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Geachte heer Otis, 
 
Bij het informatie-uur op 11  juni jl., gehouden in de kantine van Stadsdeelwerken, 
kwam het voornemen ter tafel dit jaar een drietal wilgen weg te halen. Sinds de bouw fase 
1987-88 zijn deze wilgen blijven staan en te zwaar geworden, waardoor zij vastgoed bij storm 
kunnen bedreigen.  
 
In 2017 is gepland de 19 populieren op de Buikslotermeerdijk te vervangen. Zij zijn sinds 
1975 uitgegroeid tot een monumentale rij grote bomen. Het onderhoud, het verwijderen van 
dood hout uit de kruin, vraagt aandacht en geldmiddelen, het risico van omwaaien neemt toe. 
Voordeel voor ons als bewoners is dat de toetreding van het zonlicht tussen 5 en 12 uur ’s 
ochtends op het tegenoverliggende deel van de tuinen van woningen op de Buiksloterdijk zal 
toenemen als de populieren worden gekapt. Het bestuur van de Bewonersvereniging 
Buiksloot is het om deze redenen eens met vervanging. 
 
Op de ALV van de Bewonersvereniging in september a.s.  zal melding van dit voornemen 
worden gedaan. Over uw voorstel voor de terugkerende boomsoort, Kers met dubbele 
bloemen (niet vruchtdragend), hebben wij bedenkingen. Deze boomsoort zal in een park als 
het Noorderpark beter staan; ze is voor een weinig gebruikt stuk weg, max. vijf auto’s en 10 
personen per dag, niet passend. Ons voorstel is om de boomsoort ( hopbeuk?) die al langs 
twee zijden van het driehoekige ‘Ninteman’-terrein staan door te zetten, een rustige vorm en 
langzame groeier met staande kroon. Aanplant van deze boomsoort draagt tegelijk bij aan een 
grotere samenhang in de buurt. 
  
Ik verzoek U om een antwoord, gaarne bereid tot nader overleg, 
namens het bestuur van de bewonersvereniging Buiksloot,  
 
hoogachtend,  
 
 
 
 
C.A.Alberts 
(bestuurslid) 
         
        


