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Betreft verzoek om handhaving herplant bomen Goudenbocht. 
 
 
Geachte leden van het dagelijks bestuur, 
 
Op 5 juni 2019 heeft een storm vele en zeer grote bomen ter hoogte van de Goudenbocht van 
de Herengracht omgewaaid. Ook voor omgewaaide bomen bestaat de plicht tot herplant 
binnen twee seizoenen. Dit betekent dat uiterlijk in 2021 nieuwe bomen op de lege plekken 
hadden moeten staan. Naar onze mening zijn wel een paar bomen herplant, maar wij missen 
er nog vijf. Het betreft de bomen tegenover de panden 471, 473, 477, 481 en 503.   
 
Wij hebben bemerkt dat in de tussentijd de boomspiegels zijn geplaveid en gebruikt worden als 
parkeerplaats voor auto’s en fietsen, zie afbeeldingen. Duidelijk is te zien dat er nieuw plaveisel 
ligt. De bomenkaart geeft aan wat er nu aan bomen staat. Bij ons bestaat de vrees, dat geheel 
vergeten wordt dat hier bomen dienen te worden teruggeplaatst. 
 
Bij deze doen wij een dringend verzoek om handhaving tot uitvoering van de herplant plicht in 
het voorjaar van 2023 te doen uitvoeren. Dit zou vier seizoenen zijn na de storm van 2019, wat 
ruim voldoende tijd is voor de gemeente om aan de herplant plicht te voldoen. We vinden elk 
verder uitstel onaanvaardbaar.  
 
Het betreft hier een stuk gracht dat Beschermd Stadsgezicht is en in het gebied van Wereld 
Erfgoed ligt. De naam van GOUDENBOCHT wordt hier geen eer aangedaan, ook al bestaat er de 
fantasie van Berckheyde met een gracht zonder bomen, zie de website Goudenbocht met de 
kaart met bomen van 2008 en een afbeelding van het fantasie schilderij uit de 17e eeuw. 
 
Uw reactie zien wij ten spoedigste tegemoet. 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het bestuur van het Comite Westelijke Grachtengordel e.o. 
 

 
H.E. van Nierop, voorzitter    P. ter Bergh,  secretaris 
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