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Betreft: aanvraag kapvergunning t.b.v. nieuwbouw van de Campus op het terrein van de Vrije 
Universiteit te Amsterdam Zuideramstel 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij vragen wij u een kapvergunning te verlenen voor het kappen van 80 stuks bomen op het 
terrein van de Vrije Universiteit te Amsterdam Zuideramstel. 

Op het plangebied waarvoor de vergunning wordt aangevraagd is de bouw voor een nieuw 
gebouw in voorbereiding, waarvoor door de VU een verzoek tot wijziging van het 
Bestemmingsplan (art. 19) is ingediend. 

Doel van de werkzaamheden is het terrein na het kappen bouwrijp te maken voor het 
nieuwbouwproject "Werken op het Land" op de Campus. Het plangebied zal door het 
nieuwbouwproject ingrijpende veranderingen ondergaan. De inrichting en terreinhoogten zullen 
worden gewijzigd en de ondergrondse infrastructuur zal worden omgelegd. Daardoor is het niet 
mogelijk de bestaande bomen te handhaven. Alle bomen ter plaatse van de nieuwbouw en in het 
gebied dat benodigd is als bouwterrein dienen te worden gekapt. Herplant van de bomen is niet 
meegenomen gezien de leeftijd, grootte, staat van de bomen en de korte tijd tot de kap 
(rondsteken is niet voorbereid). 

De plaatsaanduiding van de te kappen bomen is aangegeven op de bijgevoegde tekening nr. 101. 
Voor soorten, stamdiameters en opmerkingen verwijs ik u naar de bijgevoegde kaplijst. 

Het kappen van de bomen staat gepland voor eind juni 2009. Voorafgaand aan het kappen wordt 
er per boom geschouwd of er geen nesten aanwezig zijn. De aanwezige onderbeplanting is reeds 
gesnoeid om nesten zo veel mogelijk te voorkomen. 

In het kader van het verzoek tot wijziging van het Bestemmingsplan (art. 19) is tevens 
onderzoek gedaan naar natuurwaarden. Voor nadere informatie verwijs ik u naar het bijgevoegde 
adviesrapport. 
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Betreffende de veiligheid van het kappen kan gemeld worden dat het terrein in een ruime straal 
van de werkzaamheden op kundige wijze afgezet zal worden. 

De kap zal geschieden door een gecertificeerd bedrijf. 

Na de nieuwbouw van "Werken op het Land" zal het campusterrein opnieuw worden ingericht. 
In het te vervaardigen inrichtingsplan wordt gestreefd naar inpassing van een maximaal aantal 
bomen en groenvoorzieningen. Voor de tekening met de nieuwe situatie verwijs ik naar het 
bijgevoegde schetsontwerp. 

Voor het verkrijgen van nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer ing. J. (Jaco) van 
Vliet, projectmanager, bereikbaar op bovenvermeld adres, telefoonnummer 06-29607369 en e-
mailadres: e.alders@dienst.vu.nl 

Hoogachtend, 

\ 

Houten 
teur Huisvesting 

Bijlagen (in Vvoud): 
• Tekening nr. 101 met boomlocaties en nummers d.d. 03-04-2009; 
• Kaplijst d.d. 03-04-2009; 
• Kleurenfoto's van de bomen; 
• Tekening met de nieuwe situatie (schetsontwerp); 
• Advies natuurwaarden. 
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