
Biodiversiteitsherstel  Amsterdam
- aansluitend op het Deltaplan -

een gezamenlijke oproep voor een soortenrijke stad door 
wetenschap, politiek, natuur en ontwikkelaars



Distelvlinder in voortuin Amsterdam Noord 

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Samen voor biodiversiteit
Louise Vet, professor ecologie aan de Universiteit 
van Wageningen en aanvoerder van de duurza-
me top 100 van Trouw, nam het initiatief om met 
vertegenwoordigers uit de landbouw, wetenschap 
en natuurbescherming te komen tot een Delta-
plan Biodiversiteitsherstel. Directe aanleiding vorm-
den de onderzoeken naar de dramatische afna-
me van soorten in de wereld, en in Nederland. De 
insectenpopulatie, een cruciaal onderdeel van de 
ecologische keten, is in 30 jaar met 75% vermin-
derd. 

Hoe mooi zou het zijn als juist ook de stad de plek 
wordt waar je weer vlinders ziet vliegen; waar je 
bloemen bestoven ziet worden en de waarde van 
biodiversiteit echt kunt ervaren? 

Biodiversiteit is essentieel
De biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en 
daarmee een gezonde leefomgeving, een gezonde stad. Gelukkig besef-
fen we ons steeds beter dat we onderdeel zijn van een groter geheel. Dat 
achteruitgang in het geheel (het verdwijnen van de bij, het leegvissen van 
de zeeen) ook onszelf raakt.

Een rijker Nederland
Natuurorganisaties, wetenschappers, bedrijven, bouwers en beleidsmakers 
zijn zich bewust van dit probleem en hebben de handen ineen geslagen. 
19 partijen verenigden zich in ‘Samen voor biodiversiteit’ en werken samen 
aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Met maar één doel: een rijker Ne-
derland.

 Wat als we Amsterdam 
zien als een natuurge-
bied met bewoning in 
plaats van een stad met 
plantsoenen?



De Heimanseik (een 275 jaar oude Quercus robur) in ARTIS kan tot wel 400 soorten insecten en 
mijten huisvesten. Beeld: ARTIS

Er wonen nergens zoveel verschillende 
nationaliteiten als in Amsterdam. Waar-
om geldt die diversiteit niet ook voor de 
urbane flora en fauna?

Wat doet Amsterdam?
Hoe kan Amsterdam bijdragen aan een herstel van de soortenrijkdom in 
Nederland? Wat kan Amsterdam bijdragen aan een toekomst met gezon-
de relaties tussen mens en natuur?

Natuur is niet iets waar je een uur voor rijdt, een hek doorgaat en dan ben 
je er: de natuur is overal, tussen stoeptegels en in onszelf. Terwijl wereldwijd 
de biodiversiteit en –massaliteit onder druk staat, neemt ze in Amsterdam 
toe. Amsterdam is steeds meer een ecologische vluchtheuvel voor het 
leven om ons heen. Amsterdam is een natuurgebied opzichzelf, een con-
glomeraat van ecologische niches. De stad is voor veel organismen een 
natuurlijke habitat, met bijzondere ecologische waarde. Een biotoop dat in 
grote mate door mensen wordt vormgegeven, en wat we dus zelf rijker en 
diverser kunnen maken.

Voorjaar 2019: Conferentie in ARTIS
Om het dramatische verval in biodiversiteit een halt toe te roepen, en ook 
in Amsterdam een gezonde, natuur-inclusieve stad te bouwen, neemt een 
brede coalitie van Amsterdamse organisaties initiatief tot de Amsterdamse 
bijdrage aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

In het voorjaar van 2019 komen vertegenwoordigers van bouwers, natuuror-
ganisaties, wetenschap en politiek bijeen voor een twee-daagse conferen-
tie voor een ambitieus en realiseerbaar plan voor de periode 2019 – 2025 
(750 jaar Amsterdam).



Wat als WIJ niet alleen over men-
sen gaat, maar in het Amsterdam 
van de toekomst ook gebouwd 
wordt voor planten en dieren?

Wat als we zeggen dat 
Amsterdam niet 800.000 
maar vele miljarden inwo-
ners heeft?

Organisatie

Initiatiefnemers:
Joost Janmaat/ Partizan Publik 
Thijs de Zeeuw/ Natuuroptimist

Founding partners:
De Gezonde Stad 
nextcity.nl
ARTIS

Werkgroep:
Jaap de Jong/ Aukje Ypma (De Gezonde Stad)
Maike van Stiphout/ Mathias Lehner - nextcity.nl
Thijs de Zeeuw & Joost Janmaat

Raad van Advies:
Louise Vet - Universiteit Wageningen, NIOO-KNAW
Dirk Sijmons - Emeritus prof. Environmental Design
Yvonne Franquinet – directeur ARCAM
Job Cohen - oud-burgemeester Amsterdam
Rembrandt Sutorius – directeur Artis

nature 
optimist

Parende segrijnslak op straat in de Jordaan


