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Missie en Doelstelling
Missie
Grachten van Smaragd – alle woonboten een groendak, als cadeau voor Amsterdam in 2025 bij
haar 750ste verjaardag.
Doelstelling
De Stichting Grachten van Smaragd heeft als doel:
Het bevorderen van de vergroening van, in eerste instantie, Amsterdamse oppervlaktewateren, middels het enthousiasmeren en stimuleren van waterwoningeigenaren en –
bewoners, inwoners en ondernemers van de stad en gemeentelijke, provinciale, landelijke
en Europese overheden tot het nemen van duurzame, vergroenende maatregelen aan en om
de waterwoningen in het algemeen en de aanleg van groendaken in het bijzonder.
De stichting heeft geen winstoogmerk. De oprichtingsakte beschrijft dat enig batig
liquidatiesaldo bij opheffing van de stichting wordt aangewend voor een stichting met een
gelijksoortige doelstelling
Strategie
De stichting bereikt haar doel door het verrichten van alle handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De
stichting ontplooit de volgende activiteiten:
1. Informeren van bovengenoemde partijen, met name waterwoningeigenaren – en
bewoners en omwonenden, over de voordelen, methodieken, opties en
financieringsmogelijkheden van vergroening en verduurzaming van waterwoningen in
het algemeen en van groendaken in het bijzonder. Hiertoe bedient de stichting zich van
onder meer de volgende middelen:
a. organiseren van informatie-events, al dan niet ter voorbereiding of gedurende de
concrete realisatie van het doel van de stichting, zoals de aanleg van een
groendak op een waterwoning, en bij voorkeur in samenwerking georganiseerd
met lokale groepen waterwoningbewoners,
b. beheer van een website en sociale media,
c. produceren van film- en fotomateriaal,
d. plaatsen van advertenties en advertorials,
e. verzorgen van publiciteit middels interviews, deelnemen aan
mediaprogramma’s, etc.
2. Lobbyen bij overheden, uitvoerings- en beheersorganisaties als Waternet en Waterschap
bestuursorganen en bedrijfsleven;
3. Samen met andere partijen ontwikkelen en uitvoeren van ideeën en concrete
voorbeelden van de vergroening en verduurzaming van grotere en samenhangende
delen oppervlaktewater, waarbij actief gezocht wordt om collectieve voordelen zo goed
mogelijk uit te nutten;
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4. Netwerken, te weten het actief deelnemen aan evenementen en bijeenkomsten om het
doel van de stichting bij ter zake doende individuen en organisaties over het voetlicht te
krijgen en door aansluiting bij of samenwerking met relevante organisaties zoals
Stichting De Gezonde Stad, Green Deal Groene Daken, Amsterdam 750, Duurzaam 020,
Stichting 02025 etc.
5. Stimuleren en organiseren van financiële mogelijkheden bij zowel particulieren als
organisaties door (het assisteren bij) het aanvragen van subsidies en sponsoring, het
benaderen van investeerders, crowd funding, het organiseren van collectieve
inkoopvoordelen etc.
6. Stimuleren en door het samenbrengen van relevante organisaties en partijen om tot
meer omvattende plannen te komen voor (collectie) vergroening van
oppervlaktewateren.
Bestuur
Bestuursleden:
Voorzitter: Rian Verpalen
Secretaris: Hanneke van den Boom
Penningmeester: Erik den Boer
Er is geen beloning van toepassing op verrichtingen van de bestuursleden van de Stichting. Zoals
vermeldt in de oprichtingsstatuten van de stichting is het bestuur niet bevoegd.
Werving en besteding van gelden
De stichting financiert haar activiteiten waar mogelijk op basis van good will, samenwerking, en
sponsoring in kind. Voor bijvoorbeeld de organisatie van informatie-events zal zoveel mogelijk
geprobeerd worden de locatie verzorgt te krijgen door een mede-uitnodigende organisatie. Veel
van de inzet wordt door vrijwilligers ingebracht.
De Stichting zal vooralsnog nauwelijks of geen vermogen hebben. Het streven is om een
kassaldo te hebben, dat voldoende is om de werkzaamheden van de stichting te bekostigen.
Hiertoe voorziet de stichting een aantal bronnen. De eerste is het aanvragen van specifieke
subsidies gericht op bijvoorbeeld voorzieningen of activiteiten in de openbare ruimte ter
ondersteuning van concrete voorlichtingsactiviteiten, het ontwikkelen van duurzame
initiatieven en het stimuleren van Verduurzaming van de stedelijke omgeving. De tweede is
commissie van aanleverende bedrijven, wanneer een succesvolle bemiddeling heeft plaatsgevonden tussen afnemer en leverancier dankzij inspanningen van de stichting. Op termijn
hoopt de stichting hier nog een derde bron aan toe te voegen, namelijk sponsoring door
bedrijven, investeerders en organisaties, die met name een bredere aanpak van de vergroening
van het oppervlakte water een warm hart toedragen. Hiertoe zal de stichting ook deelnemen aan
pitches en prijsvragen.
Van belang is hier te melden dat vooralsnog de gelden van de stichting alleen bedoeld zijn voor
het verspreiden van de boodschap. De daadwerkelijke vergroening of verduurzaming, zoals
bijvoorbeeld de aanleg van een groendak zelf, wordt gefinancierd door de waterwoningeigenaar
zelf, daarbij al dan niet geholpen door specifieke (gemeentelijke) subsidieprogramma’s zoals
bijvoorbeeld ‘Meer en beter groen’ van de Gemeente Amsterdam.
Gezien de omvang van de missie van de stichting, een groendak voor alle meer dan 2.800
woonboten in Amsterdam, en de veronderstelling dat subsidie een zeer belangrijk onderdeel is
bij de totstandkoming van de (individuele) beslissing om een groendak en/of aanvullende
vergroenende maatregelen te nemen, zet de stichting zich in om enerzijds het belang van de
specifieke gemeentelijke subsidie te blijven benadrukken en zoekt de stichting anderzijds
aansluiting bij met name met de plannen van de Club van 750 om grootschalige, structurele
financiering te organiseren voor (meerdere) cadeaus voor de Stad Amsterdam in 2025.
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Verslag van uitgeoefende activiteiten
De Stichting Grachten van Smaragd heeft haar oorsprong in een oproep in zomer 2015 om een
idee te pitchen voor een duurzaam cadeau voor de Amsterdam in 2025, als de stad 750 jaar
bestaat. Woonboten zijn iconisch voor Amsterdam. De stad zou letterlijk omhangen zijn met een
schitterend groen sieraad als alle 2.500+ woonboten een Sedum of andersoortig groendak
hadden. Amsterdam zou er ongekend visueel mee op de kaart staan als duurzame stad en zou
enorm winnen aan biodiversiteit en leefbaarheid. De reacties op de pitches ‘Grachten van
Smaragd – duurzaam sieraad voor de jarige stad’ op ‘Amsterdam 750 #1’ op 27 oktober 2015 en
vervolgens op het op 23 juni 2016, waren zo positief dat bij ABC Bewonersinitiatieven West een
subsidie aangevraagd is en verkregen (SBA-006884) om een pilot (genaamd Kades van
Smaragd) te starten aan de Da Costakade in West. Hiervan zijn de eerste en tweede
informatieavond georganiseerd op respectievelijk 13 december 2016 en 6 februari 2017. De
doorbraak op deze bijeenkomst was de introductie van een relatief nieuw groendaksysteem dat
lichter, goedkoper en makkelijk zelf aan te leggen. Daarmee was een groendak ineens voor
iedereen bereikbaar. Leden van de kerngroep hebben elkaar vervolgens geholpen bij veel
uitzoekwerk en de subsidieaanvragen bij de gemeenten. Ook hielpen leden van de groep bij de
aanleg van een groendak op woonark Bilderdijkkade 801 op 4 maart 2017.
Sindsdien omvatten reguliere activiteiten van de oprichtingsgroep het beantwoorden van mail
en telefoontjes over het aanleggen van groendaken op woonboten, hulp bij subsidie aanvragen
en regelmatig netwerk gesprekken met partners, aanverwante organisaties en medewerkers
van de gemeente Amsterdam over het bevorderen van groene daken in de gemeente Amsterdam
en uitbreiding of aanscherping van subsidie mogelijkheden voor groene daken. Om deze
activiteiten te consolideren is op 14 sept. 2018 de Stichting Grachten van Smaragd opgericht.
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Uitgelichte activiteiten 2018
19 september: Stichting Grachten van Smaragd wordt partner van Green Deal Groene Daken.
https://www.greendealgroenedaken.nl/nieuws/
29 augustus: assistentie bij het aanleggen van een groendak op woonboot Leidsekade
24 juli: Deelname aan kennismakingmiddag wethouder Ruimtelijke Ordening Marieke van
Doornick
20 juli: Inspiratiewandeling met architect Andre Dekker, Observatorium Rotterdam
30 juni: artikel in publicatie ‘Oudestadt’
22 juni: Evenement ‘Hugo de Grootgracht gaat Groen’, gelijktijdige aanleg van een groendak op 3
woonboten aan de Hugo de Grootkade, met muzikale ondersteuning en als onderdeel van ‘We
make the City’ en het Rooftop Symposium Amsterdam. Opnames voor documentaire van
Stichting Groene Grachten.
15 juni: digitale scan woonboot groendak door 3Co ten behoeve van ontwikkeling Augmented
Reality app
12 juni: 1e editie van de open avond voor hulp bij subsidieaanvragen. Iedere tweede dinsdag van
de maand, kunnen (water)woningeigenaren ondersteuning krijgen bij het aanvragen van
subsidies voor de aanleg van een groendak
09 juni: Deelname Open Tuinen West tour
Verdere Uitgelichte activiteiten 2017
27 oktober: Presentatie bij ‘Amsterdam 750 jaar – nog 8 jaar te gaan’ over belang voortbestaan
subsidiemogelijkheden groendak Pakhuis de Zwijger
15 okt: Informatieochtend voor woonbootbewoners aan de Hugo de Grootkade.
27 september: Artikel in Vlot, het landelijk magazine dat bij alle waterwoningen in Nederland
bezorgt wordt
13 september: Evenement ‘Vier Groen’, gelijktijdige aanleg van een groendak op 4 woonboten
aan de Da Costakade, met muzikale ondersteuning
9 juli: item in de zomereditie van de Uitkrant Amsterdam bij het hoofdartikel ‘Hogerop, op het
dak gebeurt het in Amsterdam’
07 juni: foto-opnamen van Duurzaam020 op groendak woonboot ten behoeve van gemeentelijk
Duurzaamheidsfolder
22 mei: uitzending van ‘Een dak vol plantjes’, item in het VARA televisie programma ‘Groen licht’
14 april: assistentie bij de aanleg van een groendak op woonboot Stadhouderskade
06 april: financiering van groendaken op woonboten als case study op ‘Jij maakt de stad’
Amsterdam 1 oktober 2018
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