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Amsterdam, 15 november 2016
Geacht College,
Wij delen het Zuidas-verlangen tot ambitie en ruimte om te groeien voor een levendige Zuidas.
“Groen en water dragen bij aan een leefbare, robuuste, regenbestendige Zuidas” ( Visie Zuidas
2016).
De drie doelen uit hoofdstuk 4 :”Verbonden door groen en water” uit visie Zuidas 2016
onderschrijven wij van harte.




Groen en water in en rond Zuidas toevoegen en verbeteren voor divers en intensief gebruik
Groen en water in en rondom Zuidas beter verbinden en toegankelijk maken
Groen en water in de openbare en privéruimte dragen bij aan een Zuidas die leefbaar, robuust en
regenbestendig is

Een eik verbruikt gemiddeld 150 liter water per dag, een volwassen populier 1500 liter ( Bron:
Bomen en buien- De vitale groene stad, 2008). Met de kap van 25.000 bomen verslechtert de
waterbalans van Zuidas met 20.000.000 liter ( 20 miljoen liter) water per dag.
Bij de tunnelmonden van Zuidasdok, waarvan één naast het Beatrixpark gelegen, zal een hoge
concentratie uitlaatgassen optreden. De CO-2 uitstoot moet geneutraliseerd worden: ook daar is
robuust groen voor nodig.
Groen en water zijn ook voor de bewoners van de Irenebuurt, Rivierenbuurt, Buitenveldert, Oud Zuid
en andere omringende buurten belangrijk. De verstening van het Beatrixpark, het verdwijnen van
10.000 bomen in Zuidas en de toekomstige verdwijning van nog eens 14.700 bomen ten behoeve
van het Zuidasdok doen zeer.

Wij strijden al meer dan dertig jaar voor groen en compensatie van het vernietigde groen in onze
buurt. Binnen Zuidas vindt het vergroenen alleen op papier plaats. In de praktijk is het verticaal en
horizontaal steen, ook onder de grond. Bij de aanvraag voor de kapvergunning ( pag 5
Begeleidingsbrief) is aangegeven dat maar een klein deel van het vernietigde groen binnen Zuidas
kan terugkeren. Zuidas ligt ondergronds vol met parkeergarages en leiding- en kabelgoten. In de
aanvraag voor de kapvergunning is de plaats van herplant voor het compensatiegroen niet
geoormerkt. Wij eisen dat als plaats van herplant het Beatrixpark geoormerkt wordt ( in Beethoven
2).
De enige plek in Zuidas waar nog een boom geplant kan worden, en dan niet een bolacacia in een
plantenbak, maar een boom die tot in de hemel reikt, is het Beatrixpark. De compensatie voor die
25.000 verloren bomen zou daar, in het Beatrixpark, plaats moeten vinden.
De zuidasmanagers verstenen, laat onze buurt visie en ambitie tonen door met klem aan te dringen
op het planten van echte monumentale bomen, zoals platanen of kastanjes, voor het nageslacht.
In het Beatrixpark, de enige plek in Zuidas waar dat nog kan.
Namens het bestuur van de Vereniging Beethovenstraat- Parnassusweg,
Gery Mazeland

Jacqueline Shaya

