
VOORBEELD BEZWAARSCHRIFT BOMENKAP OOSTERPARK 

Bij deze maak ik bezwaar tegen het voornemen van het stadsdeel Oost om in het kader van het 

project “Verdubbeling Oosterpark”  392 bomen (waaronder struikachtigen) te kappen.  

Mijn bezwaar betreft in het bijzonder de voorgenomen kap van 176 bomen die “het nieuwe ontwerp 

van het park in de weg  staan” (1).  Het stadsdeel voert voor deze kap onder meer als argument aan 

dat deze de “gebruikswaarde  van het park (sterk) zal verhogen”. (2) 

Dit is een uiterst subjectieve stellingname waartegen veel argumenten in te brengen vallen: 

- Door het kappen van bomen die én gezond zijn én niemand in de weg staan neemt de 

gebruikswaarde van het park juist af.  Zo zal verkeerslawaai van buiten het park makkelijker 

in het park doordringen als veel bomen langs de rand van het park gekapt worden.  

- Het voornemen van het stadsdeel om een groot aantal gezonde bomen in het Oosterpark te 

kappen zal leiden tot een achteruitgang van de luchtkwaliteit in en buiten het park. Bomen 

zorgen immers voor het filteren van schadelijke stoffen uit de lucht, waaronder  

koolstofdioxide, stikstofdioxide  en fijnstof. Dit laatste is van belang voor de kwaliteit van de 

lucht in Amsterdam (Oost) die over het algemeen slecht te noemen valt en op sommige 

locaties in de stad  -inclusief het stadsdeel-   niet eens voldoet aan de minimale wettelijke 

gezondheidseisen (3).  

- Het park is een toevluchtsoord voor vele vogels en dieren. Vooral nestgelegenheid van kleine 

vogels wordt vernietigd door het verwijderen van struiken en  lage bomen. Dit terwijl er voor 

het kappen van het overgrote deel van de struiken en bomen op de kaplijst geen enkele 

noodzaak bestaat.  

- Bomen zorgen voor het afvoeren van (regen) water. Een volwassen eik kan tot 1500 liter 

water per dag uitwasemen. Dit is van groot belang in een park dat –door een toename van 

het aantal periodes met extreme regenval- kampt met steeds nattere condities.  Het is 

onverstandig van het stadsdeel – en in feite ook een vorm van kapitaalvernietiging- om een 

goed functionerend natuurlijk waterafvoersysteen geheel onnodig af te breken.  

Tevens maak ik bezwaar tegen het voornemen van het stadsdeel om slechts de helft van het 

aantal bomen op de kaplijst te herplanten. Dit is in strijd met artikel 7 van de bomenverordening 

van het stadsdeel die stelt dat “ in beginsel altijd een herplantplicht als voorschrift aan de 

vergunning wordt verbonden”. (4)  Ook vind ik het onverteerbaar dat het stadsdeel slechts 80 

bomen in het Oosterpark zelf wil herplanten.  Ook dit is in strijd met de bomenverordening, want 

daarin staat dat “herplant zoveel mogelijk ter plaatse zal moeten gebeuren” (5) . Zo er al tot kap 

wordt overgegaan, zal een veel groter percentage van het aantal in het park te kappen bomen in 

het park zelf moeten worden teruggeplaatst dan nu het geval is. Doet het stadsdeel dat niet, dan 

wordt het groene karakter van het park ernstig aangetast.  

Tot slot: tegen het verwijderen van bomen die ziek zijn en/of  het verwijderen van zaailingen die 

de groei van andere bomen belemmeren heb ik geen bezwaar, mits het stadsdeel zich strikt 

houdt aan de bepaling uit de bomenverordening dat voor elke boom met een stamdiameter van 

meer dan 10 centimeter elders in het stadsdeel een boom herplant dient te worden. (6) 

Hoe en wanneer bezwaar aantekenen ? 

De kapvergunning voor 392 bomen is afgegeven op 10 juni 2013. Het is tot en met 22 juli mogelijk 

om tegen dit besluit schriftelijk bezwaar aan te tekenen.   Meer informatie hierover vindt u op: 



http://www.oost.amsterdam.nl/wonen/overzicht-projecten/oud-

oost/oosterparkbuurt/verdubbeling/kapvergunning/informatiedag-bomen/#h3_1 Voor telefonische 

inlichtingen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de bezwaarschriften commissie, 

telefoon 020-253 51 73. Voor de behandeling van de bezwaarschriften heeft de 

bezwaarschriftencommissie op 2 september 2013 een hoorzitting gepland.  
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