Amsterdam, 1 september 2009

Beste buurtbewoners
Informatie over de kaplijst voor 49 bomen in uw buurt. (Archiefterrein Amsteldijk)
( Voor informatie: bel ons 020-6757025 of kijk op www.zpbelangen.org)
Doordat in grote delen van de buurt al jarenlang geen stadsdeelkrant wordt bezorgd,
is dit reden u op de valreep te informeren en op te roepen deze anti-kapactie te ondersteunen.
Mede doordat de Vereniging met 1000 bewoners vanaf 2004 wekelijks totaal 125 klachten
heeft ingediend (wegens het niet krijgen van de krant) wordt vanaf 3 september a.s de
stadsdeelkrant voortaan door TNT post op elk adres bezorgd.
Het stadsdeelbestuur van Oud Zuid bestaande uit de P.v.d.A. / GroenLinks wil voor de winsten
uit de grondexploitatie het terrein van het gemeentearchief en het Dora Tamanaplein volledig
verdichten met ( ondergrondse) bebouwing, inclusief een deel van de tuinen aan de Amsteldijk.
Het zuidoostelijke deel van de Pijp dreigt voor bijna 50% van haar enige groenvoorziening berooft
te worden, zonder enige reële compensatie.
Met dit kapvoornemen dreigt de leefbaarheid van de Pijp nog verder te verslechteren.
De 49 bomen worden niet op de huidige locatie herplant, maar voor €. 72.000,- slechts financieel
gecompenseerd door storting in de eigen stadsdeelkas.
Over waar de vier te verplanten platanen ( staan op het Dora Tamanaplein) in de nabijheid van het
Gemeentearchief worden herplant, wordt geen duidelijkheid gegeven.
De Provincie Noord-Holland heeft onder leiding van gedeputeerde Staten met als voorzitter
dhr. Borghouts ( GroenLinks) op 26 mei 2009 het nieuwe bestemmingsplan Archiefterrein
goedgekeurd.
De anti-kapactie wordt o.a. georganiseerd door de Vereniging Zuid- en Pijpbelangen.
( een van haar doelstellingen is op te komen voor de leefbaarheid, het groen en het behoud van
de sociale huurwoningen in Oud Zuid)
Zuid- en Pijpbelangen zet zich al 16 jaar in voor bewoners en is ook zolang vertegenwoordigd
in de stadsdeelraad van Oud Zuid.
Desgewenst kunt u gebruik maken van de afgedrukte standaardzienswijze op de achterzijde.
U kunt ook een reactie in uw eigen bewoordingen insturen.
Maak voor uw zelf een kopie. Bezorg s.v.p. vóór 10 september a.s. uw reactie op de Saffierstraat 204
of de Saffierstraat 8-A huis, 1074 GR, Amsterdam.
Rechtreeks aan het stadsdeel sturen kan ook.
Voor informatie: telnr. 020-6757025. E-mail: stem_zpbelangen@hotmail.com.
( Giften voor de drukkosten zijn welkom op postgiro: 6933242, t.b.v. de Ver. Zuid- en Pijpbelangen, te Amsterdam)

Aan het Dagelijks Bestuur
Stadsdeel Oud Zuid,
Koninginneweg 1, 1071 HZ Amsterdam.

Amsterdam, september 2009
Zienswijze

-Hierbij geeft ondergetekende voorlopig zijn / haar zienswijze op het kapvoornemen voor 49 bomen

en het verplanten van 4 bomen staande op het Dora Tamanaplein, rond het voormalige
gemeentearchief in o.a. de Tolstraat, op grond van een publicatie in de stadsdeelkrant van 11
augustus 2009, onder nr. 60-1289. Insturen kan t/m 9 september a.s.
Ondergetekende beroept zich hierbij op het feit dat geen informatie van het stadsdeel is ontvangen
en gaat ervan uit dat de termijn voor het geven van een zienswijze wordt verlengd.
Mede doordat de stukken niet correct ter inzage liggen,( alle oneven bladzijden uit het bomenrapport
verplantingsonderzoek ontbreken) wordt geen duidelijk beeld verkregen van uw plannen.
De plattegronden in schaal 1:100 met alle 127 in de omgeving onderzochte bomen, inclusief de
te kappen 49 bomen ontbreken. Ook worden niet alle te kappen bomen aangegeven.
-De kapvergunning voor de onderstaande genoemde 49 bomen dient niet te worden verleend, aangezien
ter plaatse niet wordt gecompenseerd en de leefbaarheid zonder groen niet langer kan worden
gegarandeerd. Veel te kappen bomen kunnen evenwel op grond van het rapport verplant worden.
De kap betreft: 23 sierkersen, 2 platanen, 6 gewone esdoorns, 11 Italiaanse populieren, één vlier, 3
berken en één honingboom.
-Een aantal lindebomen ( 7) langs het bouwterrein in de Rustenburgerstraat zijn onlangs illegaal
gekapt en waren wel verplantbaar. ( blz.10) Er wordt een directe herplant verlangd.
--Kap zal leiden tot een verdere toename van o.a. het dodelijke fijnstof, verdere afname van de luchtzuiverende functie, nog vuilere lucht,vanwege de aan te leggen parkeergarages, hetgeen een
verslechtering van de leefbaarheid betekent.
Het betekent zomers extra opwarming door meer verstening en minder schaduw.
-Het huidige groen fungeert nu als geluidsbuffer en is het woongebied van vogels en dieren.
-Nu wordt een deel van de luchtvervuiling afkomstig van de Amsteldijk en de van Woustraat door het
aanwezige groen nog beperkt.
Er bestaat juist behoefte aan meer volwaardig groen. ( bomen uit de eerste grootte) en niet aan bolacacia’s
van 3 meter. Bezuinigen door de aanleg van z.g. schaamgroen levert geen bijdrage aan het leefmilieu.
-In de Pijp en Zuid en in de binnentuinen is al te veel groen zonder enige compensatie verdwenen.
Het Dora Tanameplein is eerder aangewezen als groencompensatie vanwege de bouw van Tabitha.
-De locale overheid gaat in tegen de eigen Minister Verburg van Natuurbeheer die juist burgers
oproept in verzet te komen tegen kap en overheden aangeeft bestaand groen te behouden.
Ook de Ver. Nederlandse Gemeenten ( waarbij Oud Zuid is aangesloten) bepleit meer groen en
behoud hiervan en verlangt meer zeggenschap van bewoners.
Daarnaast komt het ministerie van VROM met de regeling dat iedere burger recht heeft op 75m2
groen en in de steden sprake moet zijn van een inhaalslag, vanwege het grote tekort aan groen in
de directe omgeving.
-Met de voorgenomen kap en het niet herplanten van een gelijkwaardige voorziening op dezelfde
locatie wordt mijn recht op leven geschonden. ( artikel 2 Europees Verdrag Rechten van de Mens
( EVRM). Amsterdam behoort tot een van de zwaarst vervuilde gebieden in Europa.
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