
Bezoekadres Gemeente Amsterdam
Amstel 1

loll pNAmsrerdam Stadsdeel centrum
Postbus 202 Sector Openbare Ruimte
1000 AE Amsterdam Afdeling Díenstverleníng
Telefoon 14 020

Fax 020 552 4433
www'centrum'amsterdam'nl t,. Retouradres: postbus 202, 1oo0 AE Amsterdam

Aan de bewoners van de Plantage Muidergracht en
omgeving

Datum 27-08-2010
Ons kenmerk

Uw kenmerk

Behandeld door Chris Seinen
Rechtstreekse nummer 020 552 4342
Faxnummer 020 5524333

Bijlage

Onderwerp

geen

stand van zaken J.W.van Overloopplantsoen

Geachte bewoner,

Met deze brief wordt u geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot
de plannen voor het J.W. van Overloopplantsoen

Drie jaar geleden is het Zeemanlaboratorium door de Universiteit van Amsterdam
verkocht aan een projectontwikkelaar. Het stadsdeel heeft toen verzuimd te regelen dat
een groenstrook direct grenzend aan het pand eigendom van de gemeente werd.
De groenstrook behoort daardoor nog steeds bij het pand en is nu eigendom van de
bewoner van het hoekappartement. Er hebben enkele gesprekken met de eigenaar plaats
gevonden om tot een oplossing te komen. Afgesproken is dat een gedeelte van het
perceel als tuin wordt ingericht en een gedeelte van het perceel aan het stadsdeel wordt
geschonken.

Voor de aanleg van de tuin wordt een ontwerp gemaakt met ondersteuning van een
groendeskundige van de Hortus en in overleg met een groep omwonenden.
De aanleg van de tuin brengt met zich mee dat de gedichtentafel van Morriën verplaatst
dient te worden. Dit l[kt overigens sowieso wenselijk vanwege de overlast die bepaalde
bezoekers aan het plantsoen op de huidige plek rond de tafel veroozaken.

Een ander aandachtspunt zijn de twee ltaliaanse populieren die vlak tegen het gebouw
aan staan. Er is geconstateerd dat deze bomen schade veroozaken aan het pand.

De gemiddelde levensduur van ltaliaanse populieren is circa 40 jaar. De huidige bomen
zijn circa 80 jaar oud. Dit geeft een groot risico dat takken gaan afuallen, een bekend
probleem bij oudere populieren, waardoor ook de veiligheid in het geding is.

De bomen kunnen niet worden gesnoeid en verplanten is gezien het formaat en de leeftijd
niet mogelijk. Daarom is een kapvergunning aangevraagd en gepubliceerd.

Stadsdeel Centrum is bereikbaar per tram lijnen 9 en 14 of metro lijnen 51 , 53 en 54 halte Waterlooplein.
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Wanneer duidelijk Ís hoe de tuin gaat worden ingepast zullen omwonenden en andere
belanghebbenden worden uitgenodigd om mee te denken over het aanpassen van het
plantsoen aan de nieuwê situatie, zoals het herplaatsen van de Morriëntafeldie recent is
weggehaald om te worden opgeknapt. Ook het verlies van de beeldbepalende populieren

zal b'rj het maken van het plan voor het aanpassen van het plantsoen worden betrokken.

lk hoop u hiermee voodopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer Chris Seinen,
gebiedsbeheerder, telefoon O2O 552 4342, email: stadsdeel@centrum.amsterdam.nl
o.v.v. Chris Seinen.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur,
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