
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Noodkapbesluit 
 

Schriftelijke vastlegging voor noodkap van een Populus canadensis ‘Robusta’ (populier)  

Adres: Wibautpark, Amsterdam 

Datum: 16-2-2022 

Diameter: > 100cm 

 

Aanleiding 

Naar aanleiding van het vermoeden dat de boom na de laatste storm schever is gaan staan en aan 

het kantelen is heeft er ter plaatse een inspectie plaats gevonden. Bij de populier met het ID-

nummer 456377, zijn o.a. de volgende afwijkingen aangetroffen: 

 Ernstige scheefstand; 

 Kantelende kluit; 

 Kluit duwzijde wordt ingedrukt; 

 Losse grond aan trekzijde. 

De scheefstaande boom vormt een verhoogd risico voor zijn omgeving. Het is niet verantwoord 

om de boom in zijn huidige vorm te handhaven. 

 

De boomdeskundige van de gemeente Amsterdam heeft geconstateerd dat er een verhoogd risico 

is op omvallen van de boom. Dit levert een gevaarlijke en onveilige situatie op.  

 

Besluit 

In overeenstemming met artikel 3 derde lid onder c van de Bomenverordening 2014 is namens ons 

toestemming verleend deze boom direct te verwijderen.  

Wij leggen de eigenaar van de gekapte boom een herplantplicht op, zoals bedoeld in artikel 9 

eerste lid van de Bomenverordening 2014. 

In het eerstkomende plantseizoen moet er een nieuwe boom van minimaal de 1ste grootte worden 

geplant. Deze boom moet voldoen aan de minimale plantmaat: 25-30. 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,  

namens deze,  

  

  

 

 

 

Hans van der Stam, Teammanager Groen, Stadswerken  
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De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na de 

bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Gemeente Amsterdam, t.a.v. Juridisch Bureau Postbus 483 1000 

AL AMSTERDAM  

In spoedeisende gevallen kan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam een voorlopige voorziening worden 

gevraagd. Hieraan zijn griffierechten verbonden. Verzoeken tot voorlopige voorzieningen dienen na het indienen van een 

bezwaarschrift te worden gevraagd aan de Voorzieningenrichter van de Rechtbank Amsterdam, Afdeling Publiekrecht, team 

bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 

 

 

 

De boom  
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Locatie 


