De monumentale en
beeldbepalende bomen bij RSW 125
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De werkgroep Cultureel Erfgoed heeft zich ten doel gesteld het onder de aandacht brengen van monumentale en cultureel behoud
waardige elementen in de gemeente. Daaronder vallen in hun visie ook monumentaal en beeldbepalend groen. Zij let op bomen
die een historische plek op kenmerkende wijze markeren, en als cultureel erfgoed kunnen worden aangemerkt. Deze bomen
moeten gezien hun karakteristieke plek en de volwassen maat, niet verplaatst of vervangen worden.
De gemeente Ouder-Amstel heeft inmiddels, gezien haar besluit dd 25 maart 2021, als beleid aangegeven;
“Het behoud van bestaande bomen als uitgangspunt te hanteren en dit belang in de plannen bij alle projecten te verankeren.”
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De Werkgroep Cultureel Erfgoed richt
haar aandacht in dat kader dan ook op
de bouwplannen betreffende
Rijksstraatweg 125 in Duivendrecht.
De Rijksstraatweg is een bijzonder
welstandsgebied met cultuurhistorische kwaliteiten: oude vnl
agrarische lintbebouwing, met
daarnaast een interessante diversiteit
aan kleinschalige architectuur uit de
opeenvolgende decennia van de vorige
eeuw.
De massastudie bij RSW 125 grijpt
terug naar oorspronkelijke
bouwmassa’s langs de RSW. Maar net
zo belangrijk daarin is de al aanwezige
afwisselende groene structuur.
Waarneembaar voor iedereen en
gewaardeerd door vele inwoners, staan
op het terrein bomen die qua omvang,
leeftijd, esthetiek, beeldbepalend zijn
en in aanmerking komen voor behoud.
In het ontwerp voor de nieuwe
bebouwing verdienen zij dan ook
bijzondere aandacht.

1. berk, stoel, 2 stammen
2. esdoorn
3. kers
4. sierappel
5. kronkelwilg
6. esdoorn?
7. berk
8. berk
9. larix
10. leibomen
11. oude knotwilg
12. 3 elzen
13. populier

De foto’s zijn van de bomen die aan de Rijksstraatweg grenzen ,
en in een globaal plattegrondje is weergegeven waar de meeste
bomen op dat perceel ongeveer staan.
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Motie unaniem aangenomen op 25 maart 2021
Bij punt 4 staat;

Het behoud van bestaande bomen als uitgangspunt te hanteren en dit belang in de plannen bij
alle projecten te verankeren.
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