
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.”



Kom in actie! Kom in actie!

Al meer dan 55 
bewoners aan 1e 

Looiersdwarsstraat, 
Elandsgracht en  

Oude Looiersstraat  
in rep & roer 

  

Kom 
nu in actie! 

Kom nu in actie om de laatste groene boom in onze binnentuin te behouden.  
Hij biedt ons privacy, frisse lucht, schaduw, groene natuur met vogels en  
hij zorgt dat er geen plassen ontstaan in de binnentuin.  

    Hij is onvervangbaar!  

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



Kom in actie! Kom in actie!
Na meer dan 50 jaar heeft hij een unieke positie in de natuur van de 

binnentuin: hij is onze natuur! En hij is zeker niet vervangbaar door een enkel 
miniboompje met een stam van de omgang van een pols.  

Hoezo kappen…?          

De eigenaar van de boom (VVE 1e 
Looiersdwarsstraat 1-7) heeft een vergunning 
gekregen van de gemeente Amsterdam om 
de dennenboom in de binnentuin te kappen. 
Wij hoorden dat pas toen ze gingen kappen. 
Gelijk zijn we het gesprek aangegaan met de 
buren, gemeente Amsterdam en natuurlijk de 
VVE. 

De boom is gezond, veilig & houdbaar!  

De eigenaar (VVE) had twijfels over de 
gezondheid, veiligheid en houdbaarheid van 
de boom. Wij hebben op eigen kosten een 
gereputeerde onafhankelijke bomen expert* 
gevraagd de boom te onderzoeken op 

locatie: Veronica van Amerongen.  Zij concludeert 
dat de boom gezond en veilig is dat hij heel oud kan worden op de plek waar hij 
staat. Een eventuele (kleine) aanpassing van de houtopstand geeft hem 
bovendien tientallen jaren groeiruimte zonder dat de binnenruimte van het 
gebouw er minder van wordt. 

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

Met de boom is niets mis:  
hij is gezond, veilig, houdbaar en  

ONVERVANGBAAR!
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Kom in actie! Kom in actie!
Waarom is er dan een vergunning verleend? 

Door Corona-maatregelen kon de adviseur van de 
gemeente van Boomtechnisch Groen Advies 
Amsterdam niet op locatie naar de boom komen 
kijken. Hij is gevaren op de informatie van de 
eigenaar en de door haar ingehuurde kaporganisatie. 
Als hij zelf op locatie was geweest, had hij gezien dat 
de boom gezond en veilig was, en al jaren tegen de 
houtopstand staat. 

Op eigen onderzoek of met behulp van oudere bewoners had hij kunnen zien of 
achterhalen (aan voor of achterkant) dat deze houtopstand 40 cm van de muur 
van de bebouwing af staat. De afweging tussen boom of bebouwing was dan 
ook anders uitgepakt. Op basis van zijn advies -dat nu zijn inziens tot herziening 
zou moeten leiden- is de vergunning door de gemeente verleend. 

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

De boom  
is gezond, veilig, houdbaar en 

onvervangbaar!

Wat er mis ging: Corona!  
Daardoor is boomadviseur niet op locatie  

geweest en zijn wij (te?) laat 
geïnformeerd…



Kom in actie! Kom in actie!

Waarom maakt de buurt dan geen bezwaar?  

Zodra bekend werd dat de boom 
gekapt zou worden, zijn we in actie 
gekomen. Midden in de nacht werd er 
aan bezwaar gewerkt. Echter, het is aan 
de gemeente om het bezwaar 
ontvankelijk te verklaren.  

Weer zijn 
er omstandigheden als gevolg van Corona: het 
huis-aan-huisblad komt niet meer uit en een 
van onze oudere bewoners spitte dit krantje altijd 
door op vergunningsaanvragen.  

Weliswaar  
was vergunningsaanvraag op 16 juli ook 
online bekend gemaakt en viel ons bezwaar 
nog steeds binnen 6 weken na die 16 juli, 
maar de vraag is of dat voldoende is voor de 
gemeente om de verleende vergunning te 
herzien. In ons voordeel spreekt dat de 
bekendmaking van de vergunning niet 
vindbaar was via 14020 en ook niet via de 
zoekmachine op de site en de app: als je 
Elandsgracht invoerde met een afstand van 
500 meter, verscheen hij niet. Oude      

       Looiersstraat ook niet.  

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



Kom in actie! Kom in actie!
De boom staat nog:  

wat kunnen we doen?  

Zoals blijkt uit het overzicht betekent de boom heel veel voor de bewoners. 
Samen maken wij ons hard om de gemeente te vragen om deze belangrijke 
boom in onze leefomgeving te behouden. Het liefst waren we er met de VVE 
Looiersdwarsstraat 1-7 uit gekomen maar zij laat zich leiden door de beslissing 
van de gemeente. 

Adviseer ons svp: Hoe kunnen wij deze gezonde, veilige, 
houdbare en onvervangbare boom behouden? 

Voor groen moet je iets doen in Amsterdam. Wij hebben bezwaar aangetekend 
zodra wij er van wisten. Wij zijn in overleg gegaan met alle partijen. En we hebben 
de media (AT5 en Parool) nog even stil gehouden zodat we in goed overleg tot 
oplossingen kunnen komen. Alle ogen zijn gericht op de vergunningverlener: 
Gemeente Amsterdam, wat kunnen jullie voor ons doen? 

Hartelijke groet,  

Bewoners 1e Looiersdwarsstraat, Elandsgracht, Oude Looiersstraat. 

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



Kom in actie! Kom in actie!

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


