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Schriftelijke vragen van het lid A.L. Bakker inzake de bomenkap en herplant van sprietjes in 

de Frederik Hendrikstraat 

 

Aan het college van burgemeester en wethouders  
 

Toelichting: door vragensteller: 
 

In 2019 is de hele Frederik Hendrikstraat in het kader van een herinrichting kaalgekapt en na 

ruim anderhalf jaar staan er nu vervangende exemplaren in de grond. De fractie van de Partij 

voor de Dieren had graag opgelucht en blij op dit nieuws willen reageren, maar is 

daarentegen verontrust over de iele twijgjes die nu in het straatbeeld zijn verschenen. 

 

Er wordt al tijden beloofd dat herplant bestaat uit bomen met een zo groot mogelijke 

stamomtrek en dat we dus niet alleen maar sprietjes terugkrijgen. Het lijkt er echter op dat 

de oude dikke bomen toch slechts vervangen zijn door jonge magere exemplaren. Een 

duidelijke foto is te vinden in een bericht op Twitteri. Ondergetekende vraagt zich af of de 

herplant in dit geval wel correct is uitgevoerd.  

 

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op 

grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies 

Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen: 

 

1. Hoeveel en welke soort bomen, met wat voor omtrek en leeftijd zijn er precies 

gekapt in de Frederik Hendrikstraat? 

2. Hoeveel bomen en welke soort, met wat voor omtrek en leeftijd zijn er precies 

herplant na de kap van de bomen in de Frederik Hendrikstraat?  

3. Hoe verhoudt de herplant zich tot de voorgeschreven richtlijnen van herplant vanuit 

de Bomenverordening?  

4. Is het aantal bomen (jonge sprietjes) dat herplant is in de Frederik Hendrikstraat 

volgens het college voldoende? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, zullen er nog 

extra bomen worden herplant, op deze locatie of in andere delen van de stad?  

5. Is er naar aanleiding van de kap in de Frederik Hendrikstraat een storting gedaan in 

het gemeentelijk herplantfonds?  Zo ja, welk bedrag is er gestort?  

 

Het lid van de gemeenteraad,  

 

A.L. Bakker  

ihttps://twitter.com/NicovanGog/status/1339463237054640130   
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