VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

ZUIDAS MEER GROEN ALTIJD DOEN
Er is veel groen opgeofferd om ruimte te maken voor de intensieve bebouwing van Zuidas,
en dat maakt dat het ruim 75-jarige Beatrixpark voor het gebied steeds belangrijker wordt:
als groene long, voor waterberging, voor recreatie en om tot rust te komen.
De door het park lopende fietsroutes worden intensief gebruikt en dienen logisch en duidelijk te zijn.
Ook in de komende tijd zal er nog veel groen verdwijnen als het Zuidasdok wordt gebouwd en alle
meestal groene taluds van de A10 worden afgegraven. De inrichting van het Zuidplein geeft aan
hoezeer groen wordt gewaardeerd door iedereen die in Zuidas werkt of korte of langere tijd verblijft.
Daarom pleiten wij ervoor om:
-

Bomen die gekapt moeten worden pas te kappen op een zo laat mogelijk moment.
Deze gekapte bomen waar mogelijk te gebruiken voor een tijdelijke en/of definitieve
afscheiding.
De gekapte bomen soms te laten verzagen voor (tijdelijk) straatmeubilair , kunstwerk of
speelobject(en).
Tijdelijk groen aan te planten waar mogelijk, bakken te combineren met zitmogelijkheid of
mededelingenbord (of beide).
Aanvragen/initiatieven vanuit bevolking voor tijdelijke of definitieve aanleg van
groengebiedjes/geveltuinen/pluktuinen/moestuinen op lege plekken zoveel mogelijk te
honoreren.
Groene daken gecombineerd met zonnepanelen verplicht te stellen.
Waterpartijen te verlevendigen door fonteinen, drijvende groene eilanden en kunstwerken, al
dan niet met led-verlichting (zonnepanelen).
Groene routes aan te leggen door Zuidas en van Zuidas naar de omgeving, dat wil zeggen dat
als men bij een boom of plantenbak staat is er altijd zicht op een volgende boom en/of
plantenbak.
Voor het onderhoud van groen – tijdelijk of definitief – voldoende fondsen vrij te maken.
Medewerkers van Zuidasbedrijven te laten participeren in keuze voor groen en het onderhoud
daarvan.
Te zorgen voor veel biodiversiteit, niet altijd de standaard straatbomen aanplanten, maar ook
denken aan geur, kleur, groei- en bloeiwijze etc.
De parken in en rond Zuidas zoveel mogelijk te ontzien, ondergrondse leidingen zo aante
leggen dat bomen daarvan geen hinder ondervinden.
Fiets- en langzaam verkeerroutes af te schermen van snelverkeer door groenstroken, waar
mogelijk.
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