De stadsdeelraad van Zuid in vergadering bijeen op 27- en 28 juni 2012

AMENDEMENT 2

Telnr. 020-6643282

Nummer: (in te vullen door griffie)
Naar aanleiding van agendapunt 8 van de raad.

De stadsdeelraad van het Stadsdeel Zuid in vergadering bijeen op 27- en 28 juni 2012

Onderwerp: zelfbouwkavels Warmeloo Nr. BD201 2-001 803
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:
constaterende, dat het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid 2 zelfbouwkavels wenst uit te geven om
een rijtje huizen op een logaritmisch afgerond geheel te krijgen,

eveneens constaterende,
dat het braakliggende gebiedje zich in de afgelopen 40 jaar heeft ontwikkeld tot een waar vogel- en
amfibieënbiotoop met vele monumentale bomen en diverse bijzondere plantensoorten,
-dat dit gebiedje mede onderdeel is van de hoofdgroen- en hoofdbomenstructuur en althans fungeert als
kraamkamerbiotoop,
-dat de oorspronkelijke flora- en fauna steeds meer teruggedrongen- en alsmaar zeldzamer wordt,
-dat betreffende flora en fauna in het gebiedje sowieso in zijn geheel onder de soortenbescherming staat
van de natuurbeschermingswet,

alsook constaterende, dat deze ecologische verbindingsschakel na jaren van natuurvorming ineens op
zeer grove wijze dreigt te worden omgespit en te worden ontdaan van alle grote bomen die meer dan een
halve eeuw oud zijn,
-dat er tenminste 31 bomen ,waaronder 40 jaar oude Elzenbomen, voor deze zelfbouwkavels omgehakt
moeten worden en de nog groene fietsroute wordt aangetast,

van mening zijnde, dat steeds meer groen zonder compensatie moet verdwijnen voor allerhande
verdichtingsprojecten, ondergrondse containers, vrijliggende fietspaden, het aanleggen van nieuwe
wegen en toenemende verstening,
-dat jarenlange dunning van bomen in binnentuinen door woningcorporaties is doorgeslagen en er niet of nauwelijks tot herplant van gekapte bomen is overgegaan,
Besluit:
-Geen zelfbouwkavels als logaritmische vanzelfsprekendheid uitgeven aan de Warmeloo.
-Aanwijzen als natuurgebied en als onderdeel koppelen aan de ecologische hoofdgroenstructuur
tussen het Amsterdamse Bos en het Amstelpark via het Gijsbrecht van Aemstelpark.
( Dit uitermate waardevolle natuurreservaatje in stand laten zonder beheer, want geen beheer is
voor de natuur het beste beheer en dient tevens als compensatie voor de kaalslag op het Loopveld)
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