
 
 
Aan: 
het dagelijks bestuur van 
Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer 
Postbus 94801 
1090 GV   Amsterdam 
 
Betreft: bezwaarschrift tegen 
             kappen van Es, in particuliere 
             achtertuin Linnaeusparkweg 90 huis. 
 
 
Geachte mevrouw, meneer, 
 
In de stadsdeelkrant d.d. 17 september lazen wij de aankondiging dat er een 
kapvergunning aangevraagd is geworden voor het kappen van een boom, een 
Es, in de particuliere achtertuin van het huis Linnaeusparkweg 90. 
  
Wij hebben bij het Stadsdeelkantoor telefonisch geïnformeerd naar de redenen 
waarom de bewoners tot kap wensen over te gaan en hebben vernomen dat de 
bewuste boom te dicht bij twee andere bomen staat. Ook is er overlast van 
duiven, de duivenmest schijnt het verblijven in de tuin onmogelijk te maken. 
 
Wat betreft  het te dicht bij elkaar staan van de drie grote bomen. Het lijkt ons vreemd 
dat dat een reden zou zijn om zo’n oude mooie boom maar te kappen. Als dat al 
noodzakelijk zou zijn vanwege de benauwdheid van die drie bomen, dan zou die 
noodzakelijkheid zich jaren geleden toch ook al voorgedaan hebben? 
 
Wat betreft de overlast van duiven, de mest vooral, op allerlei andere manieren zou men dat 
kunnen bestrijden zonder tot rigoureuze kap over te hoeven gaan. Wij willen daarvoor 
verwijzen naar de duivenadviseur, de heer G.Zwart / gzart@ggd.amsterdam.nl 
We moeten hierbij vermelden, dat de oorzaak van zoveel duiven in één boom heel goed 
kan liggen in het feit, dat andere bomen weggekapt zijn en de vogels hun heil in de 
overgebleven bomen zoeken. Wat dat betreft is dus ook het omhakken van een boom 
ter bestrijding van duiven, alleen maar het verplaatsen van het probleem. Immers, zó 
redenerend zou dan uiteindelijk alles omgehakt moeten worden! 
 
Bij deze dienen wij een bezwaarschrift in tegen het kappen van de Es, een boom in de tuin van 
Linnaeusparkweg 90, en refereren hierbij aan de brief, die wij op 9 oktober naar mevrouw Sharona 
Ceha van het Stadsdeelkantoor / Dagelijks Bestuur / Afdeling Vergunningen gestuurd hebben. 
 
In de hoop een steentje bij te dragen aan de natuurhistorische waarde van onze buurt, tekenen wij  
met de meeste hoogachting, 
 
Het bomencomité Linnaeusparkbuurt, 
 
w.g. vier bewoners 
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