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 Bezoekadres  
Rozenburglaan 2 
1090GV Amsterdam 
 

 

 
 
 

  
 

 
Advies kapaanvraag 

 
 

  
 Nummer   OLO nr.  5259699 
 Behandelend  

ambtenaar  Muberra Tuna 
 

 
  Dit formulier en de daarbij behorende stukken graag retourneren naar de behandelend ambtenaar. Als u vragen 

heeft, kunt u een email sturen aan Teamwabo.SDO@amsterdam.nl 

Datum bezichtiging  27 augustus 2020 

 
  1 Aanvrager 

 

(Bedrijfs)naam    

Contactpersoon  L.C. Rinsma   de heer    mevrouw 

 

  2 Locatie 

Locatie   voortuin   achtertuin   zijtuin   openbare ruimte  overige 

Adres  Domselaerstraat 9-H 

Postcode en plaats   1093JL Amsterdam 

Indien adres onbekend  kadastrale sectie    kadastraal nummer   

 
 
 
 

  3 Aanvraag  

Aanvraag voor     kappen 2 bomen   1e keer kandelaberen  

   1e keer knotten   verplanten 

   kappen van iepen  
  anders,  

   noodkap   

 
 
 
 
Van (soort en aantal) 
 
 
 
Is er een risico m.b.t de wet 
Natuurbescherming te 
verwachten? 

 

Reden aanvrager: 
Het idee is het kappen of toppen van de bomen. Beide geven voor vele buren overlast. 
 
Ter plaatse voegde de bewoner toe, dat in de toekomst mogelijk een uitbouw tot vier meter uit de achtergevel 
wordt gerealiseerd.  
 
1. veldiep (Ulmus minor)  omtrek 137 cm hoogte 18 m 4 m afstand tot de gevel 
2. gewone esdoorn (Ulmus minor) omtrek 126 cm hoogte 18 m 6,5 m afstand tot de gevel 
 
 

 Nee, er wordt gewerkt conform de wet natuurbescherming en de flora en fauna gedragsregels van de gemeente  
     Amsterdam. In geval van twijfel, is schouw noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden door flora en  
     fauna gecertificeerd uitvoerend personeel. 

 ja, ecologisch onderzoek noodzakelijk voorafgaand aan het kapbesluit. 
 

  
 
. 
 

 

 
  4. Beoordeling 

  4.1 Is er sprake van een bijzondere Natuur- en milieuwaarde van de houtopstand?  

   Nee 

   
 
Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is) 
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   de houtopstand biedt plaats aan planten en schimmels, nestel- of schuilgelegenheid biedt voor 
dieren en voedsel voor insecten 

    Vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt vormt de houtopstand een belangrijk object voor 
wetenschappelijk onderzoek. 

   Een houtopstand kan deel uitmaken van een belangrijke ecologische verbindingsroute en van 
invloed zijn op de bodemgesteldheid en de waterhuishouding. 

   De aanwezigheid van een houtopstand is van invloed op de effecten van wind en temperatuur. 

   biedt plaats aan nestelgelegenheid   bijzondere groeivorm 

   biedt voedsel voor insecten   dendrologisch interessant  

   bloeiwijze of vruchtdragend   klim- en klauterboom (recreatie en leefbaarheid) 

   aantrekkelijke bloei   weinig bomen in de omgeving (recreatie en leefbaarheid) 

  

Toelichting 
Deze waarde betreft het totaal aan bomen ter plaatse. 

  4.2 Is er sprake van een bijzondere waarde voor het stadsschoon of het landschap 

   Nee 

    Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is) 

   De aanwezigheid van de houtopstand versterkt de aanblik van een straat of wijk en beïnvloed 
de belevingswaarde in belangrijke mate. 

   Beeldbepalende houtopstand voor het karakter van de omgeving. 

   De houtopstand heeft waarde voor een beschermd stads- of dorpsgezicht of heeft waarde omdat het 
deel uitmaakt van een hoofdbomen- of hoofdgroenstructuur. 

   knotboom   hakhout 

   inheemse soort   bijzondere soort 

 
 
 
 
 
 

 

Toelichting 
In deze dicht bebouwde omgeving vervullen bomen een belangrijke rol voor de belevingswaarde van de 
woonomgeving. Deze waarde betreft het totaal aan bomen ter plaatse. 
 

  4.3 Is er sprake van een bijzondere cultuurhistorische waarde van de houtopstand? 

   Nee 

   Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is) 

   geplant bij plechtigheid (gedenkboom, oranjeboom, markeringsboom, etc) 

   fruitboomgaard (niet economisch) 

   vormboom (leilinde, gekandelabeerde boom) 

   De boom of houtopstand is aangewezen als onderdeel van een gemeentelijk of rijksmonument. 
 
 
 
 
 
 

 

Toelichting 
 

  4.4 Is er sprake van een bijzondere leefbaarheidswaarde van de houtopstand?   

   Nee 

   Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing  is) 
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   De houtopstand levert (conform het bomenbeleidsplan) een bijdrage aan een aangename 
woonomgeving, vanwege: zie toelichting  

   markante locatie (bijv. centraal gelegen op plein) 

   boom in hoofdstructuur of onderdeel van groenstructuur 

   boom in relatie tot monumentale of architectonisch van belang zijnde gebouwen/ behorend bij 
architectuur 

   boom verweven met de geschiedenis van de omgeving 

   parken 

   boom met bijzondere verschijningsvorm 

 
  

Toelichting 
In de Bomenverordening van de gemeente Amsterdam staat het volgende: Houtopstanden vormen in 
een compacte stad als Amsterdam een schaars goed waarmee zorgvuldig moet worden omgesprongen. 
Hoog opgaand groen wordt door veel inwoners ervaren als een verrijking van het aanzien van de stad 
en als een waardevolle afwisseling met de vele bouwwerken en infrastructuur in de stedelijke omgeving. 
Bovendien hebben bomen een belangrijke ecologische waarde en leveren zij een bijdrage aan een 
schonere lucht en aan de leefbaarheid van de stad. 

Deze waarde betreft het totaal aan bomen ter plaatse. 
 

  4.5 Is er sprake van een bijzondere beschermende waarde van de houtopstand? (Monumentale 
boom opgenomen in Monumentale bomenlijst) 

   Nee 

   Ja, geregistreerd op de gemeentelijke lijst monumentale bomen  

  

 Wat zijn de zwaarwegende belangen om de boom te kappen? 
 
Toelichting 
 
 

  4.6 Overige belangen / redenen kap? 

   lichtbeneming 

   Ruimtegebrek  

   Toelichting 
 

   
 
 
 

  5. Aanvullende informatie 
 

Conditie van de 
boom/bomen   de boom is dood   goede conditie 

   redelijke conditie   teruglopende conditie 

  

Toelichting.  

Toekomstverwachting   meer dan 15 jaar   5-15 jaar  

  

 minder dan 5 jaar   

Toelichting 
 
 

  

6 Advies 
Afweging tussen belang van de aanvrager en de waarde van de houtopstand m.b.t. bovengenoemde 
aspecten.   
 

Vergunning verlenen?   Ja (boom 1, de iep)   Nee (boom 2, de esdoorn) 
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Toelichting.   
De bomen hebben een goede conditie en toekomstverwachting. Vanuit oogpunt van veiligheid is er dus 
geen noodzaak de bomen te kappen.  
 
Beide bomen groeien in een tuin van 10 meter lang en 5 meter breed. De onderlinge afstand tussen de 
bomen bedraagt 5,5 meter. De bomen verkeren op relatief jonge leeftijd en hebben tot nu toe 
voornamelijk hoogtegroei vertoond. In de toekomst zal de breedtegroei de overhand nemen. Hierbij 
zullen de kronen elkaars ontwikkeling hinderen.  
 
Door de verdere ontwikkeling van beide boomkronen is ook goed voorstelbaar dat de lichtbeneming in 
de tuin en omringende bovenwoningen ernstige vormen aanneemt. Hoewel dit subjectief is, is het een 
redelijk uitgangspunt, dat een stadstuin als deze ruimte biedt aan maximaal één boom met de 
afmetingen van een volgroeide iep of esdoorn. Door één boom te kappen ontstaat er groeiruimte voor de 
andere en blijft er balans in de verhouding schaduw- daglicht. Het toppen van beide bomen, zoals de 
aanvrager oppert, zal leiden tot ontsiering van beide bomen en is daarom ongewenst. 
 
Het advies om de vergunning voor de iep te verlenen (i.p.v. de esdoorn) komt voort uit de volgende 
overwegingen: 

• De iep groeit het dichtst bij de gevel en zal daarom eerder leiden tot klachten en een 
noodzaak tot corrigerende snoei, wat doorgaans ontsierend werkt.  

• Bij een eventuele uitbouw zal de iep niet gehandhaafd kunnen blijven. 
• De iep heeft de meest onzekere toekomstverwachting wegens de kans op infectie door de 

dodelijke iepziekte. 
 

  7 Advies omtrent herplantplicht 
 

Herplant   Ja   N.v.t. (advies vergunning weigeren) 

   Nee   Reden: 

Storten in gemeentelijk 
herplantfonds?  

 Ja  GIRONUMMER: NL50INGB0004587220  
 OVV 76704101.8738 t.b.v. Herplantfonds en  
  OLOnummer: 
 

  Nee                   

  

Boomgrootte Boomhoogte 
1ste grootte >15 meter 
2de grootte 8-15 meter 
3de grootte 5-8 meter 
Vormboom / Heester 3-5 meter 

 

Soort herplant  

 
Herplant met een nieuwe boom van minimaal de 3e grootte in de maat 12-14 cm (stamomtrek bij 
aanplant, gemeten op een hoogte van 1 meter boven de wortelhals). Binnen deze voorwaarden is de 
soortkeuze vrij door de aanvrager te bepalen. Voor een grotere boomgrootteklasse is in deze tuin geen 
ruimte. 
 

Exacte locatie herplant  Binnen de kavelgrenzen van het aanvraagadres. 

Nader voorschrift (indien 
van toepassing)  In overeenstemming met artikel 5.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening dient alle iepenhout -ziek 

of gezond- ter plaatse ontbast of versnipperd te worden.  

Naam adviseur  
Niek Vernooy, 
Extern adviseur  
Groenadvies Amsterdam b.v. 

 Datum: 3 september 2020 

 
Handtekening 
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De standplaats van de bomen. Links de esdoorn, rechts de iep. 
 

 
De kronen raken elkaar, hoewel de werkelijke breedtegroei nog moet aanvangen.  

 


