
 
Beste mensen, 
 
Bewoners van tuinen én etages Linnaeusparkbuurt, we vragen jullie aandacht voor: 

BOMENKAP IN ONZE ACHTERTUINEN 
 
Prachtige oude bomen vragen om bescherming voor het te laat is. 
 

KAALSLAG  
        Binnen 1 jaar: Reeds 4 stuks geveld in een strook van tien tuinen 
        Slechts 2 kleintjes herplant 
        2 worden bedreigd  
 
Wat is het gevolg? 
     Biotoop van vogels verstoord – privacy verstoord – warmte-isolatie van bewoners 
         onder het dak verstoord 
 
     Regenwater wordt niet meer opgenomen, zakt naar laagste punt. Oude tuinen, oude 
         huizen – drassige en blankstaande tuinen bij hevige regenval. 
 
     Bomen filteren fijnstof. Iets wat de Watergraafsmeer – als meest vervuilde wijk van  
         Amsterdam – echt goed kan gebruiker. Iedere boom minder betekent minder schone lucht. 
 
     Snoeien is groeien – MAAR een verkeerde snoei is na een paar jaar kappen omdat de  
         boom dood gaat. 
 
WELKE BOOM IS ALS VOLGENDE AAN DE BEURT? 

 
Bent u ook tegen de kaalslag in onze achtertuinen? 

LAAT UW STEM HOREN! U BENT BELANGRIJK  
Lees de huis-aan-huisbladen of abonneert u zich op de nieuwsbrief van het stadsdeel via http://www.oost-
watergraafsmeer.nl/nieuws_en/digitale_nieuwsbrief om te weten of er in een van uw achtertuinen een boom 
op de nominatie staat om gekapt te worden. 

U heeft maar     4 weken     om te reageren 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ik sluit mij aan bij de mening dat er te veel bomen in de achtertuinen van de Linnaeus- 
parkbuurt verdwijnen. Ik hoop dat het beleid van het stadsdeel aangescherpt kan worden 
om de kaalslag in onze achtertuinen aan banden te leggen. 

 
Mijn gegevens: 

Naam………………………………………………………………………………………………….. 
Adres…………………………………………………………………………………………………... 
Datum ………………………………………………………………………………………………… 
Handtekening 
…………………………………………………………………………………………………………. 

Indien van toepassing:                                                                                                                                                 
Ik maak bezwaar tegen de kap van de boom in de achtertuin van  
 Adres:………………………………………………………………………………………………… 

                 Reden dat ik tegen de kap van deze boom/bomen ben, is:     
                  ……………………………………………………………………………………………………………..   
                     …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Stuur deze strook op naar: Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, t.a.v. het Dagelijks Bestuur, Mw. Sharona Ceha,  
Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Of mail naar: sceha@oost-wgm.amsterdam.nl 
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