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De werkgroep Behoud Beeldbepalende Bomen (BBB) van het Comité Westelijke
Grachtengordel e.o. zet zich al meer dan een jaar lang in voor het behoud van de bomen in de
binnenstad en heeft daarin goede resultaten behaald, zoals het intrekken van diverse
kapvergunningen voor onder meer een tiental 100-jarige bomen op de Herengracht ter hoogte
van het Bartolottihuis en op het Singel t.o. 308-342 en de Leliegracht.
Onlangs is een convenant getekend met de gemeente waarin is afgesproken dat er een
methode zal worden ontwikkeld voor kadewandherstel met behoud van de bomen, waarna die
methode in heel Amsterdam zal worden toegepast.
Samen met het Comité Bewoners Rozengracht worden acties voorbereid voor het behoud van
de 100-jarige boom t.o. Rozengracht 75, het behoud van vier oude bomen (plantjaar 1950
en1980) langs het fietspad op de Westermarkt (de zogenaamde ‘Oranje Loper’) en de 63
bomen die volgens het concept herinrichting de NZ Voorburgwal Noord zullen worden gekapt of
‘verplaatst’ — wat tot nu toe een eufemisme voor kappen is gebleken.
Het ‘groene’ beleid van Groen Links proberen we om te buigen door het voeren van gesprekken
en het schrijven van raadadressen.

Westermarkt: Vrij baan voor voetgangers en fietsers? Veel groen, fietspad en
stoplichten verdwijnen. Het vrijliggende fietspad is veilig voor het drukke verkeer
in westelijke richting, zegt de Fietsersbond. Bij weggummen van het fietspad
wordt de hele rij iepen plantjaar 1950 en 1980 gekapt, vier van de zeven grote
Hollandse iepen van de Westermarkt.

Onveilige situatie: De rijweg van de Keizersgracht wordt versmald. Stoplichten
verdwijnen. Weet u dat hier elke ochtend honderden scholieren uit Noord op weg
naar school fietsen?

Damwanden
De damwanden die nu gedeeltelijk gevuld zijn met water, zijn nog lelijker dan de
damwanden met zand en wilde bloemen. De Goede Wal, bewonersgroep Waalseiland,
kwam met een alternatief voor de damwanden. Hier zal de waterberging geen last van
hebben. Zij zijn in gesprek met de gemeente.

Klimaatadaptatie
Hoe belangrijk de wateropvang door de grote kruinen van de bomen is, wordt vergeten.
Die wateropvang en de geleidelijke afgifte van water zorgt dat de riolen niet overlopen.
De kruinen geven ons ook koelte. De temperatuur in de binnenstad ligt op warme dagen
5-8 graden hoger dan elders. Ook de CO2-opvang hebben wij in de binnenstad hard
nodig. De belofte dat bomen worden teruggeplant blijkt moeilijk na te komen, want er
zijn nauwelijks bomen voorradig die aan de norm van 25-30 doorsnee van de stam op
130 cm hoogte voldoen.
NZ Voorburgwal Noord
Op de NZ voorburgwal Noord worden alle 52 Hollandse iepen gekapt. De
bomenspecialist, als influencer gebruikt om de plannen uit te leggen, vertelde bij zijn
vertrek dat bij een andere planning en grondverbetering de bomen behouden
kunnen worden voor de herinrichting. Ook deze Hollandse iepen kunnen wel 100 jaar
worden. Maar niet als ze worden verplaatst.

Helpt u mee met het redden van de Amsterdamse bomen? Dat kan door de petitie te
tekenen en/of te doneren:

Teken de petitie
https://petities.nl/petitions/red-de-bomen-bij-kadewandvernieuwing-amsterdam
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:
www.oudestadt.nl/doneren
Onze activiteiten zijn vrijwillig, maar we moeten verschillende operationele en
juridische kosten betalen. Het wijkcentrum heeft een ANBI-status; uw gift is
aftrekbaar voor inkomstenbelasting. Meer informatie op onze sites:
www.effekappenou.nl en www.comite-westelijke-grachtengordel.nl

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 Wereld Iepenstad hoog te houden. Dat doen
vele groenliefhebbers met ons. U ook?
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@comitewestelijkegrachten.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.
Gerelateerde sites:
www.bomenbeschermingamsterdam.nl
Gerelateerde petities:
https://petities.nl/petitions/stop-de-bomenkap-op-de-rozengracht
https://petities.nl/petitions/red-de-bomen-bij-kadewandvernieuwing-amsterdam
https://petities.nl/petitions/bewoners-van-noord-willen-bomen-terug-in-elzenhagenzuid
https://petities.nl/petitions/steun-het-groen-manifest-tegen-de-massale-bomenkapin-amsterdam
https://petities.nl/petitions/behoud-de-bomenpracht-op-de-rozengracht
Informatie over iepziekte en de bestrijding ervan:
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bomen/boomziekten-gebreken
www.dutchelmdisease.org/Dutch/iepziekte/index.html
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bomen/boomziekten-gebreken

