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Groendebat Groei of groen: kan een verdichtend Amsterdam de balans 

behouden? 

Amsterdam staat bekend als een groene wereldstad. Maar blijft dat ook zo nu de stad met 

10.000 inwoners per jaar groeit? In het debat Groen of groei gaan prominenten uit de 

Amsterdamse politiek, stedenbouw en groenbelangen met elkaar in discussie over de 

toekomst van de groene openbare ruimte in de stad.   

Tijdens het debat, dat al voorzichtig vooruit kijkt naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 

2018,  buigt een vijfkoppig panel zich over de vraag hoe een steeds drukkere, vollere en 

compactere stad haar groene kwaliteiten kan behouden. Kan Amsterdam de aantrekkelijke stad 

blijven die het nu nog is, of wordt openbaar groen straks een luxe die steeds verder naar de 

rand van de stad wordt gedrongen? Bestaat er onder ambtenaren en politici wel een integrale 

visie op groen? En, van wie is het groen eigenlijk als de openbare ruimte onder economische 

druk staat - van de inwoners, de gemeente of projectontwikkelaars?   

Het discussiepanel wordt gevormd door wethouder Eric van der Burg, onder meer 

verantwoordelijk voor Grondzaken en Ruimtelijke Ordening, de raadsleden Jorrit Nuijens 

(GroenLinks) en Bart Vink (D66), landschapsarchitect en StadForum-lid Steven Delva en 

voorzitter van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark, Marleen Munniksma. De presentatie 

van het debat is in handen van Teun van de Keuken. 

Het debat vindt plaats op zondagmiddag 24 september a.s. om 14.30 uur in het clubgebouw van 

tuinpark Amstelglorie, Jan Vroegopsingel 7 in Amsterdam.  De toegang is gratis en de zaal is 

open vanaf 14.00 uur. 

Groei of groen wordt georganiseerd door tuinpark Amstelglorie en de Vereniging Vrienden van 

het Beatrixpark. Amstelglorie is als een van de grootste volkstuinparken van de stad nauw 

betrokken bij de discussie over openbaar groen in Amsterdam. Ook de Vrienden van het 

Beatrixpark, de eerste parkvriendenvereniging van Amsterdam, maakt zich al jarenland hard 

voor het behoud van aantrekkelijk, gevarieerd en hoogwaardig openbaar groen.  
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