
Aan het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van Amsterdam Oost 

Oranje-Vrijstaatplein 2 1098 BE Amsterdam 

 

Van de Vereniging Vrienden van het Wibautplantsoen 

Populierenweg 22 1091 KL Amsterdam 

 

betreft zienswijze Wibautstraat 222, 1097 DN: kap 8 bomen, verzonden op 30 mei 

2017, 2901625/HZ-WABO-2017-003769 

 

Amsterdam, 12 juni 2017 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Graag geven wij onze zienswijze op de aanvraag bomenkap voor de uitbreiding van de 

voormalige Berkhoffschool aan de Wibautstraat 222 in Amsterdam Oost. Wij maken 

ernstig bezwaar tegen het kappen van één van de twee witte paardenkastjes (aesculus 

hippocastanum) aan de oostzijde van het gebouw. Dit, vanwege de volgende redenen: 

 

1) De boom heeft een beeldbepalend karakter. Hij is bijna net zo oud als het gebouw 

en dient daarmee als onderdeel van het gemeentelijk monument te worden 

beschouwd. Om de boom te sparen kan de uitbreiding van de school ook geheel 

langs de achterzijde van het gebouw worden gerealiseerd. 

2) De boom staat op gemeentelijke grond. Het lijkt ons duidelijk dat er inspraak 

moet zijn geweest, voordat de uitbreiding aan de raadscommissie wordt 

voorgelegd. Het ontwerp, waarvan deze kapaanvraag onderdeel is (OLO-

2628563), is echter nog niet ter visie neergelegd. Het toekennen van een 

vergunningsonderdeel van het ontwerp is in dit stadium prematuur. 

3) Het is niet duidelijk op welke (kwalitatieve) wijze het aangetaste aanzicht van de 

verdwenen kastanje (met een economische waarde van 7750 euro) wordt 

gecompenseerd. In de aanvraag wordt gemeld dat de herplant ‘in overleg’ zal 

plaatsvinden, maar met wie, wat en waar staat niet aangegeven. Wel is er al een 

gedetailleerd ontwerp van het aan te leggen schoolplein gemaakt. In dit ontwerp is 

geen inspraak van de buurt verwerkt; het moet nog ter visie. Het ontwerp biedt 

geen enkele vorm van compensatie. Het aanleggen van een ‘groen dak’ heeft geen 

effect op het aanzicht van de omgeving. 

 

 

Wij adviseren u de kapaanvraag af te wijzen. 

 

 

Namens de leden en het bestuur van de Vrienden van het Wibautplantsoen, 

 

 

Bart Dart, voorzitter 

Jacoline van Duijvenbode 

 

 



Bijlage: te kappen boom nummer 9 (de witte paardekastanje) 

 
 

…te kappen aesculus hippocastanum (witte paardenkastje) 

 

 
 

…het op deze plaats aan te bouwen gedeelte 


