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Betreft: Raadsadres Herplant van Bomen in de Binnenstad

Geachte raadsleden,
Namens de werkgroep behoud Beeldbepalende Bomen maken wij u attent op het
achterblijven van de herplant van bomen bij het beleid van de gemeente.
Het bomenplant seizoen 2020/2021 is net achter de rug. Hierin zouden volgens plan 1500
bomen worden herplant in Amsterdam. Waarvan 22 in het centrum. Tijdens de storm van
juni 2019 zijn in dit stadsdeel ongeveer 150 bomen omgewaaid en vorige zomer zijn door de
iepziekte in centrum tientallen grote iepen gekapt. De herplant van bomen in Amsterdam
loopt achter en in het centrum verdwijnen meer bomen dan er worden herplant. De
kadewandvernieuwing en de Oranje Loper spelen hier een grote rol in.
Uit veldonderzoek blijkt dat er op de vier hoofdgrachten 42 stobben of lege plantgaten zijn.
Dit is exclusief de 19 bomen die onlangs gekapt zijn op het eerste rak van de Herengracht ten
behoeve van kadewandherstel. Er zijn dit seizoen acht nieuwe bomen geplant. Het bladerdak
van de nieuwe iepen, de New Horizon, staat veel minder ver uit dan dat van de Hollandse
iepen, die nu geveld zijn. De schaduw vanwege de klimaatverandering is essentieel voor
koelte voor de bewoners. Naast de omzet van CO2 in frisse lucht en wateropvang is een breed
bladerdak van groot belang voor het milieu.
Volgens het gemeentelijk beleid is de termijn van herplant van bomen gesteld op 2 jaar met
een uitloop tot maximaal 3 jaar. Naar verluid, kan na privé kap de gemeente al binnen termijn
van ca. 4 maanden met een aanschrijving komen.
Wij verzoeken u het beleid te herzien en aanpassingen te doen, dat het herplanten van bomen
in de binnenstad versneld word uitgevoerd, zodat in het centrum het aantal bomen op peil
blijft.
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