Amsterdam, 29 oktober 2020
Bomenkap bij kademuurvernieuwing in strijd met
klimaatadaptatiedoelstelling Coalitieakkoord
Geachte leden van de Commissie MLW,
De kademuurvernieuwing dreigt uit te lopen op een kaalslag aan de grachten. Bij
het vernieuwen van 200 km kademuren wil de gemeente zo'n 20.000 bomen
kappen. Dit is niet in lijn met het Coalitieakkoord.
In het coalitieakkoord is afgesproken dat "klimaatadaptatie consequent
meegenomen wordt bij onder andere ruimtelijk beleid, gebiedsontwikkeling,
uitvoeringsagenda’s, duurzaamheidsprogramma’s, bouw, vervanging en
onderhoud."
Grote bomen zijn cruciaal bij klimaatadaptatie. Niet alleen houden zij water en
grond vast, maar vooral ook voorkómen zij dat de stad onleefbaar wordt op hete
dagen.
Op de gemeentelijke hittekaart (volgende bladzijde) ziet u dat kap van grote
bomen, en vervanging door kleine bomen, decennialang gaat zorgen voor extra
hittestress. Grachten met grote bomen kleuren 'groen' op de hittekaart, en
grachten waar de bomen net vervangen zijn i.v.m. kademuurvernieuwing kleuren
'rood'. De gevoelstemperatuur is daar 12 graden hoger.
Het lijkt erop dat de gemeente bij het opstellen en implementeren van het
Programmaplan Bruggen en Kademuren:
• Boombehoud geen prioriteit geeft, en niet als eis opneemt in aanbestedingen.
• Beschikbare technieken met boombehoud geen kans geeft.
Om nog meer redenen is het behoud van bomen essentieel voor de stad,
bewoners en bezoekers. Grote, oude bomen maken de stad mooi (UNESCO
Werelderfgoed), ze zorgen voor gezonde lucht, en ze dempen geluid.
Verder ligt er in 20.000 bomen een aanzienlijke hoeveelheid biomassa opgeslagen
(en dus CO2). Hiermee draagt Amsterdam bij aan de strijd tegen
klimaatverandering. Deze CO2-opslag vertegenwoordigt voor de stad bovendien
een economische waarde.
Gemeente Amsterdam, herzie de desastreuze plannen voor de kademuurvernieuwing. Eﬀe kappe nou!
met vriendelijke groet,
Valentijn van 't Riet
Herengracht
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Hittekaart van de grachtengordel
Groen omcirkeld: de koele Leliegracht en Herengracht (grote bomen). Zwart omcirkeld: hete
delen van de Egelantiersgracht, Singel en Prinsengracht (kleine bomen na kadevernieuwing). Op
de Leliegracht en Herengracht is de gevoelstemperatuur 12 graden lager.
Bron: https://maps.amsterdam.nl/klimaatadaptatie/

