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Geachte heer de Jager,

Het Stenen Hoofd is alom -ook landeli jk- bekend vanwege zijn varenri jke kademuren. Deze

kademuren zijn om die reden opgenomen in de Hoofdgroenstructuur van Amsterdam. Van

bijzonder belang is het voorkomen van Schubvaren (Asplenium ceterach). Deze varen is

wettel i jk beschermd en staat op de zogenaamde Rode Lijst. Deze varen is in Nederland uiterst

zeldzaam en het Stenen Hoofd herbergt de grootste groeiplaats van ons land. De ontdekking

van deze varen in 1 987 op het Stenen Hoofd zorgde voor veel publiciteit en de gemeente

Amsterdam is sinds lange ti jd op de hoogte van de betekenis van deze locatie. De gemeente

Amsterdam financiert zelfs jaarl i jkse tel l ingen waarbij de varenpopulatie op het Stenen Hoofd

nauwkeurig wordt gevolgd.

Wij zi jn dan ook zeer verbaast dat er nu planopties zijn om de kop van het Stenen Hoofd te

verlagen waarbij de Schubvarens grotendeels zul len verdwijnen. Dit is in stri jd met al le

intenties, inspanningen, maar vooral ook met de Hoofdgroenstructuur en de Flora- en

faunawet. De gemeente Amsterdam is verantwoordeli jk van de instandhouding van deze

populatie.

Wij zien een heel andere toekomst voor het Stenen Hoofd en de varenpopulatie daar. Zo'n

prachtig natuurobject middenin de stad, dat moet je toch koesteren! Eerder waren er plannen

om de kademuren te bestempelen als eerste muurplantenmonument (reservaat) in Nederland.

Gedacht werd toen nog aan natuureducatieve inrichting met ook een loopsteiger om de varens

vanaf de kant beter te kunnen bekijken. Over dergeli jke plannen praten we graag verder.

Graag horen we van u hoe u de varenpopulatie met Schubvaren in zi jn geheel gaat

beschermen.

Met vriendeli jke groet,

T. Denters

Waterpoortweg 401 -B

1 051 PX Amsterdam

020-41 91 858

Namens de werk- en adviesgroep muurplanten Noord-Holland en alle ondergetekenden.

Prof. Dr. J. Schaminée - Alterra WUR / Vegetatiekundige

Dr. L.Duistermaat - Nationaal Herbarium Nederland / Natural is

Ing. J. Cevat - Medewerker Flora en Fauna, Ministerie van EL&I

Dr. P. Hovenkamp - Varendeskundige / Natural is

Drs. P. Odé - Projectmanager/adviseur Stichting FLORON

Drs. P. Wetzels - Districtscoördinator Floron Groot-Amsterdam

Dr. P. Bremer - Floron / varendeskundige

Drs. F. van der Heide - Voorzitter KNNV Amsterdam

Drs. B. Maes - Ecologisch adviseur / varendeskundige

Drs. H. Roskam - Voorzitter Nederlandse varenvereniging




