Op veel plekken is de gemeente Velsen bezig de natuur een goede kans te
geven. Daar is een goede zaak.
(Velserenderlaan, natuurvriendelijke oever Bosbeek en Schipbroekenbeek langs de Dreef, en de twee
paddepoelen in De Biezen) )

Echter, sinds een aantal weken wordt er op grote schaal rigoureus
gekapt in bosjes en groenstroken
( Spaarnberg, in de Biezen, langs de Driehuizerkerkweg ter hoogte van de tankgracht, het groengebied langs
het fietspad van Santpoort-Noord naar Driehuis, etc.)

Hoewel ik begrip kan opbrengen voor het af en toe met beleid uitdunnen maak ik
mij, en met mij buurtbewoners en diverse natuurwerkgroepen uit Zuid
Kennemerland hier ernstig zorgen om.
De onderbegroeiing is op veel plaatsen zelfs geheel verdwenen.
Bezuiniging???
Daarom leg ik,mede namens de vogelwerkgroep Zuid Kennemerland en het IVN
Zuid Kennemerland de gemeente het volgende voor:
-

Welke overwegingen zijn er gehanteerd om tot deze rigoureuze kap te
komen?
Is bij deze overwegingen meegenomen dat juist in de struiklaag en
kruidenlaag het meeste leven zit als onderdeel van een ecosysteem?
 Juist in de struiken nestelen en leven allerlei soorten vogels en vinden
daar beschutting tegen kou, warmte en roofdieren.
 evenals insecten die voor hen als voer dienen.
 Egels en andere kleine dieren vinden onder de struiklaag en in de
kruidenlaag beschutting.
 In een tijd van droogte houdt juist die onderlaag veel water vast.
 Dan heb ik het nog maar niet over kinderen die juist tussen de struiken
uitdagende speelplekken vinden. En positieve uitdagen buiten hebben
kinderen hard nodig.

Bovendien:
-

-

Er zijn in onze ogen ook te veel jonge bomen weggekapt, terwijl de bomen
veel fijnstof vasthouden, filteren uit de lucht.
Tot slot, groen, zo is inmiddels wetenschappelijk bewezen, is voor het
welzijn van mensen van groot belang en dan bedoel ik niet kaalgeslagen
perken met hier en daar een boom.
Zelfs beeld bepalend bloeiend groen is hier en daar rigoureus weggekapt.

De onderlaag is op veel plaatsen voor jaren ernstig aangetast. En dat het voor
jaren is bewijst de situatie in het parkje tussen de Dr. De Grootlaan en de
Santpoortse Dreef wel. Zie mijn foto.
Daarom: gemeentebestuur,
-

wij zijn nieuwsgierig naar de overwegingen achter het huidige kapbeleid.
het lijkt ons daarom goed voortaan vooraf diverse natuurgroepen met
kennis van zaken, zoals IVN, vogelwerkgroep, enz. vooraf te raadplegen.
Is een klankbordgroep mogelijk een idee?

Groen is zoveel meer dan alleen versiering.

