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Te verplanten bomen bomenkap Oosterpark
We hebben de optie van het verplanten van bomen onderzocht. Het verplanten van
bomen in een park, die meestal groepsgewijs opgroeien, is een heel andere zaak dan
solitaire bomen in een woonwijk. Bomen die groepsgewijs opgroeien zijn in hun wortelen vaak ook takkenstelsel sterk met elkaar vergroeid en kunnen niet solitair verplant
worden. Voor drie bomen zien we kansen om te verplanten.
Het betreft een solitair staande vleugelnoot langs het middenpad (tegenover de
muziekkoepel) die we verplaatsen naar de zuidzijde van het park. De boom is inmiddels
rondgestoken en aan de zuidzijde wordt gewerkt aan een ‘terp’ waardoor de boom
‘droge voeten’ houdt en monumentaal kan uitgroeien. Verder gaat het om twee iepen bij
de muziekkoepel die ook worden verplant. De verplantingsmogelijkheden van deze
bomen zijn niet optimaal, maar het betreft een bijzondere soort, Ulmus Amsterdam. Eén
van deze bomen gaan naar het Weteringcircuit (stadsdeel Centrum) en één gaat naar
het Iepenarboretum in Amsterdam Noord. Eén iep, een derde iep wordt in reserve
gehouden. Als tijdens het verplanten blijkt dat het verplanten van deze twee iepen goed
gaat, wordt deze reserveboom alsnog gekapt. Als het verplanten niet goed gaat, wordt
deze reserveboom ingezet, dus niet gekapt maar gebruikt voor de herplant.
Samenvattend
2 te verplanten iepen (Ulmus ‘Amsterdam’):
1 . boomnummer 1 0461 0; deze boom gaat naar stadsdeel Centrum;
2. boomnummer 1 04587; deze boom gaat naar het Iepenarboretum Amsterdam Noord;
3. boomnummer 1 04583; deze boom dient als reserve voor boom 1 en 2.
1 kleine te verplanten vleugelnootboom met boomnummer 1 04523; deze boom wordt
verplant in het Oosterpark zelf (zuidzuide).
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