Beste wijkbewoners,
De gemeente wil binnenkort deze beeldbepalende populieren kappen.
Er is bedacht om precies op die plek kabels in de grond te leggen.
De kap betekent een ernstige aantasting van het leefklimaat in Cruquius !

DEZE BOMEN zorgen voor
verkoeling in de zomer
biodiversiteit
en groen
in ONZE wijk
Teken de petitie - scan de QR-code aan ommezijde

Cruquius verpopt zich van een industriegebied tot een ‘woon-werk’-wijk
met ruim drieduizend nieuwe woningen. Die woningen worden aangesloten
op het electriciteitsnet en daarvoor zijn nieuwe ondergrondse kabels nodig.
Het ingenieursbureau Amsterdam heeft met Liander gestudeerd op deze
kwestie en komt tot de conclusie dat er maar één tracé mogelijk is en
daarvoor moeten de tien monumentale bomen aan de Cruquiusweg
worden gekapt. De gemeente heeft reeds een kapvergunning aangevraagd!
Maar deze bomen vormen de longen van de wijk en zijn van groot belang
voor het leefklimaat. Zij zorgen voor CO2-reductie, de afvang van fijnstof en
brengen in de zomer verkoeling in de wijk en de belendende appartementen.
De populieren zijn belangrijk voor de biodiversiteit, vormen de habitat van
talloze vogels en insecten. Ze zijn in goede staat, worden goed onderhouden
en staan niet op de nominatie om gekapt te worden. In de bouwplannen is er
juist vanuit gegaan dat deze bomen blijven staan.
De populieren hebben er meer dan 60 jaar over gedaan om deze omvang te
krijgen. Ze vormen het ecologisch kapitaal van de wijk. Zoiets krijg je niet
snel meer terug.
De gemeente zegt de bomen later te vervangen voor nieuwe bomen en
tevens bij de basisschool nog dertien bomen te plaatsen. Echter dit jongere
plantmateriaal kan nooit de capaciteit leveren van deze reuzen.
Laten we opkomen voor het leefklimaat in de wijk.

LAAT DE POPULIEREN
MET RUST
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