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Bomenbescherming Amsterdam: broodnodig!  
 
“Opeens stonden er houthakkers in onze 
binnentuin die onze enige grote boom zouden 
omhakken! De hele buurt in rep & roer. Wie 
zou in hemelsnaam de boom weg willen 
hebben en waarom?“ Aldus een van de 
bewoners aan de binnentuin 1e 
Looiersdwarsstraat, Elandsgracht, 
Oudelooiersdwarstraat en Prinsengracht. Via de 
gemeente kwam de Omgevingsvergunning 
boven tafel. Een zoektocht van ruim een halve 
dag! Uiteindelijk bleken zeker 60 
geïnteresseerde buren en de boom zeer 
waarderen, de vergunningsaanvraag & 
-verlening te hebben gemist op 
www.amsterdam.nl/bekendmakingen. Maar 
zelfs toen we wisten dat hij er was, bleek hij 
onvindbaar! Zelfs met hulp van de 
gemeentelijke medewerkers.  

Toen de kap die dag afgewend kon worden, 
hebben we dezelfde avond met behulp van de 
website van Bomenbescherming Amsterdam 
bezwaar aangetekend tegen de verleende 
vergunning. Binnen 6 weken na de publicatie 
van de beslissing van de gemeente op hun 
website.  

Vervolgens hebben we Bomenbescherming 
Amsterdam gecontacteerd: wat moeten we 
doen? Zij gaven heel duidelijk advies: bescherm 
alleen een boom die gezond en veilig is. Zij 
adviseerden ons om een onafhankelijke 
gecertificeerde expert in te huren om naar de boom te komen kijken. De tegenstanders van de boom 
(2) hebben we ook uitgenodigd bij de inspectie. De Groendirectie Holland heeft de boom onderzocht 
en gezond, niet onveilig en houdbaar verklaard. De strijd zeker waard!  

En een strijd werd het. Geen kwestie van een paar telefoontjes of mailtjes. We moesten de weg bij de 
gemeente vinden. Hoe kon de vergunning in hemelsnaam verleend worden? Vervolgens bleek dat 
ongezien te zijn gebeurd, door Corona! En ons bezwaar werd afgewezen want te laat! Weliswaar 
binnen 6 weken na publicatie op de website, maar dat had binnen 6 weken na het versturen van de 
toekenning van de vergunning aan de aanvrager moeten gebeuren. Hoezo? Dat is niet publiek! En 
bovendien, de hele bekendmaking was misgegaan bij de gemeente: de zoekmachine op de website 
functioneerde voor geen meter. Ook moesten wij ons als buurt organiseren. Als ik alleen de boom 
wilde houden was het een ander verhaal dan toen bleek dat maar liefst 60 buren met foto en adres en 
telefoonnummer tekenden voor het behoud van de boom! En dan de weg bij de gemeente: een bijna 
ondoorgrondelijk zoekplaatje! En de weg naar de aanvrager van de vergunning: waarom wil je zo 
een boom kwijt. Wij hebben ook ons rapport over dat de boom gezond, niet onveilig en houdbaar is, 
met hen gedeeld waardoor de boom gewoon onder hun WA-verzekering valt.  

Kom in actie! Kom in actie!

RED de BOOM! 

Verdwijnt 
onze boom?  

Kom in actie! Redt de boom! Nu het nog kan! 

Door “Corona-ongeluk” 
dreigen tientallen gezinnen de 

laatste boom in hun binnentuin 
kwijt te raken. Lees meer… 

“Deze boom is gezond, 
veilig, houdbaar en 

ONVERVANGBAAR.”
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Bij de gemeente ligt nog onze toelichting op het bezwaar met het verzoek om de verleende 
vergunning niet geldig te verklaren. Immers, niet juist gepubliceerd is nietig en dus moet het proces 
opnieuw. Ook ligt er een verzoek om een trekproef uit te voeren om te bewijzen dat de boom naast 
gezond, veilig en houdbaar, ook stabiel is. Eventueel (deels) door ons betaald, als dat betekent dat de 
boom dan blijft als hij gezond blijkt. En als uit de trekproef blijkt dat de boom werkelijk niet 
houdbaar is, dat we dan een soortgelijke boom met een doorsnee van 30 cm terug krijgen, conform 
de herplantingtabel in plaats van de lullige tak die nu voorgesteld wordt.  

De Bomenstichting Amsterdam heeft ons veel geleerd. Het beschermen van de boom is een 
adembenemende reis geweest maar we weten vooral dat het bomenbeleid in Amsterdam een grillig 
hobbelpad is. We hopen nog steeds dat de boom het gaat overleven maar het is een dubbeltje op zijn 
kant. Als leek kan je maar beter zorgen dat je Bomenstichting Amsterdam weet te vinden. Bovendien 
hebben ze zo hun eigen instrumenten want nu vernamen wij dat zij een beschermwaardige status 
voor de boom hebben aangevraagd. Vanwege de natuurwaarde en de levensverwachting van de 
boom.  

Wordt vervolgd!!!  
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