
Bomenmanifest Ouder-Amstel

            Houd Ouder-Amstel  
                           gezond en groen! 

Een boom ademt en leeft. Bomen houden onze leefomgeving mooi 
en gezond. Bomen vormen een belangrijke sleutel in het aanpakken 

van de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Feit is dat er in Ouder-
Amstel te veel en te vaak waardevolle volwassen bomen worden 

omgezaagd en dat moet stoppen.

Initiatiefgroep ‘Stop de Bomenkap’, voortgekomen uit de 
succesvolle acties rondom de bomen langs de A9, neemt  

daarom het initiatief voor dit Bomenmanifest Ouder- Amstel. De 4 uitgangspunten
2 Wij beschermen bomen en groen 
◉  Wij handelen vanuit een gevoel van urgentie en strijden  
 voor elke boom. Gericht op dialoog, met als doel een  
 omslag in het groene bewustzijn bij de gemeente en in  
 onze gemeenschap. 
◉ Het verdwijnen van grote aantallen bomen bij projecten  
 binnen de gemeente moet een halt toegeroepen worden. 
◉ Het behoud van bestaande bomen en groen zijn een  
 vertrekpunt bij grondverkoop, projecten en nieuwe  
 stedenbouwkundige en landschappelijke ontwerpen. 
◉ Bomen kappen en herplanten betekent altijd achteruit- 
 gang. Een gekapte boom is een dode boom. Het duurt al  
 gauw 30 jaar voordat de nieuwe boom tot volwassen  
 omvang is gegroeid en de ecologische waarde is hersteld. 
◉ Als een boom op een plek aantoonbaar niet gehandhaafd  
 kan worden, dan verplanten. Als dat niet kan, dan pas mag  
 gekapt worden, als op dezelfde plek of in de directe  
 omgeving kwalitatief hoogwaardige herplant (van  
 vergelijkbare omvang) kan plaatsvinden. 
◉ Monumentale en volwassen bomen als onderdeel van een  
 dorpsgezicht verdienen ultieme bescherming, ook als dit  
 een  extra (financiële) inspanning vergt. 

1 Bomen zorgen voor ons 
◉  Elke volwassen boom verdient bescherming. Want bomen  
 beschermen ons! 
◉ Bomen leggen fijnstof vast, nemen CO2 op en produceren  
 zuurstof en zorgen voor gezonde luchtkwaliteit. 
◉  Grote bomen brengen verkoeling en beschutting in  
 warme zomers; bij extremere temperaturen voorkomen  
 zij hittestress in bebouwde gebieden. 
◉  Bomen zorgen voor afvoer van regenwater, gaan water- 
 overlast tegen en voorkomen uitdroging van de bodem. 
◉  Bomen en groen worden bewoond door dieren, vogels en  
 insecten, zijn essentieel voor een gezond bodemleven en  
 de biodiversiteit als geheel. 
◉ Bomen zijn cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan. 
◉  Bomen in onze gemeente zijn noodzakelijk om vervuiling  
 en geluidshinder van omliggende snelwegen en Schiphol  
 op te vangen en te compenseren. 
◉ Bomen zijn mooi en zorgen voor een aangename en  
 aantrekkelijke leefomgeving voor ons allemaal! 

lees verder L
mail ons op stopdebomenkap.ouderamstel@gmail.com  zie ook www.mijnouderkerk.nl  

en www.vriendenvanduivendrecht.nl  onderteken het bomenmanifest ouder-amstel op www.petities.nl



3 Méér bomen in Ouder-Amstel 
◉  Nulmeting van de boomoppervlakte in Ouder-Amstel om gegevens verzamelen over de 
 hier-en-nu situatie. Met als doel: géén verdere afname van boomopppervlakte. 
 En toename van 10% in 2030.
◉  Bomencompensatiefonds versneld inzetten voor herstellen van de aangerichte kapschade in 
 het verleden. Hierbij gebruik maken van interactieve kaart met suggesties van inwoners. 
◉  Het Ouderkerkerbosje bij A9 de naam en status van bos geven. Meer bosjes creëren langs de 
 randen van onze kernen. Binnen onze kernen “Tiny Forests” realiseren. 
◉  Aandacht voor ruime gezonde groeiplaatsen voor bomen en bestendige bomenvariatie. 
◉  Aanplant van bomen en heesters draagt bij aan ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit. 
◉  Jaarlijkse impuls: gratis bomen voor inwoners & bedrijven en tegelwippen. 
◉  Aansluiting zoeken bij initiatieven en participatie van inwoners (boomplukplek, speelbosjes, 
  geveltuinen, guerilla gardening, buurtboom, natuurspeeltuin, educatie). 
◉  Beleid en balans tussen bomen & bossages en open polderlandschap & weidevogelgebieden. 

4 Bomenbeleid borgen in de gemeente 
◉  Kwaliteit en kennis m.b.t. groen en bomen vergroten. 
 ◉  Ontwikkelen van bomenbeleid en ecologische visie, in te passen in 
 nieuwe Omgevingswet & Ruimtelijke Kwaliteit. 
◉  Definiëren van ecologische en financiële waarde van bomen en groen. 
◉  Samenwerking en kennisuitwisseling met omliggende gemeenten. 
◉  Specialist binnen de gemeente voor bomen, klimaat en ecologie, die 
 mandaat heeft en regie voert. 
◉  De beoordeling van eventuele te kappen bomen geschiedt door een
 onafhankelijke commissie, openbaar, met bezwarencommissie, die 
 niet alleen procedureel maar ook inhoudelijk toetst. 
◉  Participatie inwoners m.b.t. groen- en bomenbehoud als startpunt 
 van projecten 

Bomenmanifest Ouder-Amstel

Wij nodigen inwoners, organisaties, bedrijven, 
bestuur en politiek uit om het Bomenmanifest 
te omarmen en mede te ondertekenen.

ONderTeKeNAArs 


