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GERED tien 100-jarige bomen
Herengracht 150-170!

Tientallen BOMEN GERED
Dankzij onze inspanningen en jullie steun, de kapvergunningen van de
nog aanwezige bomen van de Leliegracht en de Herengracht 150-170,
169-191, waaronder tien 100-jarige bomen en de bomen aan het Singel
280-242 zijn ingetrokken!

Ook gered 100-jarige boom t.o. Herengracht 169
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We werken aan langdurige en duurzame
oplossingen
Teamoverleg met deelnemers kadewandproject van de gemeente, Comité
Westelijke Grachtengordel en een externe bomenspecialist is gestart met
een twee wekelijkse bijeenkomsten om te onderzoeken of de bewezen
techniek van kadewandherstel met behoud van de bomen kan worden
toegepast op de Leliegracht. Bij succes, zou dit dan toepasbaar zijn op
andere grachten.
Tegelijkertijd lopen er pilots van innovatieve technieken elders in de stad
ook met het doel bij geschiktheid voor behoud bomen toegepast te
worden in de binnenstad.
Experttafel over groen wordt gehouden op 21 april met
gemeenteraadsleden, ambtenaren, Comité Westelijke Grachtengordel en
de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad.
Een 2e expert meeting over de monumentaliteit van de kadewanden wordt
uitgewerkt. De fundamenten van de monumentale panden mogen niet
afgebroken worden. Waarom dan wel toestaan de monumentale
kadewanden te slopen?
Kortom, er zijn vorderingen gemaakt, maar wij zijn er nog lang niet.
Wat is niet gelukt?
Helaas, zijn de bomen op de Herengracht 1-103 niet aan de zaag
ontkomen. De bewoners waren onvoldoende geïnformeerd. Er werd geen
bezwaar gemaakt. De werkgroep kon geen hulp bieden wegens verlopen
termijn.
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Project van de Gemeente - Oranje Loper zie de
site www.amsterdam.nl/oranjeloper
Door de aanleg van de loopbruggen voor de zes te vernieuwen bruggen
zullen bomen gekapt en/of verplaatst moeten worden. De leden van de
werkgroep hebben te vergeefs gestreden voor het behoud van de 70-jarige
boom t.o. Keizersgracht 183.
De vier beeldbepalende bomen op de Westermarkt tussen het fietspad en
de rijweg willen wij behouden. Verplaatsing overleven ze niet. De boom
(1950) rechts, gemutileerd door een aanrijding, staat vol in bloei.

Deze rij bomen
plantjaar 1950,
1980 en 2012
staan met rode
stipjes
aangegeven op
de onderstaande
tekening.
Verplaatsing
zullen de oude
bomen niet
overleven!!
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Steun ons subsidieproject
De gemeente stelt dit jaar € 300.000 beschikbaar ter verbetering van de
buurt. De werkgroep Behoud Bomen heeft het volgende voorstel gedaan.
Zij vragen u hiervoor te stemmen tot 3 mei as. op de site:
centrumbegroot.nl. Wij hebben minimaal 50 stemmen nodig voor onze
ludieke aanvraag.
“De schaduwzijde voor de bewoners” te garanderen door het plaatsen van
parasols op elke boomstam van de onlangs gekapte bomen. De parasol
wordt bij de buurt afgeleverd, naar keuze bijv. Shadylace.

Stem op parasols voor 3 mei: https://centrumbegroot.amsterdam.nl/plan/39100
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Hoe kan JIJ
de Amsterdamse bomen helpen redden?

Teken de petitie!
https://petities.nl/petitions/red-de-bomen-bij-kadewandvernieuwingamsterdam?locale=nl
Na ondertekening ontvangt u een link in uw mailbox waarmee u uw
‘ondertekening’ van de petitie kunt bevestigen.
Stuur bovenstaande link door naar uw contacten via e-mail of Whatsapp.
Het kost niets, en het levert veel op: voor de stad en voor ons allemaal!

Doneer
op bankrekening nr NL03INGB0004871888 t.n.v. Wijkcentrum d’
Oude Stadt o.v.v. Gift Bomen. Online doneren met iDEAL of creditcard
kan ook: https://www.oudestadt.nl/doneren/
Onze activiteiten zijn gratis en vrijwillig, maar we moeten verschillende
operationele en juridische kosten betalen. Het wijkcentrum heeft een
ANBI-status; uw gift is aftrekbaar voor inkomstenbelasting.
Zie onze sites voor meer informatie:
www.effekappenou.nl
www.comite-westelijke-grachtengordel.nl

Hulp bij website & sociale media
Op dit moment, zoeken we hulp
voor de website en steun bij social
media.
Als je een passie hebt voor het
behoud van Amsterdamse bomen en
ervaring hebt met het beheren van
websites en / of social media, laat
het ons dan weten als je lid wilt
worden van onze groep! Contact: info@effekappenou.nl.
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COLOFON
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Werkgroep Behoud
Beeldbepalende Bomen. De doelstelling van de werkgroep BBB is het
behoud van de bomen en de naam van Amsterdam als ‘Werelds
Iepenstad’ hoog te houden. Dat doen vele groen liefhebbers met ons.
Financiële bijdragen zijn welkom, vrijwilligers ook — als u nog iets
anders wilt doneren dan geld. Uw tijd en expertise waarderen wij zeer.
Neem contact met ons op door een mailt te sturen met
info@effekappenou.nl. Vertel ons op welke manier u zou willen
bijdragen aan het behoud van de groene stad. Vergeet niet uw naam en
telefoonnummer te vermelden.
Andere gehouden petities:
https://petities.nl/petitions/stop-de-bomenkap-op-derozengracht?locale=nl
https://petities.nl/petitions/red-de-bomen-bij-kadewandvernieuwingamsterdam?locale=nl
https://petities.nl/petitions/bewoners-van-noord-willen-bomen-terug-inelzenhagen-zuid?locale=nl
https://petities.nl/petitions/steun-het-groen-manifest-tegen-de-massalebomenkap-in-amsterdam?locale=nl
https://petities.nl/petitions/behoud-de-bomenpracht-op-derozengracht?locale=nl
https://www.bomenbeschermingamsterdam.nl/
Informatie over iepenziekte en de bestrijding:
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bomen/boomziektengebreken/
Een duidelijke voorbeeldfoto van een aangetaste iep vindt u op
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bomen/zieke-iepenafvoeren/
Uitgebreide informatie kunt u vinden op
http://www.dutchelmdisease.org/Dutch/iepziekte/index.html
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