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Beste lezer, 
 
Van 1 tot en met 31 oktober 2018 konden bewoners, ondernemers en organisaties plannen indie-
nen voor West met de thema’s Duurzaamheid, Groen & Openbare ruimte en Diversiteit & Inclusivi-
teit. Dit leverde maar liefst 216 unieke plannen op! De Stadsdeelcommissie heeft van de 94 haal-
bare plannen 30 plannen geselecteerd waarover bewoners uit West € 300.000 konden verdelen. De 
stemming die liep van 13 januari t/m 9 februari 2020 heeft geleid tot 13 winnende projecten die 
worden uitgevoerd. Hieronder vindt u de stand van zaken rondom deze projecten. 
 
Vragen? 
Heeft u vragen over West Begroot en heeft u het antwoord niet kunnen vinden op de website 
westbegroot.amsterdam.nl? Neem dan contact op met Tamara Breugelmans of Lineke Marseille, 
projectleiders van West Begroot, via het mailadres westbegroot@amsterdam.nl  
 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens het dagelijks bestuur en de stadsdeelcommissie van Stadsdeel West, 
 
Tamara Breugelmans en Lineke Marseille 
Projectleiders West Begroot, Stadsdeel West, Gemeente Amsterdam 
 
 

Stand van zaken projecten West Begroot 2019 
Per september 2019  
  
Ingediend plan - 250 boomparken in West 
Rond 250 bomen in Amsterdam-West worden samen met bewoners zogenaamde 
‘boomparken’ aangelegd en onderhouden. De perkjes van bomen liggen er nu vaak maar 
kaal bij. Deze perkjes worden vergroend met planten en bloemen. Zo ziet West er straks 
een stuk mooier en groener uit, en kan ook het regenwater beter weglopen.  

- Rond 250 bomen worden samen met bewoners planten en bloemen geplant 
- Bewoners kiezen de bomen zelf uit 
- West wordt mooier en groener en het regenwater loopt beter weg 

Toegekend €50.000 
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Stand van 
zaken sep-
tember 
2019 

De campagne voor het werven van geschikte plekken door  de Gezond 
Stad is vrijwel afgerond en er hebben zich ca 200 mensen opgegeven. Er 
wordt nog gezocht naar meer belangstellenden.  

Realisatie De uitvoering start najaar 2019 in het plantseizoen.  
 

Ingediend plan - Meer vogels, minder muggen door het plaatsen van nestkastjes  
Om de mogelijkheden om nesten te bouwen voor koolmeesjes, zwaluwen en vleermui-
zen uit te breiden, worden nestkasten geplaatst. Dit zorgt voor meer natuurlijke vijanden 
van de mug.  

- Meer nestkasten plaatsen in buurten met veel muggen 
- Hierdoor komen meer koolmeesjes, zwaluwen en vleermuizen in de buurt 
- Experts werken samen met bewoners om het uit te voeren 

toegekend € 5.000 

Stand van 
zaken sep-
tember 
2019 

De initiatiefneemster heeft inmiddels 200 nestkastjes uitgevent via Alad-
din's Notenbar. Twintig kastjes werden opgehangen in bomen. Tevens 
worden nog  20 gierzwaluwkasten aangebracht in september in samen-
werking met gebouweigenaren zoals Rochdale.  

Realisatie Het project  wordt naar verwachting eind september 2019 afgerond, inclu-
sief het ophangen van vleermuiskasten naast de Jeruzalemkerk.   

Ingediend plan - Veilig onderdak voor wilde bijen  
Er worden vier bijenhotels geplaatst om extra oases van natuur te creëren voor bijen die 
we zo nodig hebben voor ons ecosysteem 

- Vier grote bijenhotels 
- Bovengronds en ondergronds 
- Omringd door een bij-vriendelijke onbespoten diversiteit aan planten 

toegekend € 15.000 

Stand van 
zaken sep-
tember 
2019 

Een tuinontwerpster heeft na overleg met plan-indiener een ontwerp ge-
maakt voor een  'bijentuin' met groot bijenhotel schuin tegenover Terras-
mus in het Erasmuspark. De tuin omvat dan een ingezaaid deel met bij-
vriendelijke inheemse planten plus een bijenhotel. Om de tuin wordt een 
hek geplaatst.  

Realisatie Oktober of november 2019 
 

Ingediend plan - Wormenhotels voor groen afval  
Voor de inzameling van groen afval komen wormenhotels. De compost die hieruit voort 
komt kan gebruikt worden voorbuurttuintjes en plantenbakken.  

- Wormenhotels in alle buurten van West 
- In straten waar er ruimte voor is en bewoners er zorg voor willen dragen 
- Doordat groen afval wordt omgezet ontstaat bruikbare grondstof, is er minder 

afval en minder afvaltransport 
toegekend  €20.000  
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Stand van 
Zaken sep-
tember 
2019 

De volgende vier locaties worden momenteel gerealiseerd:  
Bastiaansenstraat, Gibraltarstraat, Griseldestraat en Lanseloetstraat. 
Zaandammerplein is nog niet rond. Gekozen is voor rustige locaties waar ze 
uit het zicht staan (dus bijvoorbeeld in een plantsoen) en geen hinder voor 
omwonenden – zoals geluid en geur – opleveren.   

Realisatie November 2019 
 

Ingediend plan - BijenTotems voor bestuiving  
Op BijenTotems kunnen bijen voedsel vinden. Buurtbewoners zorgen samen voor de bij-
vriendelijke en straatversierende objecten 

- Bijen zijn belangrijk voor bestuiving van planten en groei van voedsel 
- Verspreid over West komen daarom BijenTotems te staan 
- Buurtbewoners onderhouden deze bijzondere objecten 
- Het maakt de straten en pleinen mooier en groener 

toegekend  €5.000  

Stand van 
Zaken sep-
tember 
2019  

De initiatiefnemer is bezig met het bouwen van een bijentotem aan de Ad-
miralengracht en heeft een offerte gevraagd bij Stadshout voor  het deel-
ontwerp ondergronds bijenhotel nabij de bijentotem. Ook is een scan ge-
maakt van een van de beoogde bijensoorten voor deze locaties. Deze 3D-
scan van museum Naturalis in samenwerking met de universiteit van 
Darmstadt (D), van de bijensoort Halictus wordt in kunststof vergroot ge-
print en siert de top van de bijentotem. Er zijn twee bewoners die het zelf-
beheerconvenant tekenden, en zo aan de realisatie meewerken. 

Realisatie November ofdecember 2019 
 

Ingediend plan - Groene, lommerrijke promenade in Bos en Lommer  
Door een groot stuk openbare ruimte gelegen aan de Bos en Lommerweg, tussen de 
Haarlemmerweg en Willem de Zwijgerlaan in, op te knappen, kan het gaan fungeren als 
groene loper.  
• Groenstrook langs de Bos en Lommerweg opknappen 
• Aanleg van een ecologische tuin, goed voor vogels en insecten 
• Aanleggen van kronkelende paden 
• Nieuw duurzaam straatmeubilair 
toegekend €30.000  

Stand van 
Zaken sep-
tember 
2019  

Het liefst willen de indieners een buurttuin in medebeheer. Maar als daar 
onvoldoende belangstelling in de buurt voor bestaat moet er op zijn minst 
een bloemrijke strook in het plantsoen worden aangelegd. Aan de buurt 
worden drie inrichtingsvarianten voorgelegd met meer of minder medebe-
heer. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan een bloemrijke strook met bijen-
planten van 500m2, met als extra accent voorjaarsbloembollen en een spe-
ciaal gekweekte vrijheidstulp die eind april/ begin mei 2020 bloeit. Zo 
wordt het einde van WOII herdacht, 75 jaar geleden. Want: vlak erbij is het 
WOII monument. Bewoners krijgen een geweldige bloemenzee voor hun 
deur waar ook bijen van profiteren. De bewonersbijeenkomst staat ge-
pland op 1 oktober.    



 

Gemeente Amsterdam Datum 20 september 2019 
 Pagina 4 van 7 

Realisatie Oktober 2019  
 

Ingediend plan - Parkeervakken inrichten met groen op de Overtoom  
Door verstening en veel regen lopen de straten vaak onder. Parkeerplekken kunnen 
groen worden uitgevoerd. Daardoor kan water beter in de bodem doordringen.  

- Parkeervakken groen inrichten 
- Pilot in een drukke straat, bijvoorbeeld de Overtoom 
- De regen loopt beter weg 
- Resultaat: een groenere straat 

toegekend  €12.000  

Stand van 
zaken sep-
tember 
2019 

Er ligt een aantal offertes, waarvan de uitvoering in gang gezet moet wor-
den. Momenteel in overleg over samenwerking met de gemeente (directie 
Verkeer en Openbare Ruimte).  

Realisatie November of december 2019 
 

Ingediend plan - Rolstoelschommelen in het Westerpark 
Alle kinderen houden van schommelen, ook kinderen met een lichamelijke beperking. De 
rolstoelschommel biedt aan álle kinderen speelplezier.  
Kinderen met een lichamelijke beperking houden ook van schommelen 

- Een plekje in of bij het Westerpark 
- Zodat alle kinderen kunnen buitenspelen in speeltuinen 

toegekend  €10.000  
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Stand van 
zaken sep-
tember 
2019 

Op vrijdag 13 september is de rolstoelschommel officieel in gebruik geno-
men, in aanwezigheid van o.a. de plan-indieners en portefeuillehouder Je-
roen van Berkel.    
 

 
Zie ook:  
https://www.at5.nl/artikelen/196741/rolstoelschommel-onthuld-in-west-
een-prachtig-initiatief  

Realisatie Gerealiseerd! 
 

Ingediend plan - Plastic vissen met kinderen   
De Plastic Whale Foundation wil in 2019 met zoveel mogelijk kinderen in Amsterdam 
West én daarbuiten plastic opvissen in de Amsterdamse grachten.  

- In 2019 leert de Plastic Whale Foundation 900 kinderen uit Amsterdam West van 
15 verschillende scholen alles over de ‘plastic soep’ tijdens een scholenpro-
gramma 

- Het driedaagse scholenprogramma bestaat uit een voorbereidende les over de 
plastic soep, een plasticvisactiviteit op de Amsterdamse grachten en een afslui-
tende workshop 

- Het programma zorgt voor een groter bewustzijn van de plastic soep en meer be-
trokkenheid van jongeren en scholen  

toegekend  €23.000  

Stand van 
zaken sep-
tember 
2019 

Tot nu toe zijn er 29 schoolklassen ingepland. De beoogde 30 voor dit jaar 
wordt zeker gehaald. Melanie van der Horst vaart mee met één van de klas-
sen.  
  

Realisatie Wordt volledig afgerond in 2019 
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Ingediend plan - Nieuwe plannen voor Kas Keerweer  
Kas Keerweer is een oude druivenkas die sinds 2015 door buurtbewoners wordt beheerd. 
Het wordt een officiële groene buurtplek die het hele jaar open is, is opgeknapt en de 
buurt samenbrengt door groene en duurzame initiatieven.  
- De bestaande activiteiten van Kas Keerweer worden uitgebreid met o.a. smaak en 

duurzaamheidslessen voor basisscholen uit de buurt, buurtdiners en workshops door 
externe partijen. 

- Kas Keerweer is het hele jaar geopend (i.p.v. maart t/m oktober) 
- Het toiletgebouw en de inrichting wordt aangepakt 
- Er wordt een stichting opgericht en een website gemaakt 

toegekend  €25.000  

Stand van 
zaken sep-
tember 
2019 

Kas Keerweer laten weten wat gerealiseerd is en wat nog staat gepland:  
- Het keukenmeubel is zo goed als klaar 
- Het glas van de kas is gereinigd 
- Er zijn 4 workshops geweest van Cityplot en de 5e staat gepland. 

Gepland staat verder: 
- Twee buurtdiners  
- Ontwikkeling van lessen voor basisscholen, aangeboden door Natuur- 

en Milieueducatie 
- Aanpassen elektra, exta groep en aanleggen aarding 
- Verwarming door middle van houtkachel of palletkachel 
- Een winterevenement van 3 dagen voor de buurt 

Realisatie December 2019 

  

Ingediend plan - Winkeliers vervangen plastic tassen  
Een campagne om ondernemers en winkeliers te stimuleren over te gaan op papieren of 
bioplastic tassen.  

- Vooraf aan de campagne wordt een klein marktonderzoek gedaan naar het 
meest geschikte type tas. Hierbij wordt gelet op duurzaam materiaal en produc-
tie en kosten 

- Aan de 0ndernemers wordt gevraagd of ze willen overstappen op deze nieuwe 
duurzame tas  

toegekend  €20.000  

stand van 
zaken 6 
juni 2019 

Aanvrager en begeleider zijn tot de conclusie gekomen dat dit plan niet 
kan worden uitgevoerd. Onder andere omdat de plan-indiener naar het 
oosten van het land is verhuisd en er geen tot weinig tijd aan kan beste-
den. 

Realisatie Gestopt  
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Ingediend plan - Wormenhotels op schoolpleinen   
Zoveel mogelijk basisschoolpleinen in West krijgen een kinderwormenhotel. Keukenafval 
van thuis en organische resten van pauzehapjes worden op school hiermee verwerkt tot 
compost.  
- Kinderen zijn om beurten Hotelmanager en verantwoordelijk voor de gang van za-

ken.  
- Stichting Buurtcompost organiseert de begeleiding van de hotels zodat ze ook goed 

blijven werken. 
- Het totale pakket bestaat onder andere uit het wormenhotel, lessen en lesmateriaal 

en begeleiding. 
- Kinderen leren recyclen en composteren op hun eigen schoolplein. Doordat keuken-

afval wordt gecomposteerd worden ook de ouders betrokken 

toegekend  €30.000  

Stand van 
zaken sep-
tember 
2019  

Er zijn inmiddels 7 wormenhotels gebouwd. De eerste wordt bij basis-
school De Meidoorn in de Chasséstraat geplaatst eind september.  

Realisatie Oktober of november 2019 
  

Ingediend plan - Aangename fiets- en looptunnels  
Een tunnel of een viaduct is vaak donker en voelt onveilig. Een mooi betegelde en goed 
belichte tunnel kan juist uitnodigend zijn. 

- Tunnels kunnen mooier worden gemaakt 
- Start met één tunnel 
- De tunnel Jan van Breemenstraat kan worden aangepakt 

toegekend  €50.000  

Stand van 
zaken sep-
tember 
2019 
 

Dit plan is ingewikkelder dan het in aanvang leek. In verband met vergun-
ningaanvragen is dit vertraagd. 

Realisatie Waarschijnlijk in 2020. Er moet een omgevingsvergunning bij Rijkswater-
staat worden aangevraagd, waardoor uitvoering in 2019 niet meer haal-
baar is.  

 
 
 


