dat de gemeente veel faciliteert door op
dingen in te spelen, faciliteren en subsidiëren. Dit geldt dan voor de vergroening van daken, daktuinen,
zonnepanelen en meer. Dit laat zien dat er een mogelijkheden zijn voor duurzame uitgangspunten,
maar dat dit niet gezien wordt in de tram. Voor de tram moeten de institutionele barrières weggehaald
worden door de maatschappelijke baten veel meer in beeld te brengen. Timmermans deelt in zijn
interview dan ook de mogelijkheid om te kijken naar een belangenvereniging voor de tram en om te
kijken naar de plekken in de stad waar wateroverlast is. Op deze plekken is het natuurlijk ook gepast
om een groene trambaan te hebben. Er is meer coöperatie nodig met watermanagement. De Moor
(Appendix B1) wees in zijn interview er ook op dat straten waar de luchtkwaliteit en de
waterhuishouding minder goed geregeld zijn, logischerwijs interessant zijn.
Van Deventer (Appendix B4) beargumenteerde dat er geen sociale en institutionele barrières
zijn onder door te wijzen op de groene trambanen die er al zijn. Deze zijn niet willekeurig gekomen,
het was een hele bewuste keuze. Vooral in de nieuwbouw wordt gekeken naar gras en van Deventer
ziet ook wel de mogelijkheid dat een afweging komt in het IJburgspoor om een grasbaan van te maken
wanneer deze vervangen wordt over een tijdje.

4.4.4 Kennis

Zoals eerder aan bod is gekomen, voelt de Moor (Appendix B1) dat het knelpunt van groene trambanen
niet ligt bij de bereidheid om voor groen te kiezen maar de onbekendheid over hoeveel duurzaamheid
waard is. Uiteindelijk is het simpelweg experimenteren wat het juiste getal is. De Moor verwacht dat
wanneer er meer ervaring is, meer geld wordt vrijgemaakt voor groene oplossingen. Ook Timmermans
(Appendix B2) benadrukt dat wanneer er niet genoeg kennis is, simpelweg een pilot moet worden
uitgevoerd. Als dit goed uitpakt dan kan een dergelijke trambaan worden vergroend.

Trambanen met gras in klimaatbestendig Amsterdam

21

Bachelorscriptie Planologie | Wai-Kee Man 10580514
Onderhoudskosten kunnen bovendien lager uitpakken als een grasbaan vanaf het begin technisch
goed wordt aangelegd en simpele dingen worden ontworpen. Nadat de pilot van Hebly (Appendix B3)
in Den Haag goed was uitgepakt, heeft hij vier andere lijnen op dezelfde methoden mogen aanpakken.
Als laatst is de instemming van nood- en hulpdiensten en taxi’s over de vergroening van
trambanen essentieel. Dit hangt danig af van het karakter van de straat. Meer kennis over de visie van
deze partijen is van belang en ook hoe ontwerpers en buurtbewoners de inrichting van een straat zien
is beduidend. Een mogelijkheid om interesse te testen, is om simpele voor- en na fotoshopbeelden te
maken (Hebly, Appendix B3).

4.4.5 Economisch

Waar economisch de mogelijkheid ligt voor groene trambanen is het feit dat projecten bij Dienst en
Metro worden afgewogen op een total cost of ownership analyse. Dit is een analyse waarbij
maatschappelijke kosten en baten ook worden meegenomen. Afwegingen worden bijvoorbeeld
gemaakt voor minder overlast aan de omgeving wanneer een materiaal wordt gebruikt dat duurder is,
maar minder vaak opengebroken hoeft te worden (de Moor, Appendix B1). Met fictieve getallen wordt
geprobeerd de negatieve maatschappelijke impact te verminderen. Ook aan milieuaspecten probeert
de dienst een financieel getal toe te kennen, wat nog lastig is volgens de Moor. Volgens de rail asset
manager komen voorstellen veel beter door wanneer aan milieuschade en -opbrengst een getal
gehangen kan worden. Het financiële belang maakt een groot deel uit van de keuze voor een groene
grasbaan. Een kwantificering van kosten die tot nu toe alleen kwalitatief beschreven zijn zou de
economische barrière kunnen overkomen. Ook Timmermans (Appendix B2) benadrukt dat
maatschappelijke baten meer in beeld moeten worden gebracht om economische barrières te kunnen
overbruggen. Kwaliteit in de openbare ruimte moet gewild zijn, ook al kost het meer geld (Hebly,
Appendix B3).

4.5 Observaties

Aan het einde van alle interviews werd Figuur 2, de kaart van de traminfrastructuur van Amsterdam
met de potentiele lijnen die vergroend kunnen worden, aan de respondenten voorgelegd. Hen werd
gevraagd waar zij mogelijkheden zagen voor een vergroening van de trambanen. Vervolgens zijn
daaruit twee opties gekozen en zijn observaties gedaan op die locaties om te kijken hoe deze in
werkelijkheid aansloten op het idee.

4.5.1 Waar respondenten potentie in zien

Volgens de Moor (Appendix B1) zijn eerste gevoel lag het potentieel van de grasbanen meer in de
buitenstad. De binnenstad is te druk en ook is er vaak incidenteel gebruik van de trambaan. De route
van tram 3, 7 en 10 van de buitenring zijn vrije trambanen die vaak op een verhoging liggen. Hier liggen
straten met een rustig karakter waar niet al te veel gebruik wordt gemaakt van trambanen. Deze zijn
dus aantrekkelijk. Ook legde de Moor in zijn interview nadruk op hoe grasbanen langs een park
interessant zijn. Als die trambanen groen zijn, wordt het park verder de stad in getrokken. Het meest
recente vergroende stuk bij de Hortus Botanicus is hier een voorbeeld van.
Als landschapsarchitect die aan IJburg heeft gewerkt, vond Timmermans (Appendix B2) de
IJtram altijd al heel aantrekkelijk. De tram ligt helemaal vrij van de autoweg. Ook de Plantage
Middenlaan vindt hij aantrekkelijk, aangezien het een rustige straat is. Daarnaast kan het stuk aan de
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Hortus Botanicus dat al vergroend is, verlengd worden. Daar rijden immers geen auto’s meer omdat
het al zo geregeld was voor het eerdere kleine stuk vergroening.
Hebly (Appendix B3) focuste op de ring waar lijn 3 loopt. Dat is een heel lang stuk en het zijn
ook hele stenige buurten. Nieuw-West leent zich volgens hem ook goed voor vergroening. Het hele
traject van Lelylaan ligt vrij. Dat geldt ook voor IJburg waardoor deze lijnen aantrekkelijk zijn.
Van Deventer (Appendix B4) ging alle lijnen van het tramnetwerk af. Hij liet weten dat voor
2024 de tram in Sloten gepland staat voor een volledige vervanging. Die zou dan een grasbaan kunnen
worden. Waar hij verder nog potentie in zag was de Plantage Middenlaan, Zeeburgerdijk en de
Nassaukade. Op de Borneokade en Zeeburgerskade waar lijn 14 rijdt is een groene trambaan ook goed
mogelijk. Hiernaast nog de Postjesweg eventueel en als laatst de IJtram. Dit ziet hij gebeuren op het
stedelijke gedeelte, de rest niet omdat de tram daar volgens hem te hard rijdt. Eerder in het interview
heeft van Deventer aangegeven dat gras in spoorbanen wel mogelijk is, zolang het maar aan de voet
ligt en niet aan de kop. Dit betekent dat gras laag in de bedding moet liggen. Ander groen dat ook
makkelijk in deze visie past is mos.

Figuur 3 Potentie voor grasbanen gezien door de respondenten. Bron: Gemeente Amsterdam dienst Metro en Tram, gebaseerd
op Inventarisatie grasbaanmogelijkheden 2016 tbv MET.

4.5.2 Eigen observaties

Twee observaties zijn in de stad gedaan: in de Muiderstraat aan het Mr. Visserplein en in IJburg. Deze
mogelijke plaatsen van vergroening voor trambanen zijn meerdere malen genoemd door de
respondenten als kansrijke plekken voor vergroening door de interviews heen.
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4.5.2.1 Muiderstraat

De Muiderstraat en Mr. Visserplein zijn interessant omdat ze aan de Plantage Middenlaan liggen en er
geen auto’s kunnen rijden. Het stuk van deze straat dat tussen het Wertheimpark en de Hortus
Botanicus ligt is vergroend waarbij de verkeerssituatie ook was gewijzigd. De vergroening van de
trambaan is helaas niet te zien uit Figuur 4 omdat dit een oude luchtfoto is. Auto’s kunnen niet meer
verder de Plantage Middenlaan op en de Muiderstraat bestaat nu enkel uit trottoir, fietspaden en de
trambaan (zie Figuur 5). Om deze reden is het aantrekkelijk om de Muiderstraat eenvoudig te
vergroenen, omdat het aansluit op het stuk van de Plantage Middenlaan. Het stukje trambaan dat nog
over het Mr. Visserplein loopt zou ook nog vergroend kunnen worden. In de observaties wordt
vernomen dat hier voetgangers nog weleens nonchalant en ongecoördineerd overheen lopen. Indien
dit ongewenst is en de gemeente het juist wil reguleren rond het drukke gebied om dit plein, dan zal
een grasbaan daar juist in helpen omdat mensen daar niet overheen lopen.
Hoewel het in de verlenging van de Hortus Botanicus eenvoudig zou zijn om de trambaan in
de Muiderstraat te vergroenen, bevindt zich ook een barrière. In de Muiderstraat staan vrij weinig
woningen. Voordelen van een groene trambaan als geluidsdemping voor de bewoners zijn hier minder
sterk van toepassing. De gemeente zou zelf moeten onderzoeken en oordelen of de Muiderstraat
waard is om te verlevendigen met een groene trambaan.

Figuur 4 Google Maps beeld van de Mr. Visserplein, Muiderstraat en Plantage Middenlaan. Bron: Google. (n.d.), vernomen
op 15 december, 2016
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Figuur 5 Muiderstraat met een vrije trambaan. Bron: W.K. Man, genomen op 9 december, 2016.

Figuur 6 Panoramafoto van de Muiderstraat en Mr. Visserplein. Bron: W.K. Man, genomen op 9 december, 2016.

4.5.2.2 IJburg

Lijn 26 die loopt tussen Centraal Station en IJburg is een interessante lijn voor vergroening. Zoals eerder
vermeld, loopt vrijwel de gehele lijn op een vrije baan en is het een spoorbaan waar 70 km/h over
gereden kan worden. Dat het een lang stuk aan vrije baan is, maakt het zo aantrekkelijk om te
vergroenen. Een spoorbaan is echter niet eerder vergroend. De exacte reden is onduidelijk maar waar
de snelheid hoger ligt dan 50 km/h wordt geen gras gelegd. In Figuur 7 staat een kaart met de IJtram.
Voor de duidelijkheid zijn de roze lijnen de delen waar de baan vrij ligt en geen medegebruik is. Op de
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zwarte lijnen is wel medegebruik en kan dus niet vergroend worden. Meestal zijn dit kruispunten waar
de tram overheen rijdt.

1

2

Figuur 7 Kaart met de IJtram. Bron: Openstreetmap en de Gemeente Amsterdam dienst Metro en Tram, gebaseerd op
Inventarisatie grasbaanmogelijkheden 2016 tbv MET. Maker: Wai Kee Man

Op 14 december 2016 heb ik in de middag tussen 12.00 uur en 13.45 uur tram 26 vanaf Centraal Station
genomen tot de eindhalte in IJburg, en even later weer de tram terug naar Centraal Station. Vanaf het
Centraal Station tot aan de Piet Hein tunnel is de Piet Heinkade. Deze heeft aan de ene zijde het
treinspoor, dat meters hoger ligt en aan de andere zijde de autoweg en de gebouwen aan de IJhaven.
Ondanks dat de trambaan wat verder weg ligt van de bewoners, zou een groene trambaan een mooier
uitzicht zijn. Alle gebouwen aan de Piet Heinkade zijn vrij hoog en hebben uitzicht op de autoweg en
de grauwe tram en treinsporen.
Aan het einde van de Piet Heinkade ligt het Rietlandpark. Dit punt is weergeven als nummer 1
op de kaart in Figuur 7. De halte voor de tram ligt meters lager dan de bewoonde omgeving. Wat het
uitgangspunt was van het profiel van de Rietlandparkhalte is niet duidelijk. Aan de ene kant bevindt
zich een groene heuvel en aan de andere kant van de halte is niets aan groen te bekennen zoals te zien
is in Figuur 8.

Trambanen met gras in klimaatbestendig Amsterdam

26

Bachelorscriptie Planologie | Wai-Kee Man 10580514

Figuur 8 Halte Rietlandpark gezien vanuit de tram. Bron: W.K. Man, genomen op 14 december, 2016.

Naar eigen observatie, rijdt de tram nergens harder dan 50 km/h over het hele traject behalve in de
Piet Heintunnel. De tram lijkt niet harder te rijden dan dat andere trams normaal gesproken doen en
hij wordt ingehaald door auto’s. Op geen enkel punt gebeurt het omgekeerde. Op het haveneiland van
IJburg zelf waar de meeste woningen zijn, rijdt de tram zeker niet harder dan 50 km/h. Aan het einde
van de rit is gesproken met de tramconductrice die liever anoniem blijft. Aan haar werd gevraagd op
welke delen de tram harder rijdt dan 50 km/h. De conductrice lichtte toe dat alleen in de tunnel 70
km/h gereden moet worden. Ondanks dat ook op andere delen snel gereden kan worden, gebeurt dit
zelden vertelde zij.
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Figuur 9 Het spoor gezien vanaf de halte Lumièrestraat. Bron: W.K. Man, genomen op 14 december, 2016.

Figuur 9 is genomen op de plek die als nummer 2 staat aangewezen in Figuur 7. Op de foto is te zien
hoe de spoorbaan van de tram eruit ziet. Over het hele haveneiland IJburg ziet de trambaan er zo uit.
In de verte is een kruispunt waar auto’s over de trambaan kunnen rijden te bekennen. Dit is ook
duidelijk uit het zwarte lijntje gezien bij nummer 1 in Figuur 7. Tussen de woningen en winkels die aan
weerszijden van de trambaan liggen, zijn de heggen en de bomen het enige natuurlijke aan de
IJburglaan. In de lente en zomer geven de bomen ongetwijfeld veel leven in het gebied door hun
groene bladeren. Maar zoals op de foto te zien is, ziet het er somber uit in de winter. Gras dat beter
groen blijft in de winter, zou de IJburglaan in de koudere maanden meer leven geven.
Wat in Figuur 7 ook duidelijk te zien is, is dat Steigereiland en de Haveneiland van IJburg meer
stedelijk en bewoond zijn. Dit is dan ook waarschijnlijk het interessantste gedeelte om als eerst de
trambaan te vergroenen. Tussen Steigereiland en de Piet Heintunnel zijn er minder woningen en wat
open vlaktes. Ook de snelweg A10 kruist boven de tramlijn. Dit gedeelte van de tramlijn is daardoor
minder aantrekkelijk om te vergroenen. Aan de Zuiderzeeweg zal in de toekomst naar
waarschijnlijkheid volop ontwikkelingen plaatsvinden. Wanneer daar meer mensen wonen, wordt het
voor de gemeente ook interessanter om die delen van de IJtram te vergroenen. Volgens geïnterviewde
van Deventer (Appendix B4) is de IJtram ook binnenkort aan spooronderhoud toe.
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5. Conclusies en Discussie
5.1 Conclusie

Het doel van deze scriptie was het onderzoeken van de mogelijkheden en barrières zijn voor het
vergroenen van trambanen in Amsterdam. Uit de resultaten bleek dat op trambanen waar
medegebruik plaatsvindt, het leggen van grasbanen niet mogelijk is. Verder is het lastig om trambanen
te vergroenen waar vaak nood- en hulpdiensten rijden en waar een vignole-rail ligt met een 70 km/h
traject. Uitsluitend aan de eerste criteria kon helder een ruimtelijk onderzoek plaatsvinden. De laatste
criteria is discutabel. Op delen van het Amsterdamse traminfrastructuur (zonder Diemen) waar
momenteel geen medegebruik plaatsvindt of een grasbaan ligt, is er potentie om de trambaan te
vergoenen. Het ruimtelijke onderzoek heeft de traminfrastructuur geanalyseerd, waaruit blijkt dat
ruim 80 kilometer aan tramrails potentie hebben. De grootste barrière die groene grasbanen
tegenhoudt is een economische: grasbanen zijn duurder in aanleg en onderhoud. Daarnaast zijn
institutionele barrières het knelpunt voor grasbanen omdat geen behoefte is om het huidige goedkope
materiaal tussen de rails te vervangen met gras. Dat is spijtig want groene trambanen kunnen heel
veel opleveren. De voordelen die grasbanen met zich meebrengen geven veel regulatieve en sociale
mogelijkheden. Zo zijn grasbanen in alle opzichten beter voor het milieu en de bewoner. Ook zijn
grasbanen esthetischer dan asfalt. Institutioneel gezien wordt de mogelijkheid voor meer grasbanen
groter wanneer een wethouder veel voordeel er in ziet en groene grasbanen aansluiten op andere
agenda’s. De mogelijkheid voor grasbanen zou gelijk gekoppeld moeten worden aan onderhoud. De
lijn op IJburg is dan ook een optie met veel potentie voor een lang stuk vergroening.

5.2 Discussie

De aanwezigheid van een grote economische barrière voor groene trambanen is in dit onderzoek door
elke respondent erkend, door zowel ambtenaren als ervaren praktijkgerichte experts. De disconnectie
tussen een rendabele NBS op lange termijn en de kosten gerekend op korte termijn, komen dus ook
voor in de dagelijkse praktijk van de gemeente Amsterdam. Deze disconnectie komt voornamelijk door
het gebrek aan kennis en doordat gras tussen tramrails gezien wordt als additioneel in plaats van
essentieel. De verschillen in wat elke respondent als een barrière of mogelijkheid zag kan voornamelijk
verklaard worden door hun persoonlijke ervaringen en kennis. Deze kennisverschillen kunnen juist een
mogelijkheid zijn tot samenwerking.
Nieuwe inzichten die in dit onderzoek naar voren komen is het belang van een politieke
entrepreneur en dat tussen vignole-rails mogelijk toch wel gras toepasbaar is. Hele tramlijnen zijn
succesvol vergroend in Den Haag door de steun van een enthousiaste wethouder. Dit laat het belang
zien van waardering voor kwaliteit in de openbare ruimte. Dat groene trambanen altijd worden
uitgevoerd vanuit esthetische motivering is ook een inzicht waarvan niet verwacht was dat het zo erg
van belang zou zijn. Voor de vignole-rails waar 70 km/h overheen gereden kan worden, is door de
Moor verteld dat het niet mogelijk is om deze spoorbanen te vergroenen. Echter, dit bleek niet totaal
onmogelijk na Timmermans en van Deventer te hebben gesproken. In deze situatie komt weer het
belang van kennis naar voren.
Deze studie behandelt niet de barrières en mogelijkheden voor groene trambanen die worden
gevonden in meerdere steden of landen (met uitzondering van Den Haag). Meerdere respondenten
hebben wel gewezen naar het feit dat groene trambanen meer prevalent zijn in bepaalde Europese
landen. Onderzoek naar succesvolle buitenlandse voorbeelden zou waardevol zijn geweest, maar in
dit onderzoek is gekozen om te focussen op Amsterdam in de praktijk. Het is wel aan te raden dat de
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gemeente Amsterdam analyseert hoe andere (buitenlandse) steden grasstroken tussen trambanen
implementeren om kennis op te doen.
Tot slot is het belangrijk om te onthouden dat de ruimtelijke analyse is gedaan op basis van
gegevens die vrij zijn gegeven door de gemeente Amsterdam afdeling Metro en Dienst in oktober 2016.
De contactpersoon waarvan de data is ontvangen heeft ook vermeld dat er verschillen kunnen zijn
tussen de bestanden en werkelijkheid omdat de bestanden nog in ontwikkeling zijn. Zo kwam in het
interview met van Deventer (Appendix B4) ook naar voren dat bepaalde lijnen al een andere status
van medegebruik of soort baan hebben. Dit laat zien dat het onderwerp van deze scriptie onontgonnen
is en nog veel onderzoek en vernieuwingen te verrichten zijn in de ruimtelijke analyse wanneer de
gemeente deze wil oppakken.

5.2.1 Aanwijzingen voor vervolgonderzoek

Wat het meest interessant zal zijn voor een vervolgonderzoek is hoe kwalitatieve voordelen van
grasbanen financieel gekwantificeerd kunnen worden. Dit is immers ook een van de grootste barrières
voor het realiseren van groene trambanen. Met meer kennis van andere locaties is het mogelijk om
eenvoudiger aan een fictief getal te komen om duurzaamheid te kwantificeren. Welke getallen in
welke eenheden nodig zijn, hangt waarschijnlijk af van hoe de business cases bij de afdeling Metro en
Tram en bij Stadsregio Amsterdam worden beoordeeld.
Ten tweede zou het interessant zijn om met de hulp- en nooddiensten te kijken naar trambanen
die volgens hun vergroend zouden kunnen worden. Dit kan leiden tot een beter totaalplaatje dat laat
zien waar fysiek potentie ligt voor een grasbaan.
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Aanbevelingsrapport Gras Trambanen
voor de Gemeente Amsterdam

Auteur: Wai Kee Man
Amsterdam, 16 januari 2017
In afronding voor het Bachelorscriptieproject Sociale Geografie en Planologie
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1. Inleiding
Door klimaatverandering zullen vaker hevigere regenbuien plaatsvinden in Nederland. Overtollig
regenwater wordt opgevangen door het rioolstelsel en de openbare en private ruimtes. Het is aan de
gemeente om de infiltratiecapaciteit in de openbare ruimtes te verhogen. Amsterdam Rainproof heeft
verschillende oplossingen op een rij gezet om Amsterdam waterbestendiger te maken. Eén daarvan is
de aanleg van gras tussen tramrails.

2. Waarom gras in trambanen?
Grasbanen zijn beter voor iedereen dan grijze asfaltbanen, spoorbanen of betonplaten op het gebied van
klimaatbestendigheid, gezondheid en beeldkwaliteit. Ten eerste neemt gras water op en meer gras in de
stad betekent een hogere infiltratiecapaciteit. Ten tweede straalt gras geen warmte uit zoals asfalt. Het
heeft dus een verkoelend effect op de omgeving wat het hitte eiland effect in de stad kan beperken.
Hiernaast neemt gras geluid op waardoor een groene trambaan stiller is. Gras neemt door haar natuur
ook koolstofdioxide en fijnstof op. De tram doorkruist de hele stad. Bij de vergroening van trambanen
kunnen alle negatieve factoren, die tijdens een dergelijk project naar voren komen, ook worden
gereguleerd. Zo kunnen oversteekplaatsen worden gereguleerd en illegale werken worden opgeschoond.
Als laatst is het van groot belang dat groen esthetisch aangenaam is om naar te kijken. Groene trambanen
verbeteren de kwaliteit van de openbare ruimtes.

3. Onderzoeksopzet
Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en barrières om trambanen te vergroenen. Wat precies
de beperkingen vormen voor de implementatie van grasbanen is gebleken uit vier interviews. Dit geldt
ook voor de mogelijkheden, alleen is hiernaast ook een ruimtelijke analyse uitgevoerd om duidelijk en
visueel in kaart te brengen wat de potentie is van vergroening. De respondenten voor de interviews zijn
twee ambtenaren en twee architecten. Eerst is asset manager railsystemen van de dienst Metro en Tram
Andre de Moor geïnterviewd. De tweede ambtenaar is Marc van Deventer, die openbaar vervoer
beleidsmedewerker is bij Stadsregio Amsterdam. Hiernaast is Geert Timmermans van Ruimte en
Duurzaamheid geïnterviewd, wie ecoloog en landschapsarchitect is. Als laatst is Arjan Hebly
geïnterviewd. Hij is architect en was verantwoordelijk voor het vergroenen van vijf volledige tramlijnen
in Den Haag. Alle respondenten hebben ervaring met traminterventies zoals groene trambanen.
Voor het ruimtelijk onderzoek zijn via de Moor gegevens vrijgegeven over het tramnet van
Amsterdam. Deze bestanden zijn nog in ontwikkeling bij de gemeente en sluiten Diemen uit.
Tijdens de interviews is de kaart (zie Afbeelding 1) voorgelegd aan de respondenten. Vervolgens
werd gevraagd waar zij potentie zagen voor grasbaanvergroening. Hieruit is Afbeelding 2 voortgekomen.
Twee locaties die uit deze kaart vaak zijn benoemd, zijn gekozen voor eigen observatie om het
onderzoek ook op microniveau te analyseren.

4. Mogelijke delen tot vergroening
In eerste instantie kunnen in principe alle trambanen waar geen medegebruik plaatsvindt, vergroend
worden. Het Amsterdamse tramnetwerk zonder Diemen betreft ruim 188,7 kilometer. Op 80,8 kilometer
hiervan vindt geen medegebruik plaats en is nog geen grasbaan. Ruim 42% van de traminfrastructuur
kan dus vergroend worden. Op Afbeelding 1 is de potentie tot vergroening van het tramnet te zien.
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Afbeelding 1. Traminfrastructuur van Amsterdam. Totale lengte tramnet: 188691 meter. Lengte grasbanen: 19105 meter.
Lengte tramnet geen grasbaan en geen medegebruik: 80789 meter. Bron: Gemeente Amsterdam dienst Metro en Tram,
gebaseerd op Inventarisatie grasbaanmogelijkheden 2016 tbv MET.

Afbeelding 2. Potentie voor grasbanen gezien door de respondenten. Bron: Gemeente Amsterdam dienst Metro en Tram,
gebaseerd op Inventarisatie grasbaanmogelijkheden 2016 tbv MET.

IJburg komt uit de interviews en observaties voort als een interessante plek voor vergroening. De tram
ligt hier op een vignole-rail en kan in principe dus 70 kilometer per uur rijden. Deze banen worden
gezien als een spoorbaan waarbij geen vergroening mogelijk is. Dit is echter discutabel omdat twee
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respondenten (van Deventer en Timmermans) wel mogelijkheden zien om deze spoorbanen te
vergroenen. Wat precies de argumenten zijn voor het niet vergroenen van deze trajecten is onduidelijk.
Hier moet meer onderzoek naar worden verricht. Wel is het duidelijk dat op het spoor van de IJtram niet
harder gereden wordt dan de normale 50 kilometer per uur. De enige uitzondering is bij de Piet
Heintunnel. Het spoor op IJburg is aantrekkelijk om te vergroenen omdat het een lang stuk spoor betreft,
dat vrij ligt van de weg. Er vindt dus geen medegebruik plaats en het IJspoor moet binnen enkele jaren
vervangen worden.

5. Aanbevelingen
De aanbevelingen in dit rapport zijn gebaseerd op de barrières en mogelijkheden die voort zijn gekomen
uit het onderzoek.
1. Maatschappelijke kosten en baten voor groene trambanen moeten beter in zicht komen en meer
nadruk hebben in de besluitvorming van projecten. Er moet onderzoek gedaan worden naar hoe
de kwalitatieve voordelen van grasbanen fictief kunnen worden gekwantificeerd in het business
model. Onderzoek naar andere Europese steden die veelal groene trambanen hebben kunnen
waardevol zijn.
2. Een conservatieve mind set moet doorbroken worden. Er moet initiatief komen om de optie van
groene trambanen te zien als een waardevol project gericht op duurzaamheid en de toekomst.
Amsterdam en haar metropoolregio richt zich in de komende jaren op economische groei, maar
ook op duurzaamheid. Duurzaamheid komt steeds hoger op de agenda te staan en moet op alle
afdelingen worden geïmplementeerd. Verandering is mogelijk en kost op korte termijn geld,
maar is rendabel op lange termijn. Rendement van trambanen zit niet alleen in betrouwbaarheid
en snelheid. Het zit ook in milieuvoordelen. Een grasbaan maakt een trambaan niet sneller, maar
wel stiller.
3. Het kijken naar de potentie van een grasbaan moet gestandaardiseerd worden in het
onderhoudsproces van de tram. Ook bij de herinrichting van een straat of wanneer vrije
fietsbanen of trambanen worden gecreëerd, moeten groene trambanen worden geïntroduceerd.
Het is van belang om groene trambanen voor te leggen en te koppelen op het moment van
onderhoud.
4. Gras mag misschien duurder in aanleg en onderhoud zijn dan asfalt, maar dat komt omdat gras
een levend organisme is. Al haar kwalitatieve voordelen moeten niet uit het oog verloren gaan.
Gras leeft immers en valt dus niet te vergelijken met hard asfalt als het alleen om harde euro’s
gaat. Dit verschil moeten mensen begrijpen en onthouden.
5. Sommige trambanen kunnen niet vergroend worden in het belang van de snelheid van nood- en
hulpdiensten. De gemeente kan echter op zichzelf niet bepalen welke straten belangrijk zijn
voor incidenteel gebruik. Samenwerking met de nood- en hulpdiensten kan inzicht brengen en
een kaart vormen van een groen tramnet waar belangrijke uitrukroutes zijn uitgesloten.
6. De potentie van groene trambanen kan verscherpt worden door Afbeelding 1 te combineren met
andere gegevens. Zo kunnen kaarten worden gemaakt waarin een combinatie van grasbaan
potentieel is te zien met delen van Amsterdam die het meest wateroverlast hebben, het minst
groen hebben in openbare ruimtes of welke trambanen aan onderhoud toe zijn binnen vijf, 10
of 15 jaar.
7. Duurzaamheid gaat niet alleen om het energieverbruik te verminderen en materialen te recyclen
(mitigatie), maar het gaat ook om adaptie en om oplossingen te implementeren om de stad
klimaatbestendiger en fysiek groener te maken. Duurzaamheid moet beter begrepen worden nu
het steeds hoger op de agenda komt te staan.
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8. De dienst Ruimte en Duurzaamheid heeft een beter beeld over hoe de openbare ruimte eruit
komt te zien. Zij kunnen beter bepalen welke delen in Amsterdam esthetischer gemaakt kunnen
worden door groene trambanen. Samenwerking en uitwisseling van kennis tussen Metro en Tram
en Ruimte en Duurzaamheid moet gestimuleerd worden. De grasbanen die nu in Amsterdam
liggen, zijn bijna altijd uitgevoerd vanuit een esthetische wens, waarover overeenstemming was.
Hierdoor kenden deze weinig tegenwerkingen.
9. Om meer kennis op te doen over de beste aanleg van groene trambanen bij vignole-rails moet
een pilot worden uitgevoerd. Indien blijkt dat er in de werkelijkheid geen problemen zijn,
kunnen ook trajecten met vignole-rails in aanmerking komen voor vergroening door dezelfde
methode toe te passen.

6. Conclusie
De grootste barrière voor het implementeren van groene trambanen is economisch en institutioneel.
Deze kunnen overwonnen worden wanneer kennis beschikbaar komt. Het verzamelen van kennis over
de kwantificering van kwalitatieve voordelen van trambanen in euro’s is dus van groot belang. Ook
moet het belang en de voordelen van groene trambanen meer op de voorgrond treden bij besluitvorming.
Wat eenvoudig geïmplementeerd kan worden, is de standaardisering van grasbaanpotentie evaluaties.
Dit betekent dat wanneer spooronderhoud plaats moet vinden, automatisch gekeken moet worden of er
een mogelijkheid is voor grasbanen. Het zou niet vanzelfsprekend moeten zijn dat asfalt de beste keuze
is, slecht omdat het de goedkoopste keuze is. Gras is inderdaad duurder in aanleg en onderhoud, maar
dat komt omdat gras een levend organisme is met al haar mooie voordelen voor een klimaatbestendig
Amsterdam.
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Appendix A: Kaarten
A1. Het originele tramnetwerk ontvangen van de gemeente Amsterdam
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A2. Traminfrastructuur van Amsterdam
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A3. Traminfrastructuur van Amsterdam met onderlaag
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A4. Geziene potentie tot vergroening door de respondenten
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Appendix B: Interview transcripties
B1. Interview met Andre de Moor

11 NOVEMBER 2016, AMSTERDAM

Q. 1. Kunt u uzelf even voorstellen en vertellen wat u precies doet?
Ik ben Andre de Moor en ik werk bij de gemeente Amsterdam. Ik werk hier bij de dienst Metro en Tram. De
afdeling waar ik voor werk heet eigendom en beheer en bij deze afdeling zijn wij verantwoordelijk voor het
vertegenwoordigen van de eigenaarschap van de railinfrastructuur in de stad, zowel metro als tram, en doen we
het strategisch beheer hiervan; het operationeel beheer van de GVB. Zelf ben ik asset manager van de
traminfrastructuur en daarmee ben ik enerzijds de eindverantwoordelijke voor de prestatie en conditie van de
traminfrastructuur.
Q. 2. Heeft u eerder adaptatieprojecten tegen klimaatverandering meegemaakt?
Wat je wel ziet is dat duurzaamheid steeds hoger op de agenda komt te staan. Ook de gemeente heeft zich
uitgesproken voor duurzaamheid. De business waarin wij zitten is wat conservatief dus verandert niet zo snel. Je
ziet bij ons wel steeds meer initiatieven om duurzaamheid te promoten. Laatst werd er bijvoorbeeld gekeken
naar de dwarsligger bij metro’s. Daar hebben we gekeken naar kunststof dwarsliggers in plaats van betonnen
dwarsliggers omdat dat dan recyclebaar is en van recyclet kunststof is gemaakt. We zijn verder bijvoorbeeld bezig
met milieuvriendelijke oplossingen voor onkruidbestrijding. Hebben we nog niet gevonden, maar zo zijn we vorig
jaar bezig geweest met het verwijderen van onkruid met heet water in plaats van chemicaliën. Enerzijds heel
milieuvriendelijk maar het had nog niet het juiste effect, de plantjes bleven terugkomen. Er zijn vaak initiatieven
die gericht zijn op het verminderen van stroomverbruik en in die zin vermindering van energieverbruik en de
footprint die we hebben. Er loopt nu een traject waar wij op alle metro daken zonnepanelen gaan plaatsen.
Welk traject is dat?
We hebben bij verschillende partijen, bij de Europese Commissie en de stadsregio gemeente subsidie weten te
regelen. Daarmee hebben we voor op de Oostlijn die bovengronds is zonnepanelen ingekocht. Het is iets van de
laatste jaren waarin deze initiatieven komen. Je ziet dat we steeds meer kijken naar hergebruik van materialen,
duurzame energie opwekken en milieuvriendelijke onderhoudstechnieken.
Q. 3. Deze klinken eerder als mitigatie maatregelen, dus dat van je footprint kleiner maken.
Adaptatiemaatregelen is meer een maatregel die het effect van een milieuramp zo klein mogelijk maakt of er
voor zorgt dat de oude situatie zo snel mogelijk hersteld wordt. Zijn er dus uiteindelijk ook adaptatieprojecten?
Wat we wel doen op dit moment is dat we met Waternet, op het programma Rainproof bezig zijn met het kijken
of we de trambaan kunnen gebruiken voor regenwateropslag. Dit gebeurt natuurlijk niet met het vergroenen
van de trambanen maar met het kijken of je grind of een water absorberende laag onder de trambaan kan
brengen. De trambaan moet voldoende stabiel blijven, het mag niet bewegen. Maar als we daar uitkomen met
elkaar dan kunnen we een soort waterbuffer onder de trambaan gaan leggen.
Q. 4. Denkt u dat er voor zulke projecten er een sociale barrière is? Dat er onvoldoende bewustzijn is voor risico’s
of dat mensen bang zijn voor het onbekende van groene oplossingen?
Ik merk in mijn werk dat er bij heel veel mensen behoefte is om te vergroenen of te verduurzamen. Alleen het is
nog onbekend terrein. Mensen weten niet hoe of wat ze kunnen doen. En ook dat ideeën niet altijd het meest
kostenefficiënt zijn. Iets kan op lange termijn geld opleveren maar op korte termijn moet er geld bij, deze zijn
toch wel moeilijk om van de grond te krijgen. Dat heeft met name te maken omdat het met name nog lastig is
om een financieel getal aan duurzaamheid te hangen. Wat wij doen is dat investeringsvoorstellen beoordeeld
worden op basis van een soort business case. Iets kost zoveel en levert zoveel op. Als duurzaamheid daarin wordt
meegenomen wordt het kwalitatief beschreven. Het is goed voor de omgeving, maar er moet eigenlijk een fictief
getal aangeschreven worden. Bijvoorbeeld het levert de natuur 1 miljoen euro op. Daarmee krijg je die business
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cases rond. Er is best bereidheid om te investeren in duurzaamheid. Er is alleen onbekendheid met hoeveel euro
een stukje duurzaamheid waard is. Daar zit denk vooral het knelpunt en niet bij een stukje sociale barrière, dat
mensen niet bewust zijn. Mensen zijn allemaal wel voor milieuverbetering.
Q. 5. Hoe denkt u dan dat wij deze economische barrière zouden kunnen overkomen?
De business cases gingen vroeger vooral in op life cycle afwegingen, dus je moet nu zoveel erin investeren en je
krijgt later er zoveel voor terug, echte harde euro’s. Wij verbreden nu deze analyses naar total cost of ownership
afwegingen, maatschappelijke kosten-baten analyses. Dus daarmee proberen we overlast van de omgeving mee
te nemen bijvoorbeeld met materiaal wat duurder is maar minder vaak opengebroken moet worden. Met fictieve
getallen proberen we die maatschappelijke impact te verminderen. Maar ook aan milieuaspecten proberen we
een financieel getal aan te kunnen hangen. Het is natuurlijk gewoon experimenteren met wat het juiste getal is.
Q. 6. Dus denkt u dat met meer ervaring het later misschien wel goed komt en er meer geld wordt vrij gelegd voor
groene oplossingen?
Dat denk ik wel ja. Ik merk dat er veel bereidheid is en drive bij mensen om iets goeds te doen voor de natuur en
niet alleen maar voor het geld te kiezen. Maar die afwegingen moet je goed in beeld brengen. Wanneer er alleen
een reden is van ‘het is goed voor het milieu’ en deze optie is een miljoen duurder, dan gaan de mensen die over
de getallen gaan voor een andere optie kiezen. Als je het zo brengt dat je de milieuschade en –opbrengst aan
een getal hangt en daarmee is de milieu optie veel aantrekkelijker geworden, dan merk ik wel dat dat soort
voorstellen er beter doorheen komen. Alle lagen van besluitvorming hebben wel de bereidheid om iets goeds te
doen.
Q. 7. Wat maakt de vergroening van trambanen anders dan de andere projecten denkt u?
De plekken waar nu gras in de trambaan liggen.. We gaan nu zelf bloemetjes aanleggen op de trambaan bij het
Frederikslein. Dat gebeurt eigenlijk altijd vanuit de wens om iets esthetisch mooier te krijgen. Bij de Hortus
Botanicus is onlangs een stuk grasbaan aangelegd en dat was dan om een soort park karakter daar te creëren. Je
hebt de Hortus Botanicus aan de ene kant en het Wertheimpark aan de andere kant, en met de groene trambaan
ertussen heeft het een hele groene en parkachtige uitstraling gekregen. En dat is op heden altijd de drive geweest
bij mensen om een in een stukje trambaan gras te leggen. Dat onderscheid groene trambanen meteen van
andere vergroeningsprojecten. Deze hebben eigenlijk nooit plaatsgevonden met een duurzaamheidsdrive maar
voor beeldkwaliteit.
Q. 8. Wat zijn de voorwaarden om een trambaan te vergroenen?
De belangrijkste voorwaarde is dat je er geen ander verkeer op moet hebben. De trambaan zelf heeft geen
problemen met als er gras onder ligt. Maar als er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van die trambanen van auto’s
of bussen, dan wordt die grasbaan aan gort gereden. We leggen de grasbanen nu wel zo aan dat er een
kunststofprofiel inzit zodat je er wel overheen kan rijden. We hebben in het verleden gehad dat auto’s in de
grasbaan vast kwamen te zitten toen dat er nog niet was. Een voorwaarde is dus dat het enerzijds overrijdbaar
moet zijn d.m.v. een kunststofprofiel. Maar we leggen alleen grasbanen aan waar geen structureel medegebruik
is. Er zijn wel situaties dat incidenteel taxi’s of nood- en hulpdiensten over de trambanen heen rijden, maar dat
is geen principieel bezwaar. Het is niet per definitie onmogelijk om daar een grasbaan te leggen. Wanneer iets
aan de trambanen wordt gedaan gaat dat langs een commissie en daar nemen ook de brandweer en politie een
zitting in. Elk voorstel voor wegaanpassing in de stad komt daar langs. De politie of de brandweer zullen dan ook
afwegen of het een belangrijke route is voor de nooddiensten.
Q. 9. Wat waren de problemen waar u tegen aanliep bij eerdere vergroening van trambanen?
Toen we eerst grasbanen gingen aanleggen zat er geen kunststofprofiel in, dus merkten we heel vaak dat taxi’s
er inreden en vast kwamen te zitten. Tijdens of voor de invoering waren er eigenlijk geen problemen. Op de
plekken waar nu een grasbaan is, dat is vanuit de wens voor een hogere beeldkwaliteit gekomen. Daar is het
besluit altijd relatief makkelijk verlopen. In de besluitvorming zal er een afweging komen of het slim is voor de
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nood- en hulpdiensten. Als er heel veel gebruik van wordt gemaakt dan gaat het gras kapot en wordt het een
groot blubberbad. Daarnaast is het zoals eerder gezegd een financiële afweging. Een grasbaan is duurder in
aanleg en onderhoud als puur asfalt. Asfalt is toch de meest goedkope oplossing voor trambanen.
Q. 10. Zijn er nu dan nog andere plekken die de gemeente in gedachte heeft om te vergroenen?
Nee niet dat ik weet. Bij de gemeente is er een andere dienst, dat heet ruimte en Duurzaamheid. Dat is de plek
waar de planners en ontwerpers van de openbare ruimte zitten. Dus zij hebben beelden over waar ze graag
klinkers willen i.p.v. asfalt en waar ze mogelijkheden zien voor gras. Maar het vergroenen van een straat heb ik
nooit gezien als een project op zich. Waar het vaak om gaat is de herinrichting van een straat. Vrije fietsbanen of
trambanen worden gecreëerd. Of de straat en de huizen zijn zo oud dat het riool of de weg vervangen moet
worden. Dan kijken ze hoe kunnen we het beste aansluiten op de huidige behoeften van bewoners. In zo’n
herinrichting komt dan wel eens het idee om gras aan te leggen. Maar er is geen programma voor groen in de
stad. Dat is er niet.
Q. 11. Het is dus best wel situatieafhankelijk de vergroening van een trambaan of niet?
Het is inderdaad situatieafhankelijk en uiteindelijk wordt er gekeken naar de business case. Als er wordt gekeken
naar de maatschappelijke voordelen van een grasbaan, dan zou die wel in het voordeel liggen. Op dit moment
hebben we geen ervaring met wat een goed getal zal zijn voor wat een grasbaan oplevert voor waterberging dan
wel milieu-impact.
Q. 12. Denkt u dat er institutionele barrière is? Bijvoorbeeld fragmentatie in beleid waardoor een
trambaanvergroening nooit eerder naar voren kwam als een project op zichzelf.
Voor een deel is het gewoon zo dat de gemeente Amsterdam zo’n grote organisatie is en daarin weten mensen
elkaar soms moeilijk te vinden. Dat is heel vaak een barrière waar ideeën op stranden. Waarschijnlijk heeft
iemand dit idee wel eens eerder gehad maar heeft niet geweten bij wie hij moest zijn of bij wie hij geld kon
realiseren. Ik zit toevallig zelf in een positie waar ik relatief autonoom kan bepalen wat er met trambanen
gebeurd. Het is ook goed om te realiseren dat het financiële belang best een groot onderdeel uitmaakt. We
moeten slim prioriteren met ons geld. Maar daarin proberen we ook rekening te houden met duurzaamheid. Het
is niet zo dat als er iets interessants is dat we er niet in willen investeren maar we hebben ook niet zakken met
geld om alles mooi te maken.
Q. 13. Wat denkt u dat de oorzaak is voor deze economische barrière?
Een kwantificering van kwalitatieve kosten.
Q. 14. Denkt u dat wanneer deze getallen bekend zijn, vergroeningsprojecten zoals van de trambaan vaker zouden
voorkomen?
Ja dat denk ik wel. Wat je ziet in deze voorstellen is dat ze wel worden gedaan maar de voordelen worden
kwalitatief beschreven. Het is mooi maar er is toch een sommetje. De beslissers besluiten uiteindelijk toch meer
op basis van dat sommetje. Als je die voordelen in het sommetje kan betrekken dan worden ze meegenomen.
Mijn gevoel is dat dat in heel veel duurzaamheidsprojecten de barrière is, waar geen kennis is. En het
institutionele probleem is er, dat mensen niet weten waar ze hun ideeën kunnen uitbrengen.
Q. 15. Zouden het traject van Lelylaan en de IJtram niet vergroend kunnen worden?
Met de huidige trambaanconstructie die we hebben wordt maximaal 50 gereden, dat is de stadstram, dat heet
een groefrail. Op de Lelylaan en de IJtram ligt een vignole-rail, dat is eigenlijk een metrospoor waar 70 op gereden
kan worden. Dat wordt uitgevoerd met dwarsliggers in ballast. Wat natuurlijk theoretisch wel mogelijk is, je kan
gras bovenop het ballast leggen in een bak. Het is een extra investering. Maar het ballast moet worden
onderhouden en onkruid moet worden bestreden. Als er teveel onkruid door het ballast komt dan vervult die
zijn functie niet meer. 1 of 2 keer per jaar moet je onkruid verwijderen bij deze ballast. Daarvoor zou je dan die
bakken met gras weer moeten weghalen. Dus de bakken opzij zetten, het onkruid bestrijden en weer de
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grasbakken erin leggen. Grasbanen in ballastbanen is niet onmogelijk maar het zijn kostbare constructies. Dat zie
ik minder snel tot een positieve business case leiden.
Q. 16. Stel er komt toch een positieve business case uit, zal de gemeente dan de 70 km/h trajecten willen
terugbrengen naar 50 km/h?
Dat denk ik niet. Er is heel erg een drive binnen het stadsvervoer om alles sneller te maken. Dat is ook wat de
reiziger wil natuurlijk. Hoe sneller het vervoer hoe meer reizigers het kan dekken. Er wordt niet zo snel snelheid
naar beneden gesteld tenzij er bijvoorbeeld technisch iets niet meer kan, of er teveel geluid is in een straat. Het
kan theoretisch maar ik zie het niet zo snel gebeuren.
Q. 17. Als u kijkt naar deze kaart waar mogelijk trambanen vergroend kunnen worden, welke opties lijken dan
het meest interessant?
Mijn eerste gevoel is dat het potentieel van de grasbanen meer in de buitenstad ligt. Ook als je kijkt naar
incidenteel gebruik van de trambaan en als je meer de binnenstad in komt dat het daar toch wel drukker wordt.
Lijn 7 en lijn 10 rijden op de binnenring. Aan de ene kant is dat best een leuk traject om te vergroenen. Alleen de
binnenring is het drukst bereden traject, of wordt dat in ieder geval. Zo’n straat als de Beethovenstraat heeft
echt een karakter voor een grasbaan bijvoorbeeld. Rustige straat, grote bomen, niet al te veel verkeer. De
Overtoom is echt een belangrijke ontsluitingsroute dus dat wordt lastig. Waar ik snel aan zou denken is met
name de binnenring en de buitenring. De route van tram 3 en 7 en 10. Daar hebben we over het hele traject een
vrije trambaan. Dat ligt dan vaak op een kleine verhoging, dat is gedaan om de tram te scheiden van overig
verkeer. Dat zijn ook de straten waar denk ik luchtkwaliteit en waterhuishouding niet zo goed geregeld zijn. Je
komt dan in een afweging van nood-en hulpdiensten en taxi’s en de vraag is hoe deze partijen ermee instemmen.
Het hangt in de stad heel erg af van de karakter van de straat. Het zal heel erg samenhangen met hoe de
ontwerpers en de buurtbewoners zo’n straat eruit komt te zien. Daarom denk ik dat denk ik de delen met name
de binnenstad best leuk zal zijn zoals de Hortus. Dit stukje langs de Vondelpark en hier langs het Oosterpark,
deze stukken liggen eerder voor de hand. Dan trek je nog een stukje park verder de stad in. Straten die echt een
rustig karakter hebben waar niet a te veel gebruik wordt gemaakt van die trambanen, dat zijn straten die wat
eerder voor de hand liggen om te vergroenen. En straten die grenzen aan een park. Het beeldkwaliteit een heel
belangrijk gegeven voor Amsterdam.
Q. 18. Denkt u dat de vergroening van trambanen ooit op zichzelf een project wordt of hangt dat toch wel altijd
samen met een groter project?
De trambaan vervangen kost veel geld. We zullen niet een trambaan gewoon openbreken en er gras in leggen.
Er zal altijd gedacht worden van de trambaan moet over 10 jaar vervangen worden. Dan gaan we eventueel er
gras in leggen. Het is vaak ook wel wanneer een straat opnieuw ingericht wordt, dat dan gekeken wordt naar
gras. We gaan nu bijvoorbeeld met de Amstelveenlijn, die wordt omgebouwd tot een tramlijn, daar bouwen we
in het stuk dat door Amstelveen centrum gaat, dat wordt in gras uitgevoerd.
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B2. Interview met Geert Timmermans

15 NOVEMBER 2016, AMSTERDAM

Q. 1. Kunt u uzelf even voorstellen en vertellen wat u precies doet?
Ik ben Geert Timmermans. Ik ben ecoloog en landschapsarchitect bij de gemeente Amsterdam, bij Ruimte en
Duurzaamheid. In het verleden heb ik te maken gehad met trambanen en misschien kan ik het een en ander
vertellen over hoe het zit.
Q. 2. Welke soorten adaptatieprojecten tegen klimaatverandering heeft u meegemaakt?
Ik ben nauw betrokken geweest bij de aanleg en inrichting van de tram in IJburg. Als je naar buiten kijkt zijn er
haagjes en bomen, en de haltes heb ik vormgegeven. Verder ben ik betrokken bij daktuinen, parken, tijdelijke
waterbergingen.
Q. 3. Denkt u dat er voor zulke projecten er een sociale barrière is? Bijvoorbeeld dat er onvoldoende bewustzijn is
voor klimaatverandering?
Nee ik denk dat iedereen in de stad.. er is een verschil tussen mensen buiten de stad en binnen de stad. Mensen
in de stad hebben een groter gevoel of betrokkenheid bij klimaatverandering dan mensen buiten de stad. Wat
wij zien is dat bij vergroening van daken, daktuinen, er is veel aanvraag voor dat geld ook voor zonnepanelen,
natuur inclusief bouwen, stadsnatuur. Dat zijn allemaal dingen die de gemeente heeft ingenomen, waarbij die
inspeelt, faciliteert of subsidie geeft. Over de trambanen is eerder ook nagedacht over waterberging, maar dan
moet je ze iets anders vormgeven. De trambaan moet lager liggen. Dus er zijn wel eens wat eerdere studies over
verricht hoor.
Q. 4. Wat maakt de vergroening van trambanen anders dan de andere projecten denkt u?
Vergroening van trambanen, het geeft een heel ander beeld natuurlijk. Het is groen, het is natuur. Het ziet er
anders uit dan de zwarte asfalt. Met asfalt heb je natuurlijk het hitte eiland effect, asfalt absorbeert warmte en
straalt dat weer uit, het klimaat in de stad wordt ermee beïnvloed. Wat ook is, als het betonplaten zijn is er meer
geluid. Terwijl gras, dempt geluid. Dat is qua omgeving ook aantrekkelijker om voor je deur een grasbaan te
hebben dan een bonkige trambaan met allemaal betonplaten waardoor het geluid alle kanten op ketst. Dat lijkt
misschien niet veel maar als je het aantal meters dat vergroend kan worden keer de breedte, dan kom je al op
een groot getal uit. Geluid, minder asfalt, hitte eiland effect.. Voor de biodiversiteit is het niet zo heel
aantrekkelijk want je hebt wat wormen en planten. Het is geen topnatuur maar een grasbaan is toch beter dan
een asfaltbaan.
Q. 5. Wat zijn de voorwaarden voor het aanleggen van een grasbaan?
Het belangrijkste is het medegebruik. Rijden er bussen of niet? Taxi’s die kun je in principe naar de weg
introduceren, die hoeven niet over de trambaan. Een voorbeeld is de Sarphatistraat, waar taxi’s en ook jij en ik
rijden. Op het moment dat je de trambaan verhard, dan mogen ze er overheen rijden. Taxi en hulp- en
nooddiensten kan je naar de zijkant brengen. Als voorbeeld kan ik je dit laten zien bij IJburg. Hier heb ik hagen
geplaatst en hier niet. Bij calamiteiten moet de trambaan bereikbaar zijn. Wat er dan gebeurt is dat de
nooddiensten hier over de trambaan kunnen rijden en hier waar er geen haag is en een opening, dan kunnen ze
weer van de trambaan af, de weg op. Dit soort plekken waar de nood en hulpdiensten rijden, kan je de
ondergrond versterken. Jij en ik zien niet dat er versteviging in zit want er zit gras overheen. Zo kan je op bepaalde
plekken toch iets slims bedenken, waar iets kruist. Zodat waar nood- en hulpdiensten bij komen toch nog gras is.
Q. 6. Wat waren de problemen waar u tegen aanliep bij eerdere vergroening van trambanen?
De hele trambaan van de IJtram kan je helemaal vergroenen, hij ligt apart en er rijdt geen ander verkeer. Maar
het wordt toch als een spoor gezien, heeft een ballastbed, de kosten die het oplevert. Op de prijs wordt er dan
afgehaakt. We hebben geen goede voorbeelden in Nederland waar je het laat zien dat het wel kan, want ik heb
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er wel geloof in. Eigenlijk zou je een soort pilot op een stukje moeten doen. Als een pilot goed uitpakt dan heb
je het vergroend. Dus vroeger, dan heb je het over tien jaar geleden, liep ik hierop vast omdat de beheerders er
niet in mee gingen.
Q. 7. Waren het dus meer niet-fysieke dan fysieke problemen waar u tegenaan liep?
Ja het zat meer bij mensen in de hoofden, het zat bij de portemonnee, het zat in de onduidelijkheid van dat er
geen voorbeeld was waar het wel gedaan was.
Q. 8. Hoe denkt u dat we deze economische barrière zouden kunnen overbruggen?
Misschien moet je de maatschappelijke baten ook in beeld doen. Je kan fysiek kijken naar het kost zoveel, maar
wat levert het nou op? Ik had het net over geluidreductie, de opwarming, CO2-opslag. Dat zijn allemaal baten
die de beheerder niet terugziet in zijn beheerkosten maar dit zijn baten waar wij allemaal wat aan hebben. Net
zoals bomen in de straat, die kosten ook wel wat. Als je puur gaat kijken naar een boom kost dit met aanschaf,
planten, zagen, als een tak naar beneden valt op een auto dan heb je er nogal wat last van. Maar het levert je
natuurlijk heel veel op. Het ziet er gewoon mooi uit, beleving van de seizoenen, het geeft zuurstof, fijnstofopslag,
CO2-opslag, het geeft schaduw. Dat wordt nooit in de prijzen uitgerekend. Dus de maatschappelijke baten, die
zouden veel meer in beeld gebracht moeten worden. Dan is het overtuigen hè. Ik geloof ook helemaal niet dat
het allemaal zoveel duurder is. Het is misschien meer een soort van onwil of onkunde. Maatschappelijke baten
zijn wat moeilijker in cijfers te bepalen maar stel je weet hoeveel vierkante kilometer je kan vergroenen, dan kan
je zeggen ja waterberging, CO2-opslag, fijnstofreductie dat zijn allemaal elementen die meespelen. Als je het
technisch goed aanlegt, dan heb je het onderhoud waar ze zo over lopen te piepen, als je gewoon simpele dingen
ontwerpt als dat je het opzij kan leggen, dan denk ik wel dat het kan. Ik zou een pilot aanbevelen. Ergens 100
meter waar een wissel in zit.
Q. 9. Bevinden er ook institutionele barrières? Hierbij kunt u denken aan fragmentatie in beleid en overheden?
Wat natuurlijk gebeurd is dat de mensen die de trambanen onderhouden en beheren zeggen: ‘’Ja we willen het
best wel doen als we een miljoen erbij krijgen’’. Die zien het veel meer in geld dan we willen het graag. Het is
natuurlijk een vrij traditionele club, zo hebben ze het altijd gedaan. Die mindset ja... het zijn allemaal mannen.
Die denken over het algemeen allemaal traditioneel. Je zou kunnen denken ja in Nederland zijn er meer steden
waar trams rijden. Er zal vast wel een belangenvereniging zijn voor de tram. Misschien is het ook eens goed om
met hen te maken. Als je het nou standaardiseert, dus ook vanuit de techniek het goed beleid. We hebben in de
stad al bewezen dat het kan. Die Churchilllaan ligt er al eindeloos lang, zo’n 40 jaar. En toch wordt er altijd nog
gemopperd dat het niet kan, dus ik ben ook heel enthousiast dat het hier bij de Plantage Middenlaan toch
gebeurd is, dat het toch doorgedrukt is. daarbij kan een onderzoek als de jouwe ook bij helpen.
Q. 10. Heeft u het gevoel dat er een gebrek is aan kennis? Dat dat mensen tegenhoudt.
Ja, dat denk ik. Het gebrek aan kennis in onderhoud. Ze zeggen ja het moet meer onderhouden worden, maar
het is natuurlijk nooit bewezen. Wat ik al net zei, dan willen ze ook meer geld voor onderhoud. Een
trambaanvergroening is een project. Dus niet meer waar het aansluit op een park, maar gewoon uitvoeren met
een redenering waarom je het daar zet. Koppelen aan onderhoud. Op de momenten dat er iets aan het
onderhoud moet worden gedaan, hang dan alvast die trambaanvergroening daar.
Q. 11. Als u kijkt naar deze kaart waar mogelijk trambanen vergroend kunnen worden, welke opties lijken dan
het meest interessant?
Het stuk van de IJtram vond ik altijd wel heel aantrekkelijk, het stuk is helemaal vrij. Hier op de Overtoom zou
het niet kunnen.. De Plantage Middenlaan heb ik ook al eerder genoemd. Dit stukje bij de Hortus Botanicus is nu
al vergroend. Ik zou dan het aanliggende stuk ook helemaal groen maken. Hier rijden ook geen taxi’s overheen
omdat ze hier verder er toch niet overheen kunnen. Je kan hier namelijk helemaal niet meer met de auto langs,
het is alleen voor fietsen en trottoir is het. Dus de auto is hier niet meer.
Q. 12. Was deze verandering niet een heel groot probleem voor de taxichauffeurs?
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Dat is uiteindelijk opgelost want het autoverkeer gaat nu zo (via een andere straat). In het kader van de auto’s
uit de binnenstad, sluit dit natuurlijk ook heel erg aan.
Ik zou dus zeggen dat je het aansluitende stuk aan de Hortus helemaal kan vergroenen, in de Muiderstraat. Ik zie
het wel als een kansrijk stukje. De hele Plantage Middenlaan kan ook wel groen. In het verleden is er ook naar
gekeken.
Q. 13. Hoezo was dat toen dan niet doorgegaan?
Nou ja, geld, niet mee willen werken.
Je zou ook nog eventueel kunnen kijken naar de plekken in de stad waar wateroverlast is. Hier bij de Sarphati
hebben ze nu die fietsstraten aangelegd, dan zou je hier misschien ook kunnen vergroenen. Dit vind ik ook nog
wel kansrijk hoor. Er rijden ook geen bussen hier en de automobilisten rijden gewoon op de weg.
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B3. Interview met Arjan Hebly

24 NOVEMBER 2016, DELFT

i. Ik zag dat in Den Haag al een hele groene lint was aangelegd, een hele tramlijn vergroend. Toen ben ik bij u
aangekomen, bij jullie architectenbureau, dat jullie dat project hadden uitgevoerd.
Ja, en ook het idee gehad. Dat is wel belangrijk om te zeggen. Ik heb het ooit eens opgeschreven. Op een gegeven
moment begon het een beetje onder tafel te raken, begon iemand anders het op te eisen. Er was een nieuwe
stadsbouwmeester in Den Haag, Maarten Schmitt. Die moest ingewerkt worden in de situatie in Den Haag. Toen
werd er in de zomer van 1989 zoiets informeel een bijeenkomst gehouden met 3 wethouders over de openbare
ruimte in Den Haag. Ik deed veel in Den Haag al. Ik heb er studie naar gedaan, ken het vrij goed, heb er contacten.
Dus ik werd gevraagd of ik erbij wou zijn. Dat was ook met een aantal andere wethouders en de roemruchte
Peter Jordaanes. En die vroeg wat ik nou vind van die openbare ruimte in Den Haag. Toen zei ik: ‘’Nou waar is
Den Haag beroemd om? Om z’n strand natuurlijk, om z’n parken en groen, maar ook z’n tram’’. Een icoon bijna.
Waarom zou je niet dat groen en die tram met elkaar verbinden? Dan krijg je een hele mooie groene lijn, die kan
je door de stad trekken. Die barrièrewerking die dat porfier onder de tram heeft, waarom zouden we dat niet
vergroenen? Ik had het nog niet gezegd of ‘’Oh Arjan dat is een geweldig idee! Dat is fantastisch!’’ Tijdens de
vergadering werd de actie Zangzaad genoemd weet ik veel wat. Dat gaan we in gang zetten. En waarom leg ik dit
nou zo uit? Omdat later bij het afscheid van Maarten Schmitt, dat die zelf een aantal keer zei dat hij de geestelijke
vader hiervan was geweest, maar dat is absoluut niet het geval. Maar goed, toen ben ik dus uitgenodigd natuurlijk
niet voor niets, om de eerste pilot te doen met lijn 11. Lijn 11 is een bijzondere lijn geweest eigenlijk, want dat
was vroeger een spoorbaan. Die is op een gegeven moment verandert naar een tramlijn. Die doorkruist alle
sferen van Den Haag, want die gaat er dwars door heen. Dat geld wel voor meerdere lijnen natuurlijk. Maar er
zijn ook echt liefhebbers van lijn 11 die bijna een historische vereniging zijn. Die weten alles over lijn 11, die
legendarisch is. Dat was een stoomtreintje die naar het strand liep. Nou, dat was de eerste pilot. Toen was die
uitgevoerd. Het ingenieursbureau was heel prettig om mee samen te werken. Die waren heel royaal en hebben
dat heel mooi uitgewerkt. Je hebt natuurlijk met heel veel verschillende groepen te maken die aan zo’n lijn wonen.
Uiteindelijk heeft dat ook nog geresulteerd in dat ik andere lijnen ook nog op dezelfde manier mocht vaanpakken.
En dat zijn 4 andere lijnen: lijn 2, lijn 6/7, lijn 8/9 en lijn 16. Die konden we dan binnen de methode die we hier
ontwikkeld hadden doen. Dat is even het begin, de aanleiding van dit hele project geweest.
Q. 1. Kunt u uzelf even voorstellen en precies vertellen wat u doet?
Ik ben architect. Stedenbouwkundige zou je kunnen zegen, maar op de grensvlak van architect en
stedenbouwkundige. Ik ben gespecialiseerd in het maken voor plannen voor verouderde buurten en wijken. Dat
is sinds mijn afstuderen al gekomen omdat ik toen een studie heb gemaakt naar stadvernieuwing in Den Haag.
Sindsdien hebben we gewerkt in Rotterdam, aan een vooroorlogse wijk. Vervolgens hebben we een naoorlogse
wijk gedaan in Rotterdam. Dat was van de stedenbouwkundige lay-out tot een beeldkwaliteit plan, supervisie en
het ontwerpen van een aantal woningen daarin. Dat heb ik ook gedan in verschillende andere gebieden. In Delft,
Den Haag, maar ook in Friesland, Sneek. In Oegstgeest, noem maar op.
Q. 2 heeft u projecten meegemaakt die veel met groen te maken hadden om klimaatverandering tegen te gaan?
Nou, om klimaatverandering tegen te gaan niet. Wel dat eigenlijk groen in ons ontwerp een heel belangrijk
element is geweest. In het ontwerp. En dan vooral de verhouding tussen de bebouwing en het groen.
Q. 3. Heeft u wel eens meegemaakt dat het vergroenen van de binnenstad problematisch was?
Ja, zeker. De binnensteden zijn ook moeilijk te vergroenen. Hier in Delft, de binnenstad en zelfs de gebieden er
omheen, daar is heel karig groen. Amsterdam is dan toch we behoorlijk vrij bedeeld, grote parken nabij de
binnenstad. Voor Delft heb je eigenlijk maar 1 soort park: het Wilhelminapark. Maar dat ligt heel excentrisch van
alle natuurlijke looplijnen in de stad. Dus dat leeft helemaal niet in de bewustzijn van de mensen zoals het
Vondelpark, het Oosterpark, noem maar op. Dat is voor mensen echt een begrip. Dat heb je niet in Delft.
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Q. 4. Denkt u dat er een sociale barrière is voor meer groen in de stad? Denkt u dat er niet genoeg bewustzijn is
voor klimaatverandering of dat mensen bang zijn voor groene oplossingen?
Nee, dat denk ik niet bij bewoners. Groen is heel belangrijk voor bewoners. In de afgelopen 20, 25 of zelfs langer,
40 jaar is er eigenlijk ook in de hele architectuur en ontwerpwereld, is de stad zo het issue geweest. Groen daar
waren we helemaal niet mee bezig. Dat heeft als gevolg gehad dat er hele stadsdiensten waren die helemaal niet
met dat groen konden ontwerpen. Dat hele vakmanschap was verdwenen. In het hele landschapsarchitectuur,
daar zie je nu een kanteling. Groen ontwerpen is een hele grafische kunst geworden. De grafiek van de vloer.
Mooi, helder met scherpe lijnen afbakenen zodat het op het plaatje heel goed doet. Of dat groen met bomen of
planten ingevuld staat, dat doet er eigenlijk niet zo veel toe. Dat heeft er toe geleid dat je hele steriele
stadsparken krijgt die weinig rijk zijn. Niet divers, weinig bloemen hebben. Ik denk omgekeerd dat die
groenontwerpers die uitdaging met ontwerpers en bewoners niet aangegaan zijn. Ik denk dat ze de makkelijke
weg hebben gekozen: gras. Verhoogde grasvlakken en solitaire bomen. Dat was zowat het repertoire van de
landschapsarchitect.
Q. 5. Denkt u dan dat dat een sociale barrière was of institutioneel?
Je zou kunnen zeggen dat het een beroepsgroep was, maar die zich uitstrekte tot de wethouder, die zichzelf heel
erg censureren. Ze wierpen hun eigen barrières op. Ze mochten niet nadenken over een wat rijkere aankleding
van het groen. Ik denk dat het nu allemaal aan het veranderen is. Er komt een nieuwe generatie op. In de stad
zou je het evenwicht tussen wat je formeel moet bepalen en datgene wat je vrij kan laten, ook vrij kan laten aan
de natuur, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk voor een groenontwerper om daar mee bezig te zijn. De
groenontwerpers waren eerder van zij gaan het zo bepalen. Er hoeft dan maar 2 keer per jaar een maaier langs.
Zo min mogelijk moeite. Ze waren gefixeerd en waren verzuimd om de natuur vrij te laten en ook om met
bewoners samen te werken. Het opnieuw bepalen van wat moet je inbrengen en wat moet je aan de natuur
openhouden en de inbreng van bewoners, ik hoop dat daar wat beweging in gaat komen. Ook in Nederland.
Q. 6. Wat maakt de vergroening van trambanen anders dan andere projecten?
Het speciale aan een trambaan is dat je de hele stad doorsnijdt. Dat je alle verschillende gebieden tegenkomt. Je
moet verschillend communiceren met de ene groep dan de andere groep soms.
Q. 7. Wat waren de problemen waar u tegenaan liep bij de vergroeningsprojecten?
Ik moet zeggen dat dit project, ook omdat we het commitment van die wethouder hadden. Waarom was hij nou
zo enthousiast de eerste avond, actie Zangzaad. Hij noemde het niet voor niets Zangzaad. Hij zag een project met
een minimum investering met een maximaal effect. Hij kon zich helemaal profileren als de groene wethouder en
dat kostte hem niet veel. Dat idee had hij. Maar omdat we dat support hadden vanuit het bestuur, moet ik zeggen
dat het vrij goed verlopen is. Ook de samenwerking met de HTM was heel goed. Die waren ook heel royaal aan
het project, die hebben ook gedeeltelijk moeten betalen. Het onderhoud van gras is inderdaad wel wat duurder
dan porfier, het grind dat in de banen ligt in Den Haag. Als je dan een probleem zegt, dan is het onderhoud
inderdaad iets waar je rekening mee houdt. In Den Haag paste alles in de begroting. Ze wilden ook wel echt
kwaliteit zien in de openbare ruimte. Daar zagen ze hierin een mogelijkheid. Zo’n maatregel verkoopt ook lekker.
Het is niet voor niets dat die Maarten Schmitt zei: ‘’Ja dat heb ik gedaan!’’
Q. 8. U zei dat er niet alleen gekeken is naar lijn 11 maar ook naar andere?
Uiteindelijk hebben we de opdracht opgekregen voor deze 4 extra lijnen. Die zijn ook allemaal al uitgevoerd. Wij
maakten hele simpele voor en na fotoshopbeelden. Ook in lijn 11 ging dat veel verder dan alleen gras zaaien. Je
kwam heel veel verschillende dingen tegen. We moesten ook alles inventariseren. Alle bouwseltjes die je
tegenkwam, hekken.
Q. 9. Is het zo dat alle trambanen in Den Haag vrij liggen? Dus dat er geen auto’s op komen en er geen
medegebruik is?
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Nee. Als je echt helemaal in het centrum komt dan heb je wel bussen of dergelijken. Hulpdiensten die er ook
overheen rijden. Deze lijnen lagen wel allemaal min of meer vrij.
ii. Je moet uitleggen aan de mensen waarmee je zit, aan je wethouder dat het hartstikke goed is. Het is vrij
makkelijk scoren voor een wethouder. Al je stadsbewoners doe je er een plezier mee. In Den Haag is een
trambaanvergroening dus wel als een project op zichzelf gezien en er is geen enkele reden waarom je dat niet
zou doen. In Den Haag was het een gedeelde kostenpost, en over de gemeente en het trambedrijf die eraan
meebetaalde. Wat ik jammer vind aan trambanen is dat we met die sullige nummers werken. Waarom kunnen
een aantal trambanen niet gewoon een naam geven, net als de metro’s in Londen. Dat is natuurlijk veel leuker.
Je hoeft het niet voor allemaal te doen maar voor aan aantal zou het heel mooi zijn, bijvoorbeeld de
Rembrandtlijn of zo. Ik geloof dat het ook wel eens echt onderzocht is hoor. Dat je namen beter onthoudt dan
nummers. Dat je er meer gevoel bij hebt.
Q.10. Als u kijkt naar deze kaart, ziet u dan een plek dat mooi zou zijn om te vergroenen?
De Overtoom die in de buurt van het Vondelpark loopt zou natuurlijk een hele mooie zijn. Ik snap dat het heel
moeilijk zou zijn maar de hele ring met lijn 3, dat levert natuurlijk ook heel veel op. De Lelylaan hier natuurlijk
ook. Amsterdam-West leent zich natuurlijk ook heel goed aan vergroening. Je zou vanaf de Overtoom helemaal
een groene lijn de stad uit hebben. Dat zou natuurlijk schitterend zijn. Hier bij lijn 3, dat zijn ook hele stenige
buurten. Harde, oude, speculatiebuurten. Die zou je een ontzettende opkikker geven op het moment dat je die
zou kunnen vergroenen. En ja IJburg. Dat is wel een apart verhaal dat geef ik toe. Nou.. Ik herinner me nu weer
hoe de Overtoom is. Dat is vrij druk en smal ja dus misschien daar toch weer niet. Ik denk dat binnen 20 jaar de
hele Amsterdamse binnenstad autovrij is. Vermoed ik.
Q. 11. Wat zou denkt u een goede incentive zijn voor trambaanvergroening?
Het is heel lullig om te zeggen maar het begint aan de top. Dus je zal de wethouders die daar over gaan zien te
overtuigen. Daar moet een soort wil bij aanwezig zijn, dat zij zien dat zij daar ook baat bij hebben bij een
vergroening. Dat je die mannen eerst moet meekrijgen en dan volgt de rest ook. En natuurlijk moeten er
bepaalde mensen zijn die het idee willen en zien zitten. Ik zou bij wijze van ook een keer een paar gefotoshopte
foto’s van Amsterdam kunnen maken en naar de wethouder stappen. Maar uiteindelijk moet ik hem zien over
te halen. En dan komt het balletje aan het rollen. Ik heb het altijd begrepen dat Jordaanes zag gewoon een eigen
politiek gewin erin. Om zichzelf te kunnen profileren na zijn regeerperiode. Dat hij dat toch maar mooi voor
elkaar heeft gekregen. Als je dat jullie wethouder dat ook weet wijs te maken. Nou ja wijsmaken, het is natuurlijk
gewoon zo. Hij doet dan ook echt wat voor die stad. En voor de welzijn van heel veel Amsterdammers. Je zal zien
dat voor je eigenwaarde het ook verandert als je iets doet aan die buitenkant. Daar haal je je trots ook uit. Als er
aandacht wordt besteed aan gewoon die openbare ruimte. Als mensen dat ook zien dat er iets is aangelegd en
onderhouden wordt, dat lift die mensen zelf ook op. Daardoor worden die mensen zelf ook trotser. Ook dat
effect moet niet worden onderschat. En dat als iemand zich daarmee mag profileren, dat is dan toch prima. Het
werd in Den Haag heel positief ontvangen. Het werd echt gezien dat je bestuur ook aandacht voor jouw buurt
heeft. Daar hoorde ook bij dat alle wilde bosjes, illegale hekwerken enzovoort. Of juist waar geen hekwerken
staan en iedereen maar kris kras oversteekt. Dat werd dus ook allemaal opgeschoond en meegenomen. Het
opgeschoten groen dat werd ook allemaal aangepakt. Het was wel echt iets meer dan alleen gras legen tussen 2
sporen.

Trambanen met gras in klimaatbestendig Amsterdam

51

Bachelorscriptie Planologie | Wai-Kee Man 10580514
B4. Interview met Marc van Deventer

9 DECEMBER 2016, AMSTERDAM

Q. 1. Kunt u uzelf even voorstellen en vertellen wat u precies doet?
Marc van Deventer. Ik werk hier bij Stadsregio Amsterdam nu ruim 2 jaar, als beleidsmedewerker openbaar
vervoer. Hoewel ik bij team openbaar vervoer zit doe ik ook heel veel bij infra. Weet ik heel veel van de tram af,
relatief veel. Ik ben ook planoloog, ook aan de UvA Planologie gedaan en in Delft Verkeer en Vervoer gedaan
daarbij. Als bijvak. Dus ik mag mezelf nu verkeer- en vervoersplanoloog noemen. En ik heb 14 jaar bij
adviesbureau TransTec gewerkt, veel projecten gehad met openbaar vervoer. Ook daar weer meer het accent
op de tram. Ik weet aardig wat van trambanen af maar ik ben geen ingenieur. Het is vooral wat meer algemene
kennis maar ik kan wel wat principes uitleggen.
Q. 2. Heeft u wel eens adaptatieprojecten tegen klimaatverandering meegemaakt? Met de tram of het openbaar
vervoer?
De tram is het allereerst gewoon heel schoon. In ieder geval hij vervuilt niet binnen de stad. Dat doet hij buiten
de stad bij de energiecentrale waar hij staat te loeien. Maar alsnog is de tram een heel schoon vervoersmiddel
omdat heel veel mensen er in kunnen en het een vrij energie-efficiënt systeem is. Dat allereerst al. In Amsterdam
hebben we niet heel veel groene trambanen. Dus het vergroenen van trambanen in Amsterdam is wel een wens
maar je komt het weinig tegen. Ik heb hier op mijn werk nog niet meegemaakt, dat ze een trambaan gingen
vergroenen.
Q. 3. Denkt u dat er een sociale barrière is waarom dit niet gebeurd?
Nee, ik denk dat bewoners bijvoorbeeld heel graag een groene trambaan voor de deur willen hebben. Het ziet
er mooi uit en het is stil. Dat is een belangrijk argument. Maar in Amsterdam zijn er natuurlijk meer dan bewoners
alleen. Van de tram wordt ook heel veel gebruik gemaakt door anderen. Ten tweede, in Amsterdam hebben we
de luxe dat we een hele korte aanrijdtijd hebben van de brandweer en ambulance. En waarom hebben we die?
Omdat we vrije trambanen hebben waar zij heel hard over heen kunnen rijden. Ze mogen 20 km/h sneller rijden
dan al het andere verkeer. De trambanen waar je 70 op kan rijden is ideaal. Dat verhoudt zich niet goed met de
grasbanen. Dat verhoudt zich heel slecht met de grasbanen eigenlijk. Als je ergens in de binnenstad de trambaan
wilt vergroenen, dan is het eerst wat je tegenkomt de nood- en hulpdiensten die tegenover je komen te staan.
Bijvoorbeeld in Den Haag en Rotterdam, waar heel veel groene trambanen liggen, dat is van oudsher eigenlijk al,
de infrastructurele situatie. Dus die hebben daar meer ruimte, dat scheelt ook wel. Ze kunnen in principe niet op
de grasbaan rijden. Er kan een kunststofprofiel in zitten. Maar bijvoorbeeld gras op de Heemstedestraat die heeft
dat niet. En als je daar overheen rijdt dan zit je vast in de modder en dan sta je gewoon stil. Je kan grasbanen
maken waar je overheen kan rijden incidenteel. Dat is duur om te bouwen. En je kan er niet frequent overheen
rijden. Je kan er niet snel over. Je kan niet 70 km/h over een weiland rijden eigenlijk. Dat is ook gevaarlijk. Dat
wil je niet hebben.
Q. 4. Zal uit de CVC (Centrale Verkeers Commisie Amsterdam) zitting niet blijken of een trambaanvergroening hun
in de weg zal zitten of niet?
Ja en nee. Je gaat als wegbeheerder als je een ontwerp maken eerst overleggen. Je gaat niet CVC gebruiken voor
je ideevorming. Je komt pas naar de CVC als je je idee gevormd hebt. Dat betekent dat je in de aanloop van het
voorstel naar de CVC brengen wel er voor zorgt dat je zoveel mogelijk informatie hebt vergaard van de
belanghebbenden. Je gaat niet naar de CVC toe met een ontwerp waar je aan je water kunt voelen dat de politie
er tegen is. Dat is zonde van je moeite. Dus de CVC daar wordt gecorrigeerd, het gaat niet altijd zoals het zal
moeten. Maar iets als een grasbaan ga je niet naar de CVC wetend dat de politie er voor zal zijn. Je wil niet te
veel werk weggooien. Je bent gedwongen om van te voren dat al te overleggen. En trouwens, zoiets ingrijpends
als een grasbaan aanleggen, dat is gewoon profielswijziging. Dus daar komt zoveel bij kijken. Je hebt er zoveel
fases voor. Maar je planontwikkeling leidt tot een nota van uitgangspunten. Daar omschrijf je hoe het ongeveer
eruit komt te zien. Daar zit allemaal overleg in. Daar kom je allemaal wel informatie tegen en alle andere partijen
die spelen.
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Q. 5. Heeft u dus eigenlijk eerder projecten met de vergroening van trambanen meegemaakt?
Nee. Ik ken de procedures maar ik heb het niet begeleid. Ik verbaas me al heel lang bijvoorbeeld, je kent de
Gabriel Westerstraat, we hebben daar stukjes groene tram op gedaan. Maar ze hebben niet de hele straat open
getrokken. Terwijl als je een stukje doet, dan kan toch al niemand er over. Er reden heel veel taxi’s overheen
waardoor de trambaan scheurde. Dat wilde ze niet. Op de hoeken hebben ze tegels eruit getrokken, aarde erin,
gras erop. De rest ligt gewoon in de tegels. Nou, trek de tegels eruit en eg er gras in. Het is nu verwaarloosd, er
reden vrachtwagens over heen tijdens de constructie bij het Museumplein. Het gras is kapot, de drainage is kapot.
Gras is kwetsbaar, dat is ook een nadeel. Daarmee is een grasbaan duurder dan dat je er asfalt in gooit. Daarnaast
moet je er voor zorgen dat het gras niet uitdroogt, de drainage niet kapot gaat, er rijden auto’s in en zitten dan
vast. Als je geen andere maatregelen neemt dan heb je daar ook weer kosten voor om dat te voorkomen. Aan
grasbanen heeft de omgeving profijt, maar het infrabedrijf en het GVB hebben er last van. Want extra onderhoud
en extra kosten. Het geld moet ergens vandaan komen. Uiteindelijk komt het dan weer hier vandaan, want wij
betalen alles. Nou ja niet alles maar wel heel veel. Je kent de betalingssystematiek? Alle OV geld komen van het
Rijk, de centrale kassen. Die worden verdeeld over de opdrachtgevers van openbaar vervoer. Nou dat zijn de 12
provincies. En nu 2 vervoersregio’s, Amsterdam en RMDH, dat is Rotterdam en Den Haag samen. Daar is een
BDU pot, daaruit betalen wij subsidie. Er wordt geld verdiend uit de reizigers, maar dat is niet genoeg om de
kosten te dekken, dat betalen wij. En alle infra investeringen komt van een groot deel van ons vandaan. Als
Amsterdam een nieuwe trambaan legt komt 95% bij ons vandaan en 5% van de gemeente Amsterdam. Maar ook
alle beheer en onderhoud komt bij ons vandaan, wij betalen dat. Als een grasbaan komt, moeten ook wij de
afweging maken of we daar geld voor over hebben. Als Amsterdam het wilt dan betaalt Amsterdam het. Het kan
zijn, ik weet niet of het zo is, als er een grasbaan komt die wij niet belangrijk vinden, dat wij zeggen oké we
betalen een normale trambaan. Als Amsterdam daar gras in wilt hebben dan betaalt Amsterdam het surplus.
Q. 6. Maar is het dan zo dat de gemeente Amsterdam dan met het idee bij jullie komt?
Als er een project is, dan is dat gemeente Amsterdam. Het kan ook zijn dat wij initiatiefnemers zijn.
Q. 7. Wat maakt de vergroening van trambanen anders dan de andere projecten denkt u? Wat maakt het
aantrekkelijk of juist niet aantrekkelijk?
Als je een trambaan bouwt, dat kost heel veel geld. We hebben wel geld maar niet bakken met geld dat we rond
kunnen strooien. Stel een trambaan kost 15 miljoen per kilometer, stel, een fictieve prijs. Want het is ongeveer
in die richting met alles erop en eraan. En het wordt met gras 17 miljoen voor een kilometer. Die meerkosten
moeten ergens vandaan komen, eigenlijk moeten wij uiteindelijk bepalen of we dat er voor over hebben. We
moeten het wel kunnen verantwoorden. Op de Lelylaan bijvoorbeeld, dat is net vervangen. Het is een spoorbaan.
Dat gaat nooit een grasbaan worden, dat hoeft ook niet denk ik. De bewoners zitten er heel ver vanaf. Maar in
Osdorp zelf zie je het wel. In de Aker en in de Tussenmeer. Als er iets een mooie grasbaan zou zijn, dan zou dat
de Overtoom zijn. Maar daar is het te druk en smal. Dat zou nooit vergroend kunnen worden. Ik denk dat ze dat
in Rotterdam anders zouden doen. Je ziet in delen van de stad die smal zijn alsnog grasbanen liggen. Dat is een
hele bewuste keuze geweest. In Rotterdam rijden op vrije banen in principe geen bus en de nood- en
hulpdiensten hebben genoeg manieren om eromheen te komen kennelijk. Dus er worden in nauwere profielen
toch gras gelegd. Die keuze kunnen ze daar kennelijk dus maken. Dat is iets wat ze heel lang geleden al zo hebben
gedaan, dat is ook de realiteit. De brandweer gaat daar kennelijk mee om en zijn het ook niet anders gewend.
Amsterdam heeft een hele andere uitgangspositie, dat is uit eigen ervaring opgebouwde positie.
Q. 8. Weet u wat de voorwaarden zijn om een trambaan te vergroenen?
De visuele winst en de geluidswinst. Een groene trambaan is stiller. Dat is een heel belangrijk argument in het
geheel. Dat is de initiële wens, mensen willen een stillere trambaan die er dan goed uit ziet ook. Daar begint het
bij. De volgende stap is dan kan het? Als het niet kan, hoe kant het wel? Dan moet je praten met de partijen, dat
zijn vooral de nood- en hulpdiensten en taxipartijen. Dan moet je gaan onderhandelen.
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Q. 9. Weet u wat de voorwaarden daar van zijn? Bij de gemeente Amsterdam zeiden ze dat de enige harde
voorwaarde is dat er geen medegebruik is.
Als ik puur naar het geld zou gaan kijken, wat voor ons als partij en de dienste Metro en Tram belangrijk is, zijn
onderhoudskosten. Het is iets duurder het moet ergens vandaan komen. Als je de andere partij overtuigt om iets
te doen dan moet je ook nagaan of het geld er voor over is. Daar kom je uit een keer. Dat is meerdere malen
gelukt, kennelijk hebben we daar geld voor over. Maar dan heb je nog onderhoud. Als je een spoor hebt die elke
7 jaar vervangen moet worden, dan moet je elke 7 jaar daar die tram inleggen, gras zaaien et cetera. Wanneer
er overheen gereden wordt dan gaat het gras weer kapot, de drainage kapot. Dan krijg je een grote modderboel.
Moet het weer opengehaald worden. Heb je het geld niet voor over dus ja. Als het sneeuwt is het nog een grotere
ramp. Dan herken je geen grasbanen meer. Daar ligt dan gewoon modder. Een trambaan is niet herkenbaar en
dan duiken de bussen en auto’s daarop. En dan zitten ze vast. Wat ook nog een argument kan zijn tegen
grasbanen is de snelheid die er gereden kan worden. Je hebt de Amstelveenlaan. Ik heb ze nog een idee gegeven.
We konden een grasbaan toepassen bij een 50 km/h regime. Maar 70 niet. En die lijn rijdt 70 voor een groot deel.
En dat komt voor het grote deel dat het gras tegen de bovenkant van de rail komt. Dan willen ze dat niet hebben
vanwege de snelheid. Waarom weet ik niet precies. Dat is een argument in ieder geval. Toen heb ik ze een idee
aangedaan dat het gras niet aan de kop van de trambaan ligt maar aan de voet. Dus je hebt de fundering van de
trambaan, betonnen dwarsliggers, daar leg je dan je trambaan op. En in die fundering heb je een soort gras of
mos geplant met zo een ruimte tot de kop. Toch een groene trambaan maar toch wel ruimte tussen. Amstelveen
was heel enthousiast erover. Ik weet niet wat ze ermee hebben gedaan.
Q. 10. Maar u weet eigenlijk niet waarom er in grasbanen geen 70 km/h gereden mag worden?
Nee, dat heb ik nooit op doorgevraagd. Maar dat kan dus wel als je hem op de voet van die rail zet in plaats van
aan de kop van de rails. Het geluid beperkende effect is wel wat minder maar de trambaan is nog steeds heel stil.
Q. 11. Wat is denkt u dan uiteindelijk de grootste barrière voor het vergroenen van trambanen?
2 dingen. Geld. Geld voor onderhoud en geld voor aanleg. En de nood- en hulpdiensten die het medegebruiken.
Q. 12. Waar blijkt eigenlijk uit dat het onderhoud en die aanleg zo duur is?
Je moet meer doen. Het is moeilijker om eruit te halen. Asfalt kan er zo uit, je vervangt het spoor en je stort het
weer vol. En dan is het klaar, dan heb je er 10 jaar geen onderhoud aan. Gras moet je zaaien. Aarde kopen dat is
duur. Het erin leggen, het drainage systeem moet er in. Dat is essentieel. Anders wordt het een grote modderboel.
Je moet het maaien. Dat kost mensen dat kost uren. Asfalt hoef je niet te maaien. Bij spooronderhoud moet je
dat gras in en dat moet je weer herstellen. Dus asfalt is gewoon veel makkelijker. Dat is jammer maar ja.
Q. 13. Bevinden er zich denkt u niet alleen economische maar ook institutionele barrières? Bijvoorbeeld dat
mensen toch vast zitten in het groei paradigma of dat het beleid heel gefragmenteerd is waardoor het moeilijk is
om tot zo een project te komen?
Nee, Amsterdam is wel klein genoeg. Er zijn geen officiële lijnen vastgesteld. Maar als er een kans zich voordoet
dan zie je wel dat die bekend is. Het speelt wel mee. In de Aker zie je een trambaan, die is helemaal groen. Dat
is niet omdat ze het niet kenden. Dat was een hele bewuste keuze. Dat geeft aan dat het bewustzijn er is. De
wens om een groene trambaan te maken is er. Als het kan. En dan ga je afwegen en dan komen we er vaak op
uit dat het niet kan.
Q. 14. Hoe denkt u dat het komt dat trambaanvergroening toch nooit eerder een project op zichzelf is geweest?
Komt dat dan toch door te weinig bewustzijn of kennis van de voordelen van een grasbaan?
Ik denk vooral bewustzijn en dat niemand de behoeft heeft om daar een project van te maken. Wij niet, GVB
niet, de gemeente niet. Ze zien het niet. Wat ik net zei over de enorme snelle aanrijdtijd van ambulances, dat
kennen we allemaal. Daarmee heb je al weinig incentive om groene trambaanprojecten te beginnen. Er is niet
veel gelegenheid voor om te doen. Je kent de IJtram. Daar zat in het project een groene tram op IJburg. Dat is er
niet gekomen. Er is gekozen voor een spoorbaan, dat ligt tussen heggen maar ligt dus niet in gras wat wel het
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uitgangspunt was. Voor zover ik weet hebben ze dat niet gedaan vanwege de onderhoud. Op een gegeven
moment hoop ik dat ze daar een keertje gras in gaan leggen. Maar ja het rijdt er nu al een jaar of 10, langer. En
het lijkt alsof het initiatief helemaal vergeten is. Dat zou nog wel iets kunnen zijn om toch een groene baan in te
leggen. Bij de IJburg, binnen rijden ze geen 70 km/h. De dienst Metro zal niet snel het initiatief oppakken. Of het
kan ze niets schelen plat gezegd. De tram wordt er niet sneller van en niet betrouwbaarder van, omgekeerd ook
niet. Dus waarom zouden we investeren in een groene baan? We hebben er geen rendement op. De baan ligt er
al dus waarom zouden we? Alleen de gemeente Amsterdam zou er iets mee moeten maar die zien het niet. Ik
denk dat niemand het zich bedenkt en dus niet gebeurd. Ik denk dat net als wat in Den Haag was, dus dat de
wethouder kon scoren, dat het essentieel is voor zo’n project. Zo’n project kan je alleen krijgen als je een aanjager
hebt. Iemand die ervoor staat, het aanjuicht en zich ermee kan profileren. Dan kom je bij Pieter Litjens uit.
Q. 15. Welke oplossingen zijn er denkt u om vergroening van trambanen aantrekkelijker te maken?
Een aanjager. Iemand die het ziet en kan uitdragen. Dat is niet ambtelijk, dat is politiek. De basis zou ambtelijk
kunnen liggen dat die het aandraagt bij de politiek. Maar ik zie niet wie er daar nu de tijd voor heeft en de moeite
doet om dat voor elkaar te krijgen. We hebben al genoeg in Amsterdam om te verstouwen. Het behouden en
verbeteren van de kwaliteit die we nu hebben vergt heel veel tijd en energie. Grasbanen is leuk. Dat neem je
zeker mee als je nieuwbouw pleegt. Maar om het bestaande nou snellen er betrouwbaarder te maken, via de
investeringsagenda openbaar vervoer, dat ik niet zie dat mensen zich gaan inspannen om het ook nog groener
te maken.
Q. 16. Wordt er naar een grasoptie gekeken bij de vervanging van trambanen?
Nee. Het is wel op bepaalde plekken gebeurd. Ik kan me voorstellen dat als je de IJburgspoor gaat vervangen
over een tijdje, dat daar een afweging komt om er een grasbaan van te maken. Maar niet eerder dan dat.
Q. 17. Ziet u in deze kaart misschien delen die toch interessant zijn om te vergroenen?
Dit is nu een grasbaan he, de Stravinskylaan. 2008 was hij daar gebouwd. Hier bij de lijn 25 is er niet meer, dat is
opgebroken. Laten we even de lijnen aflopen. De Lelylaan is net vervangen, dat is gewoon helemaal veldspoor
en dat gaat ook niet anders worden. De Overtoom hebben we het ook over gehad. Vanwege nood- en
hulpdiensten zie ik dat gewoon niet gebeuren hoe mooi het ook zou zijn. Sloten staat voor 2024 op de rol van
een volledige vervanging en dan zou dat grasbaan kunnen worden. Hardop denkend nu. Lijn 3 komt een bus op
de trambaan dus dat zie ik niet snel gebeuren. Binnenstad is onmogelijk. Lijn 7, Kinkerstraat kan niet. Lijn 9 kan
helemaal niet. Over de hele lengte is een bus. Plantage Middenlaan zou kunnen. Nu het dood loopt en er geen
ander verkeer is kan het. Mauritskade zou ook kunnen. Zeeburgerdijk zou kunnen. Nassaukade zou kunnen,
binnenring niet. Hele Churchillaan is groen. 14 kan op de Mauritskade, Borneokade, Zeeburgerskade, kan goed.
Geen medegebruik. Postjesweg zou eventueel kunnen. En dan de IJtram. Op het stedelijke gedeelte zou het
kunnen, de rest niet. Daar rijden ze te hard. Dat is waar je van midden ligging naar zuid ligging gaat. Er zijn wel
stukken die zeker kunnen, gelijk ook stukken waar het wat minder interessant is omdat er weinig gebeurd. Maar
hoe drukker het tramverkeer, hoe meer geluidswinst je hebt. Dan nog is het leuk voor de mensen aan de
Borneostraat als daar gras ligt. Wij hebben natuurlijk een historische stad. Krappe stad met heel veel verkeer. En
een hele sterke brandweer politie organisatie die in die inspraak zit. Ik zou kijken waar het kan, niet waar het
mooi is en aansluit op een park.
Q. 18. Is het echt zo onbekend wat de kosten zijn of juist de voordelen van een grasbaan?
Allemaal bekend. De GVB werkt heel veel met kengetallen en alle onderhoudsregimes liggen vast. Dus die weten
heel goed wat het betekent. Er is veel onderzoek gedaan naar grasbanen en geluid, vooral in Duitsland. Dat is er,
dat is gewoon beschikbaar. Als je info wilt over de voor- en nadelen van grasbanen, dan moet je gewoon googelen
Razengleis. En dat vind je zo informatie.
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Appendix C: Coderingmatrixen
Respondent

De Moor Timmermans Hebly Van Deventer Alle

Codes B1 Regulatief
B2 Economisch
B3 Institutioneel
B4 Sociaal
B5 Kennis
Totaal

2
9
6
0
5
22

0
6
5
0
2
13

0
1
2
0
0
3

7
9
4
2
0
22

9
25
17
2
7
61

Tabel 2 Codes voor barrières en frequentie per respondent

Respondent

De Moor Timmermans Hebly Van Deventer Alle

Codes M1 Regulatief
M2 Economisch
M3 Institutioneel
M4 Sociaal
M5 Kennis
Totaal

11
6
2
6
4
29

7
1
5
5
3
21

5
2
7
7
2
23

5
0
4
4
3
16

28
9
18
22
12
89

Tabel 3 Codes voor mogelijkheden en frequentie per respondent
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