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Raadadres: Herinrichting NZ Voorburgwal Noord met behoud van de bomen.
Geachte raadsleden,
De NZ Voorbrugwal Noord is een brede gedempte gracht. De doelstelling is ruimte voor
voetgangers en fietsers. Op de stoep staan bomen, die staan de voetgangers niet in de weg.
Zij geven de voetgangers koelte. Waarom moeten de bomen langs de trambaan geplaatst
worden? Dat geeft toch overlast van bladeren en takken? Wij spreken onze zorgen uit voor dit
plan.
De herindeling wordt op de website wordt met een video opname uitgesproken. Vrolijk wordt
verteld dat 52 bomen (plantjaar 1985), nog maar 10 jaar te leven hebben en dus nu beter
kunnen worden vervangen. En vertelt hij verder, dat gebeurt dan door het planten van 63
bomen langs de trambaan.
De luchthartige boodschap van een bomenspecialist, die overigens niet meer in dienst van de
gemeente wekt verbazing. In augustus jl hebben wij met deze bomenspecialist op de locatie
rondgelopen en de ins en outs van het conceptontwerp van de herinrichting NZ Voorburgwal
Noord besproken. Toen hebben wij hem op de man af gevraagd of de bomen niet behouden
konden worden voor de NZ, en zo nodig, verplaatst konden worden naar een plek die past in
de herinrichting van de NZ. Voorburgwal.
Zijn antwoord was: “Ja zeker, dat was wel degelijk mogelijk bij een andere planning”.
Wij legden dit voor aan een externe bomenspecialist. Deze vroeg, wanneer gaan ze beginnen?
Over een jaar? Dan is er ruimschoots de tijd om met groeiplaatsverbetering de boomkluiten
gezond te maken.
Dit advies leggen wij nu aan u voor. Kappen van zoveel levensvatbare bomen is in strijd met
het Klimaatadaptatie Akkoord, dat u hebt ondertekend. Iepen kunnen in de stad wel 100 jaar
oud worden. Deze iepen hebben nog 60 jaar te gaan bij goede verzorging. Hollandse iepen zijn
nauwelijks verkrijgbaar en de gemeente loopt achter bij de herplant van bomen.
Kortom, wij vragen u dringend de planning van de NZ Voorburgwal Noord zodanig te doen
aanpassen, dat de huidige bomen ten spoedigste extra verzorging krijgen door
groeiplaatsverbetering en te beslissen dat de bomen in de herinrichting van de NZ
Voorbrugwal een plek kunnen behouden.
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