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Betreft: Raadadres inzake beschikbaar stellen van 26.5 miljoen t.b.v. 18 groenprojecten.

Geachte raadsleden,
Namens de werkgroep Behoud Beeldbepalende Bomen spreken wij ons genoegen uit over de
beschikbaarstelling van 26,5 miljoen voor 18 groenprojecten, conform het besluit wethouder
L. Ivens de dato 5 januari jl. Het stemt ons zeer positief over meer schone lucht in de stedelijke
omgeving te krijgen.
Echter, als kanttekening: het centrum wordt bij 18 genoemde groenprojecten buiten
beschouwing gelaten. Dat stelt ons zeer teleur.
Het centrum beschikt weliswaar niet over een park, maar er is wel een plan om een park te
creëren op de NZ Voorburgwal.
Bovendien heeft het centrum een naam op te houden met de vele bomen langs de grachten,
die op de lijst van World Heritage staan. Het herstel van de kadewanden en de herinrichting
van de Rozengracht vormen door onzorgvuldig plannen van de gemeente een bedreiging voor
vele bomen die thans nog in het centrum staan.
Het buitensluiten van het centrum bij het grote groenproject achten wij een grote omissie, ook
gelet op de luchtkwaliteit en hittestress.
Een groot aantal van de bomen in het centrum en de grachtengordel is van monumentale
waarde en heeft een beeldbepalend karakter, vele bomen zijn tussen de 70-10 jaar oud.
Vele bomen hebben een enorme kroon, die ca. 40.000 m3 CO2 kan omzetten in frisse en schone
lucht.
Deze bomen gaan een onzekere toekomst tegemoet met het huidige beleid van
kadewandherstel, de herinrichting van de NZ Voorburgwal en de huidige plannen voor de
Oranje Loper.
Het kappen van bomen vergroot de achterstand bij het behalen van de door de gemeente
Amsterdam gestelde milieunormen en zal omzet van CO2, koelte en waterberging negatief
beïnvloeden. Bomenkap druist in tegen het klimaatadaptatiebeleid van het coalitieakkoord van
2018.

Daarom verzoeken wij u ook geld ter beschikking te stellen om kap van de bestaande bomen in
de binnenstad te voorkomen door de bestaande plannen bij te stellen en om in de plannen
voor de aanleg van 18 groenprojecten uitdrukkelijk het centrum en de binnenstad ook op te
nemen.
Wij verzoeken tevens om beleid te maken om de bomen in een programma voor monitoring
op te nemen ter verbetering van de conditie en ter voorkoming van de iepenziekte. In beleid
dient opgenomen te worden:
a. tijdige lokalisering van de iepenziekte door voor de ontdekking van de broedplaats van de
iepenspintkever vallen te zetten, de aangetaste takken tijdig te snoeien en hiermee de
iepziektecyclus te doorbreken
b. preventief enten van de bomen, in het bijzonder de monumentale bomen, met de
biologische verticillium schimmel om de iepenziekte te voorkomen
c. met bemesting de bomen gezonder te maken; een boom langs de grachtenkade heeft vaak
te kort aan vruchtbare bodem.
Kortom, wij vragen u met klem het onderhoud van de bestaande houtopstand van de
binnenstad toe te voegen aan het beleid van het grote groenproject van de 18 genoemde
parken.
Uw reactie zien mij met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van het Comité Westelijke grachtengordel e.o.
H.E. van Nierop, voorzitter

