
Van: Lina-Hijne, Nicky  
Onderwerp: RE: Plukbos 

Datum: 17 mei 2018 om 09:22 
Aan: H Cornelissen  

Kopie: Lauterslager, Kiki  
 

Dag Has, 
 
 

Heel begrijpelijk en goed verwoord. Ik stuur het ook ven door naar Kiki. 
 

Van: H Cornelissen [mailto: ] 
Verzonden: woensdag 16 mei 2018 10:25 
Aan: Lina-Hijne, Nicky 
Onderwerp: Re: Plukbos 

 
Beste Nicky 

 
Alles wel? Ik werd even geleefd na afloop van ons gesprek. Heb even andere prioriteiten 
voorrang verleend, maar hier dan eindelijk een terugkoppeling van ons inspirerende 
gesprek van 2 mei 

 
Ik heb een klein verslagje gemaakt. 
zowel in de bijlage als hieronder. 
Klopt het geen er in staat een beetje? 
Bedankt voor je tijd en inspanning 
Alle goeds, Has 

 
 
 
 

Gesprek Has Cornelissen & Nicky Hijne 2 mei 2018 

Onderwerp: Plukbos Wittenburg 

 

Grote transitie komt: Nicky wordt overgeplaatst en groenbeheer wordt aanbesteed. 
 
 

Project is een unieke zelfbeheertuin ivm plaatsing 10 bomen. 
 

Rechten, verantwoordelijkheden en plichten liggen bij ondertekenaars van contract. 
Snoei, maaien verwijdering overtollig fruit; alle klachten vallen onder deze 
verantwoordelijkheid. Het korte gras en snoei van bestaand groen blijven onder 
verantwoordelijkheid gemeente hoveniers 

 
 

Plukbos ook zelf aanleggen. Samen met jeugd/DOCK wellicht mogelijk. 
 

Planten, afsteken, transport en organisatie onder verantwoordelijkheid zelfbeheer. 



Nicky en Kiki gaan het voorleggen bij het stadsdeelbestuur. 
 
 

Begroting gemaakt 
 

- Bosmaaier 
 

- Wormhotel 
 

- Biobak 
 

- Komposthoop 
 

- Snoeicursus 
 

- Ondergrondse afscheiding 
 

- Kruiwagen(s) 
 

- 10 fruitbomen diameter 25 cm 
 

- steunbalken bomen bevestiging 
 

- snoeigereedschap 
 

- grondverbeteraar 
 
 

ca € 3500,- 

Snel indienen!! 

 

Kiki zet verhaal in bij bestuur 
 

De verwachting is dat er ieder jaar een potje komt, maar dit is ieder jaar afwachten. 
Parkje van windroosplein ontvangt jaarlijks ca €2000 voor onderhoud. 

 
 

In het grasveld zit geen gif, temeer het goed is gesaneerd bij aanleg. 



Op 10 apr. 2018, om 15:15 heeft Lina-Hijne, Nicky < > het volgende geschreven: 
 

Dag meneer Cornelissen, 
 

Ik heb met Jan gesproken over het ontwerp dat hij gecreëerd heeft naar zijn zeggen. Ik heb het 
ontwerp naar mijn collega’s van groen gestuurd om hun mening te horen. 
Zo wie zo vallen bomen nooit onder zelfbeheer zoals in ieder zelfbeheercontract is opgenomen en is 
het ook niet toegestaan door particulieren bomen te planten. 
Ik neem aan dat Jan inmiddels contact met u heeft gehad hierover. 
Dus is de vraag wat blijft er over van de zelfbeheer vraag als er geen bomen zijn opgenomen in het 
plan? En dan rest mij de vraag gaat u ook het gras voortaan maaien? Mijn collega’s laten het gras 
machinaal maaien. Dat wordt lastiger. 

 
Groet, 
Nicky 

 
Mw.N. (V.E.) Lina-Hijne 
Gebiedsbeheerder Schoon en Heel 
Stadsdeel Centrum 

 
Gemeente Amsterdam 

 
M  

 

Jacob Bontiusplaats 11, 1018 LL Amsterdam 
Postadres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam 
www.centrum.amsterdam.nl 

 

Werkdagen: ma, di, wo, op de werf Jacob Bontiusplaats 
do, Stopera 
vr per telefoon/mail 

 
Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: 
www.amsterdam.nl/proclaimer 
<image001.gif> 

 
 
 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een 
e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen 
en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over 
de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer. 
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