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Geacht College,
De Amsterdamse binnenstad is een beschermd stadsgezicht en wordt gekenmerkt door een uitzonderlijk
grote dichtheid aan gebouwd erfgoed. Op een relatief kleine oppervlakte staan ongeveer achtduizend rijksen gemeentelijke monumenten. Amsterdam is daarmee verreweg de belangrijkste monumentenstad van
Nederland.
Op oudejaarsnacht wordt echter een grote hoeveelheid vuurwerk door particulieren in de binnenstad
afgeschoten, overigens ook lampionnetjes die door de wind worden meegevoerd. En de vuurpijlen worden
steeds gevaarlijker. Dit is vragen om problemen.
Zoals u weet ging op oudejaarsnacht van 2007 op 2008 een belangrijk rijksmonument aan de Herengracht
door een naar binnen geschoten vuurpijl in vlammen op. De herbouw van dit pand heeft vele jaren geduurd
en is pas onlangs gereed gekomen.
Ook het herstel van het West-Indisch Huis dat in 1975 door een vuurpijl grotendeels afbrandde, nam vele
jaren in beslag.
Bijna overkwam ons een dergelijke ramp opnieuw. Op de laatste oudejaarsnacht woedde er een kleine maar
hevige brand op de zolder van een bijgebouw van de Oude Kerk. De brandweer gaf later aan dat zij ‘door
hard werken en met enige moeite’ de brand wist te beperken tot het bijgebouw. Met andere woorden: bijna is
het oudste en belangrijkste monument van onze stad in vlammen opgegaan!
Het monumentenbestand in de Amsterdamse binnenstad bestaat uit monumenten, waarvan er veel met
kappen die grotendeels uit hout zijn opgetrokken. Vooral ook onze oude torens, waarvan het bovenste
gedeelte uit hout is opgetrokken, lopen groot gevaar. Maar ook kleine huizen in stegen, waar dun enkel glas
niet bestand is tegen de luchtverplaatsing van zwaar vuurwerk, lopen risico. De binnenstad beschikt over
bijna achtduizend monumenten die potentieel gevaar lopen, om maar te zwijgen van het risico voor de
bewoners van deze panden.
Nu bijna opnieuw een belangrijk monument afbrandde, zou ons inziens in het komende jaar een
vuurwerkverbod in de Amsterdamse binnenstad, in navolging van de gemeente Hilversum, serieus moeten
worden overwogen. In de afwegingen om tot een mogelijk vuurwerkverbod te komen, verzoeken wij u onze
invalshoek voor de behoud van de onvervangbare monumenten van de binnenstad zwaar mee te wegen.
Wij vernemen graag uw reactie.
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