Bestuursverslag over 2018 en 2019
Alle woonboten een groendak! Een schitterend sieraad dat Amsterdam doet stralen, als
verjaardagscadeau in 2025, als de stad 750 jaar bestaat. Woonboten zijn iconisch voor
Amsterdam en de stad zou enorm winnen aan biodiversiteit en leefbaarheid. 2.800
woonboten met een Sedum of andersoortig groendak, een ongekend visueel feest dat de
stad prominent op de duurzame kaart zet.
Grachten van Smaragd (GvS)heeft haar oorsprong in een oproep in zomer 2015 om een idee
te pitchen voor een cadeau voor de verjaardag van Amsterdam in 2025. Sindsdien
ontplooiden ondergetekende en Toon van de Put allerlei activiteiten om het idee
werkelijkheid te maken. De activiteiten namen zo’n vlucht dat op 14 september 2018 ter
consolidatie de Stichting Grachten van Smaragd is opgericht.
In 2019 beleefde Grachten van Smaragd een doorbraak met de introductie van het
fenomeen Buurbudgetten introduceerde in Amsterdam. Deze nieuwe manier van het
betrekken van burgers bij de buurt begon in oktober 2018 met de start van West Begroot
2019. Het plan Showroom Groen van GvS haalde ruimschots het aantal benodigde likes in de
eerste stemronde en maakte in de ambtelijke toets deel uit van de groene daken projecten
die nader onderzocht werden.
In Centrum Begroot (2019) doorstond het plan Grachten van Smaragd – de centrum
editie met glans de eerste stemronde en haalde met 4.513 stemmen de 7e plek in de tweede
ronde, goed voor een prijs van €20.000 (10% van ter beschikking gestelde budget), te
spenderen aan startpremies voor woonbootbewoners die hun dak willen vergroenen in
2020.
In West Begroot 2020 haalde GvS wederom ruimschoots 50 likes, maar ging niet door
naar de tweede stemronde omdat het stadsdeel vond dat er te veel plannen aan de
bevolking werden voorgelegd.
In de zomer van 2019 deden twee studenten van de Hogeschool van Amsterdam voor GvS
onderzoek naar wat woonbootbewoners concreet het best kan helpen om de overstap te
maken naar een groendak. Op 8 juni deed GvS mee aan de Open Tuinen West.
Op 9 oktober maakte Dagblad Trouw bekend dat GvS op plek 71 van de Trouw
Duurzame Top 100 van Onderop was beland. In het najaar organiseerde GvS mee aan de
Duurzame Woonboten Dag van de Woonbootvereniging Amsterdam, die op 2 november
ruim 150 belangstellenden trok.
Tot en met december 2018 waren er 13 waarvoor GvS commissie ontving. We zijn er trots
op dat dit het mogelijk maakte om begin 2019 bootvluchtelingen op Samos te ondersteunen
met een donatie van €800.
Rian Verpalen,
Voorzitter
Amsterdam, 7 juni 2020
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