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Gevraagde beslissing 
 I. Vast te stellen het Beleidskader criteria  en waarden - Bomenverordening Zeeburg. 

 
 

Korte toelichting (bestuurlijke context) 
 Met de nieuwe “Bomenverordening Zeeburg” dient bij de behandeling van een aanvraag om te vellen een 

afweging te worden gemaakt tussen het belang van verlening van de vergunning en de waarden die kunnen 
leiden tot weigering van de vergunning. Ter onderbouwing van het besluit tot verlenen of weigeren van een 
vergunning is het voorliggende “Beleidskader criteria  en waarden - Bomenverordening Zeeburg” ontwikkeld. Met 
het beleidskader wordt een nadere invulling gegeven aan de afwegingsgronden. Daarmee vervangt het, het 
gestelde in andere beleidsproducten ten aanzien van bomen in relatie tot Stads- en landschapsschoon, 
Cultuurhistorische waarden en Waarden voor recreatie en leefbaarheid. 
Naast de genoemde criteria  en waarden stelt het stadsdeel een lijst vast met waardevolle bomen. 
 

 

Ingewonnen adviezen 
  

 Financieel Beleid en Advisering Nee  Personeel en Organisatie Nee Paraaf  
Sectorcontroller 

 ABJZ Ja  Sector controller Nee  

 Communicatie Nee  Overige bestuurlijke adviezen Nee  

    Adviesgroep aanbestedingen Nee  
 

 Toelichting adviezen: 
  POJS en DHV heeft de verordening inhoudelijk getoetst en geadviseerd over het aspect van inspraak. 

 
 

Communicatie 
  

 Interne communicatie Ja  Persbericht Ja 
 Externe communicatie Ja  Zeeburgjournaal/ Stadsblad Ja 
 www.zeeburg.amsterdam.nl Ja  Bestuursinformatie online Ja 
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Meegezonden stukken 
 - kaart bijlage A1 – Waarden voor stads- en landschapsschoon - Oostelijk Havengebied en Indische Buurt 

- kaart bijlage A2 – Waarden voor stads- en landschapsschoon - Zeeburgereiland 
- kaart bijlage A3 – Waarden voor stads- en landschapsschoon - IJburg 
- kaart bijlage B1 – Cultuurhistorische waarden - Oostelijk Havengebied en Indische Buurt 
- kaart bijlage B2 – Cultuurhistorische waarden - Zeeburgereiland 
- kaart bijlage B3 – Cultuurhistorische waarden - IJburg 
- kaart bijlage C1 – Waarden voor recreatie en leefbaarheid - Oostelijk Havengebied en Indische Buurt 
- kaart bijlage C2 – Waarden voor recreatie en leefbaarheid - Zeeburgereiland 
- kaart bijlage C3 – Waarden voor recreatie en leefbaarheid - IJburg 
 
De Nota van beantwoording: “Bomenverordening Zeeburg”, “Criteria en procedure waardevolle bomen” en 
“Beleidskader weigeringsgronden Bomenverordening Zeeburg” is bij de stukken van de Bomenverordening 
gevoegd. 
 

 

Ter inzage gelegde stukken 
 Nee 
 

Inspraak 
 Het voorliggende “Beleidskader criteria  en waarden - Bomenverordening Zeeburg” is vrijgegeven voor inspraak 

onder de titel “Beleidskader weigeringsgronden Bomenverordening Zeeburg”. 
Het “Beleidskader weigeringsgronden Bomenverordening Zeeburg” is gelijktijdig met de “Bomenverordening 
Zeeburg” en de “Criteria en procedure waardevolle bomen” vrijgegeven voor inspraak. Van 21 januari tot 04 maart 
2009 hebben ingezetenen van stadsdeel Zeeburg en belanghebbenden schriftelijk of per e-mail ingesproken. 
De reacties zijn omgenomen in  de Nota van beantwoording: “Bomenverordening Zeeburg”, “Criteria en procedure 
waardevolle bomen” en “Beleidskader weigeringsgronden Bomenverordening Zeeburg”. De nota van 
beantwoording is bij de behandeling van de Bomenverordening door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. 
De inspraakreacties hebben niet geresulteerd in inhoudelijke aanpassingen op de onderliggende nota. 
 

 

Gegevens Behandelend Ambtenaar: 
 Naam John Roozendaal 
 Telefoon 020 - 608 0851 
 E-mail j.roozendaal@zeeburg.amsterdam.nl 
 Sector/Afdeling O&O/Strategie, Beleid en Regie 
 Ambtelijk opdrachtgever Nienke Jansen 
 Sectorhoofd Carla Mijnhart 
 
 

 

Parafen 
 
Opsteller Ambtelijk opdrachtgever Stadsdeelwethouder Stadsdeelsecretaris Griffier 
John Roozendaal Nienke Jansen Dennis Straat Kees Rozemeijer Frank Dexel 
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Registratienummer : 2009/    /   
Datum : 01 september 2009 
Onderwerp : Beleidskader criteria  en waarden - Bomenverordening Zeeburg 
 
 
 
 
Aan het Dagelijks Bestuur, 
 
Met de nieuwe “Bomenverordening Zeeburg” dient bij de behandeling van een aanvraag om te vellen een 
afweging te worden gemaakt tussen het belang van verlening van de vergunning en de waarden die kunnen 
leiden tot weigering van de vergunning. Ter onderbouwing van het besluit tot verlenen of weigeren van een 
vergunning is het voorliggende “Beleidskader criteria  en waarden - Bomenverordening Zeeburg” ontwikkeld. 
Met het beleidskader wordt een nadere invulling gegeven aan de afwegingsgronden. Daarmee vervangt het, 
het gestelde in andere beleidsproducten ten aanzien van bomen in relatie tot Stads- en landschapsschoon, 
Cultuurhistorische waarden en Waarden voor recreatie en leefbaarheid. 
 
Naast de genoemde criteria  en waarden stelt het stadsdeel een lijst vast met waardevolle bomen. 
 
Inspraak 
Het voorliggende “Beleidskader criteria  en waarden - Bomenverordening Zeeburg” is vrijgegeven voor 
inspraak onder de titel “Beleidskader weigeringsgronden Bomenverordening Zeeburg”. 
Het “Beleidskader weigeringsgronden Bomenverordening Zeeburg” is gelijktijdig met de “Bomenverordening 
Zeeburg” en de “Criteria en procedure waardevolle bomen” vrijgegeven voor inspraak. Van 21 januari tot 04 
maart 2009 hebben ingezetenen van stadsdeel Zeeburg en belanghebbenden schriftelijk of per e-mail 
ingesproken. 
De reacties zijn omgenomen in  de Nota van beantwoording: “Bomenverordening Zeeburg”, “Criteria en 
procedure waardevolle bomen” en “Beleidskader weigeringsgronden Bomenverordening Zeeburg”. De nota 
van beantwoording is bij de behandeling van de Bomenverordening door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. 
De inspraakreacties hebben niet geresulteerd in inhoudelijke aanpassingen op de onderliggende nota. 
 
 
Wijzigingen 
De afdeling POJS heeft geadviseerd over het integreren van de toelichting op de verleningscriteria (artikel 4.2 
van de Bomenverordening Zeeburg) in het “Beleidskader criteria  en waarden - Bomenverordening Zeeburg” 
in plaats van in de toelichting bij de Bomenverordening. Hierdoor is de toelichting op het volledige 
afwegingskader gebundeld in één document. 
 
 
Voorstel 
In te stemmen met de bijgevoegde “Beleidskader criteria  en waarden - Bomenverordening Zeeburg” en deze 
ter vaststelling aan de Stadsdeelraad voor te leggen. 
 
 
 
Stadsdeelwethouder Groen, 
Dennis Straat 
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Registratienummer : 2009/    /   
Datum : 01 september 2009 

 
 
 
 
Het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Zeeburg:  
 
Gezien het voorstel van de stadsdeelwethouder Groen van 01 september 2009, inzake het Beleidskader 
criteria  en waarden - Bomenverordening Zeeburg; 
 
Gelet op ingediende inspraakreacties en de Nota van beantwoording: “Bomenverordening Zeeburg”, “Criteria 
en procedure waardevolle bomen” en “Beleidskader weigeringsgronden Bomenverordening Zeeburg”; 
 
 
 
 

BESLUIT: 
 
 

I. in te stemmen met de Beleidskader criteria  en waarden - Bomenverordening Zeeburg en deze ter 
vaststelling aan de Stadsdeelraad voor te leggen. 

 
 
 
 
Secretaris, 
Kees Rozemeijer 

 Voorzitter, 
Fatima Elatik 
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Raadsvoorstel  
 

Registratienummer : 2009/    /   
Datum : 19 november 2009 
Onderwerp : Beleidskader criteria  en waarden - Bomenverordening Zeeburg 
 
 
 
 
Aan de Stadsdeelraad,  
 
Samenvatting  
Met de nieuwe “Bomenverordening Zeeburg” dient bij de behandeling van een aanvraag om te vellen een 
afweging te worden gemaakt tussen het belang van verlening van de vergunning en de waarden die kunnen 
leiden tot weigering van de vergunning. Ter onderbouwing van het besluit tot verlenen of weigeren van een 
vergunning is het voorliggende “Beleidskader criteria  en waarden - Bomenverordening Zeeburg” ontwikkeld. 
Met het beleidskader wordt, op grond van artikel 4 lid 4 van de “Bomenverordening Zeeburg”, een nadere 
invulling gegeven aan de criteria en waarden. Daarmee vervangt het, het gestelde in andere beleidsproducten 
ten aanzien van bomen in relatie tot Stads- en landschapsschoon, Cultuurhistorische waarden en Waarden 
voor recreatie en leefbaarheid. 
 
 
1. Criteria voor verlening of weigering 
 
In artikel 4. lid 2 van de Bomenverordening Zeeburg is bepaald dat de vergunning kan worden verleend indien 
het belang van weigering niet opweegt tegen één of meer van de volgende criteria: 

a. zieke of afgestorven bomen; 
b. ernstige lichtbeneming; 
c. dreigend gevaar voor de omgeving; 
d. dunning; 
e. aantoonbare schade door bomen of houtopstand aan onder- en bovengrondse infrastructuur; 
f. aantoonbare schade door houtopstand aan constructies; 
g. herprofilering en herinrichting; 
h. overige criteria. 

 
a. Zieke of afgestorven bomen, voor zover er geen sprake is van de gevallen van artikel 2 lid 3 sub a en 

d (noodkap, Plantenziektewet en iepziekte). 
Diverse boomziekten kunnen andere bomen besmetten en brengen onomkeerbare processen van rot en/of 
afsterven teweeg waardoor bomen op termijn tevens gevaarlijk kunnen worden voor hun omgeving.  
Vermelding van reden bij aanvraag en publicatie: ziek 

 
b. Ernstige lichtbeneming 
Ernstige lichtbeneming geldt alleen als criterium in verband met een boom of houtopstand bij een achtergevel 
met ramen,  behorend bij de achtertuin of gemeenschappelijke binnentuin van de aanvrager. De 
lichtbeneming wordt getoetst met behulp van de verhoudingsregel “1 staat tot 4”. Dit betekent concreet dat 
een boom, die één meter uit de gevel van de desbetreffende woning staat, minimaal 4 meter hoog zal moeten 
zijn, voordat er gesproken kan worden van lichtbeneming. Een boom van 12 meter hoog dient minder dan drie 
meter uit de gevel van de desbetreffende woning te staan, gemeten van het midden van de stam van de 
boom, voordat er gesproken kan worden van ernstige lichtbeneming. 
 
Bij de 1 staat tot 4 regel is de soort boom of houtopstand niet van invloed op dit criterium. De boom of 
houtopstand mag niet voorkomen op de waardevolle bomenlijst. 
Lichtbeneming wordt niet als criterium aangemerkt bij bomen in de openbare ruimte. 
In een dichtbebouwd gebied als stadsdeel Zeeburg zou het immers betekenen dat dan bijna alle bomen in de 
openbare ruimte zouden verdwijnen. 
Vermelding van reden bij aanvraag en publicatie: lichtbeneming 
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c. Dreigend gevaar voor de omgeving 
Als gevolg van natuurlijke scheefgroei (verkeerde onderstam), weersomstandigheden (blikseminslag/storm) of 
door instabiliteit kunnen bomen dusdanig scheef staan of slecht verankerd zijn, dat ze een gevaar voor de 
omgeving kunnen opleveren. 
Vermelding van reden bij aanvraag en publicatie: dreigend gevaar 

 
d. Dunning 
Snelgroeiende en zichzelf uitzaaiende bomen kunnen hinder opleveren door hun talrijkheid. Indien bomen 
binnen een groep dicht op elkaar staan, kan dit problemen geven bij de groei, waarbij zelfs verstikking kan 
optreden. Als dit het geval is en snoeien geen oplossing biedt, kan dat een reden zijn om een velvergunning te 
verlenen, waarbij het uitgangspunt is om de beste bomen te behouden. 
Het dunnen mag niet leiden tot aantasting van het verband van de boomgroep waardoor de overblijvende 
bomen instabiel worden en een grote kans lopen om te waaien. 
Vermelding van reden bij aanvraag en publicatie: dunning 

 
e. Aantoonbare schade door bomen of houtopstand aan onder- en bovengrondse infrastructuur 
Schade aan onder- of bovengrondse infrastructuur kan soms  veroorzaakt worden door houtopstand. Mocht 
schade aantoonbaar ontstaan zijn door houtopstand en slechts kunnen worden hersteld na vellen of 
verplanten van de boom of houtopstand, of indien  de schade aanzienlijk verergert als de boom of 
houtopstand op zijn plaats blijft, dan kan op grond van dit criterium een velvergunning worden verleend.  
Vermelding van reden bij aanvraag en publicatie: schade infrastructuur 

 
f. Aantoonbare schade door houtopstand aan constructies 
Dit criterium is bedoeld om schade aan gebouwen tegen te gaan. De schade dient wel aantoonbaar te worden 
veroorzaakt door houtopstand. In sporadische gevallen kunnen andere bebouwde voorzieningen zoals een 
walmuur te lijden hebben onder boomgroei. Wanneer schade door snoei of technische maatregelen niet valt 
te verhelpen, dan kan dit een reden zijn om een vergunning tot vellen te verlenen. 
Vermelding van reden bij aanvraag en publicatie: schade constructies 

 
g. Herprofilering en herinrichting 
Projecten in het kader van ruimtelijke ordening, herinrichtings- en onderhoudsprojecten in het kader waarvan 
het vellen van houtopstand noodzakelijk is. 
Het uitgangspunt bij projecten is dat de aanvrager van de kapvergunning aannemelijk dient te maken dat de 
kap van de bomen of houtopstand noodzakelijk is in het kader van een project. Hij kan dat bijvoorbeeld doen 
door een bestemmingsplan, een bouw- of aanlegvergunning, of een door het Dagelijks Bestuur vastgesteld 
herinrichtings- of onderhoudsplan te overleggen. Van geval tot geval wordt bekeken of aannemelijk is 
gemaakt dat vellen noodzakelijk is. Het is de bedoeling van het Stadsdeel dat het bomenbelang in eventuele 
inspraakprocedures van plannen als hier bedoeld aan de orde wordt gesteld, zodat in een vroeg stadium een 
belangenafweging kan worden gemaakt en dat de procedures betreffende aanleg- en bouwvergunning, en de 
vel- of verplantvergunning in het ontwerpstadium op elkaar afgestemd zijn. 
Wanneer het na weging van belangen en waarden, niet mogelijk is bomen in de nieuwe situatie in te passen, 
dan kan dat een reden zijn om te besluiten te kappen, verplanten of te compenseren. Deze keuzes rond 
bomen komen terug in de besluitvorming van de aanvraag. 
Vermelding van reden bij aanvraag en publicatie: project 
 
 
h. Overige criteria 
Naast de bovengenoemde criteria kan er altijd sprake zijn van een afwijkend afwegingscriterium. Dit criterium 
dient bij de aanvraag en publicatie goed te worden toegelicht. 
Vermelding van reden bij aanvraag en publicatie: overig 
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2. Waarden 
 
In artikel 4, lid 3 van de “Bomenverordening Zeeburg” worden de waarden benoemd. Dit artikel bevat de 
waarden die in het besluit op een aanvraag tot vellen betrokken moeten worden. Bij de behandeling van een 
aanvraag om te vellen dient een afweging te worden gemaakt tussen het belang van verlening van de 
vergunning en de in dit lid genoemde waarden die kunnen leiden tot weigering van de vergunning. Er is geen 
rangorde in de genoemde waarden. In de toelichting van de verordening worden de volgende waarden nader 
toegelicht: 
- Natuur- en milieu waarden, 
- Stads- en landschapsschoon, 
- Cultuurhistorische waarden, 
- Waarden voor recreatie en leefbaarheid. 
 
Naast de genoemde waarden stelt het stadsdeel een lijst vast met waardevolle bomen. 
 
 
a. Natuur- en milieuwaarden 
Het betreft hier het ecologisch belang, het belang van natuurbehoud en natuurontwikkeling, zoals de 
natuurwetenschappelijke betekenis van bomen en houtopstand doordat daarop zeldzame planten groeien, de 
invloed op de bodemhuishouding en de nestel- of schuilgelegenheid voor bepaalde diersoorten. Ook dode 
bomen kunnen ecologisch waardevol zijn voor onder andere vogels (uilen) en bepaalde flora (schimmels). De 
ecologische functie zal moeten worden aangetoond. 
Door middel van een groenrapport kunnen de Natuur- en milieuwaarden worden vastgesteld. 
 
 
b. Stads- en landschapsschoon 
De waarden voor Stad- en landschapsschoon hebben betrekking op de visuele en structuurbepalende 
kwaliteiten van houtopstand in relatie tot architectonisch waardevolle bouwwerken, stedebouwkundig 
interessante elementen en andere structuren in het stadsdeel. De betekenis van bijvoorbeeld knotbomen en 
laan- en grachtbeplanting als structurerend element kunnen van belang zijn voor stedenbouwkundige 
kwaliteiten.  
Hoewel iedere boom een visuele kwaliteit heeft in een stedelijke omgeving heeft niet iedere boom een 
belangrijke stedenbouwkundige of landschappelijke waarde. In Zeeburg zijn de waarden voor stads- en 
landschapschoon op kaarten vastgelegd, (bijlage A, plus kaarten A1 t/m A3).  Op de kaarten staat 
aangegeven welke boomstructuren een stedenbouwkundige betekenis hebben. 
 
Met het vastleggen van de boomstructuren wordt aangegeven welke structuur vanuit stedenbouwkundig 
oogpunt behouden moet blijven. Het betreffen uitsluitend die elementen welke in belangrijke mate de 
stedenbouwkundige structuur versterken. Hierbij kan gedacht worden aan wegbeplanting die in belangrijke 
mate bijdraagt aan oriëntering en routing langs de hoofdinfrastructuur. 
Daarnaast kan worden gedacht aan bepaalde boomtypen die een belangrijke rol spelen in het 
stedenbouwkundig ontwerp.  
 
De bomen die onderdeel uitmaken van de boomstructuren die op de kaarten zijn vastgelegd zijn in principe 
vervangbaar zolang de vastgelegde boomstructuur of het bepaalde boomtype maar blijft behouden.  
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c. Cultuurhistorische waarden 
De houtopstand kan cultuurhistorische waarden hebben indien deze een grote rol van betekenis heeft in de 
geschiedenis van zijn omgeving. Te denken valt aan houtopstanden die herinneren aan bepaalde 
gebeurtenissen en bijvoorbeeld herdenkingsbomen. 
In Zeeburg zijn de houtopstanden met cultuurhistorische waarden op kaarten vastgelegd (bijlage B, plus 
kaarten B1 t/m B3).   
 

Voorbeeld: Beatrixboom 
Op 21 maart 2007 was Koningin Beatrix eregast tijdens de Nationale Boomfeestdag in IJburg. De 
Koniging plantte samen met scholieren een boom en gaf het startsein voor de boomfeestdag in het 
hele land. 
 

 
d. Waarden voor recreatie en leefbaarheid 
Deze waarden doelen op de bijdrage die een houtopstand kan leveren aan recreatie en leefbaarheid van het 
gebied. Gedacht wordt hierbij aan bomen die algemeen worden gewaardeerd wegens hun schaduw of bomen 
die gebruikt worden als spelelement, zoals een klimboom voor de jeugd. 
Ten aanzien van de leefbaarheid kan gedacht worden aan de dempende werking van hinderlijke geluiden van 
verkeer en industrie of verhulling van een lelijk uitzicht. 
In Zeeburg zijn de houtopstanden met waarden voor recreatie en leefbaarheid op kaarten vastgelegd (bijlage 
C, plus kaarten C1 t/m C3).   
 

Voorbeeld: Pleintje Palembangstraat 
Op de hoek van de Palembangstraat en Minahassastraat staat op het pleintje een solitaire boom met 
rondom een zitbank. De boom draagt bij aan de recreatie en leefbaarheid voor de omgeving. 

 
 
Relatie met waardevolle bomen 
Op basis van artikel 5 van de nieuwe “Bomenverordening Zeeburg” stelt het stadsdeel een lijst vast met 
waardevolle bomen in Zeeburg. Om als waardevolle boom op stadsdeelniveau aangemerkt te worden moet 
een boom voldoen aan een aantal criteria. De criteria en de procedure voor het opstellen van een lijst met 
waardevolle bomen worden door de stadsdeelraad vastgesteld. Het Dagelijks bestuur stelt binnen deze 
kaders de waardevolle bomen vast. 
Bomen die als waardevol worden aangemerkt kunnen ook voldoen aan één of meer van de eerder genoemde 
waarden. 
 
 
Voorstel 
Voorgesteld wordt de “Beleidskader criteria  en waarden - Bomenverordening Zeeburg” vast te stellen. 
 
 
 
 
 
 
Het Dagelijks Bestuur, 
 
Secretaris, 
Kees Rozemeijer 

 Voorzitter, 
Fatima Elatik 
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Bijlage A – Kader: Waarden voor stads- en landschap sschoon 
 
De waarden voor stad- en landschapsschoon hebben betrekking op de visuele en structuurbepalende 
kwaliteiten van houtopstand in relatie tot architectonisch waardevolle bouwwerken, stedenbouwkundig 
interessante elementen en andere structuren in het stadsdeel. De betekenis van bijvoorbeeld knotbomen en 
laan- en grachtbeplanting als structurerend element kunnen van belang zijn voor stedenbouwkundige 
kwaliteiten.   
 
In Zeeburg zijn de waarden voor stads- en landschapschoon op kaarten vastgelegd. Op de bijgevoegde 
kaarten staat aangegeven welke boomstructuren een stedenbouwkundige betekenis hebben en een 
bijzondere bijdrage leveren aan het stads- en landschapsschoon. 
Met het vastleggen van de boomstructuren wordt aangegeven welke structuur vanuit stedenbouwkundig 
oogpunt behouden moet blijven. Het betreffen uitsluitend die elementen welke in belangrijke mate de 
stedenbouwkundige structuur versterken. Hierbij kan gedacht worden aan wegbeplanting die in belangrijke 
mate bijdraagt aan oriëntering en routing langs de hoofdinfrastructuur. 
Daarnaast kan worden gedacht aan bepaalde boomtypen die een belangrijke rol spelen in het 
stedenbouwkundig ontwerp.  
 
De bomen die onderdeel uitmaken van de boomstructuren die op de kaarten  A1 t/m A3 zijn vastgelegd, zijn in 
principe vervangbaar zolang de vastgelegde boomstructuur of het bepaalde boomtype maar blijft behouden.  
 
Toelichting kaart A1 – Oostelijk Havengebied en Indische Buurt 

Boomstructuren 
De boomstructuren langs de Panamalaan, Molukkenstraat en Insulindeweg bestaan uit wegbeplanting 
die in belangrijke mate bijdraagt aan oriëntering en routing langs de hoofdinfrastructuur. Langs de 
aangegeven wegvakken dient laanbeplanting te worden toegepast met bomen van de 1ste grootte. 

 
Het Rietlandpark in het Oostelijk Havengebied  
De inrichting van de bomen op het rietlandterras bestaat uit Italiaanse populieren. De zuilvormige 
bomen met de ruimtelijke spreiding over het terras geven een belangrijke invulling aan het 
stedenbouwkundig ontwerp. Bij een eventuele kap van een boom moet deze worden vervangen door 
een gelijksoortig exemplaar. 
 
Cruquiusweg 
Het kunstwerk “Perron met huisje en wagon” uit 1993 van Joep van Lieshout vormt een industrieel 
monument. Het bestaat uit een deel van het spoor, met daarnaast een perron met een huisje. Het 
perron is overdekt door Parasolplatanen. De platanen vormen samen met het kunstwerk een 
belangrijke invulling aan het stedenbouwkundig ontwerp. Bij een eventuele kap van een boom moet 
deze worden vervangen door een gelijksoortig exemplaar. 
 
KNSM-laan – keerlus van de bus 
De keerlus van de bus en het wachthuisje vormen een belangrijk element op de KNSM-laan. Het 
pleintje bij de keerlus is in het stedenbouwkundig ontwerp voorzien van Parasolplatanen. Dit geeft een 
belangrijke invulling aan de openbare ruimte. Bij een eventuele kap van een boom moet deze worden 
vervangen door een gelijksoortig exemplaar. 

 
Toelichting kaart A2 – Zeeburgereiland 
 Op het Zeeburgereiland zijn er nog geen bomen met bijzondere waarden voor stads- en 

landschapsschoon. 
 
Toelichting kaart A3 – IJburg 

Boomstructuren 
De boomstructuren langs de IJburglaan en de zogenaamde vizieren bestaan uit wegbeplanting die in 
belangrijke mate bijdraagt aan oriëntering en routing langs de hoofdinfrastructuur. Langs de 
aangegeven wegvakken dient laanbeplanting te worden toegepast met bomen van de 1ste grootte. 
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Bijlage B – Kader: Cultuurhistorische waarden 
 
De houtopstand kan cultuurhistorische waarden hebben indien deze een grote rol van betekenis heeft in de 
geschiedenis van zijn omgeving. Te denken valt aan houtopstand die herinneren aan bepaalde 
gebeurtenissen en bijvoorbeeld herdenkingsbomen. 
In Zeeburg zijn de houtopstanden met cultuurhistorische waarden op kaarten vastgelegd (kaarten B1 t/m B3). 
 
 
Toelichting kaart B1 – Oostelijk Havengebied en Indische Buurt 

 
Van Eesterenboom 
Op 4 december 2003 werd ter afsluiting van de vernieuwing van de Van Eesterenlaan en Veelaan 
ruim twintig jaar oude Oosterse plataan geplant door stadsdeelwethouder Jan Hoek. De boom staat 
op het tot dan toe lege plein bij het spoorwegbassin en het ventilatiegebouw van de Piet Heintunnel. 

 
Entrepotkade 
Voordat het Oostelijk Havengebied een woonbestemming kreeg werd het gebied gebruikt als 
havengebied. Het gebied werd intensief gebruikt voor de opslag en overslag van grondstoffen. Er was 
bijna geen ruimte voor bomen. Een van de bomen die wel tot wasdom is gekomen is de Canada 
Populier aan de Entrepotkade. Bij de stedenbouwkundige herontwikkeling is de ruimtelijke inrichting 
aangepast om de boom te behouden. 
 
KNSM 
Het huidige KNSM-eiland was voor de huidige woonbestemming een gebied van de Koninklijke 
Nederlandse Stoomvaart Maatschappij. De toegang tot het gebied werd afgeschermd met een hek en 
bomen. Het hek is verdwenen maar de een rij Italiaanse Populieren is gebleven. Tegenwoordig staan 
de bomen bekend onder de naam “De zes gezusters”.  

 
Flevopark 
In het Flevopark staat nog een aantal bomen in het Flevopark met een naambordje op hun stam. Dit is 
door de ontwerper van het park bedacht om de bezoekers te informeren over de boomsoorten daar. 

 
Kunstwerk Cruquiusweg 
Het kunstwerk “Perron met huisje en wagon” uit 1993 van Joep van Lieshout vormt een industrieel 
monument. Het bestaat uit een deel van het spoor, met daarnaast een perron met een huisje. Het 
perron is overdekt met Parasolplatanen. 

 
 
Toelichting kaart B2 – Zeeburgereiland 

Op het Zeeburgereiland zijn er nog geen bomen met Cultuurhistorische waarden. 
 
 
Toelichting kaart B3 – IJburg 
 

Beatrixboom 
Op 21 maart 2007 was Koningin Beatrix eregast tijdens de Nationale Boomfeestdag in IJburg. Zij 
plantte samen met scholieren een boom en gaf het startsein voor de boomfeestdag in het hele land. 
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Bijlage C – Kader: Waarden voor recreatie en leefba arheid 
 
Deze waarden doelen op de bijdrage die een houtopstand kan leveren aan recreatie en leefbaarheid van het 
gebied. Gedacht wordt hierbij aan bomen die algemeen worden gewaardeerd wegens hun schaduw of bomen 
die gebruikt worden als spelelement, zoals een klimboom voor de jeugd. 
Ten aanzien van de leefbaarheid kan gedacht worden aan de dempende werking van hinderlijke geluiden van 
verkeer en industrie of verhulling van een lelijk uitzicht. 
In Zeeburg zijn de houtopstanden met waarden voor recreatie en leefbaarheid op kaarten vastgelegd (Kaart 
C1 t/m C3).   
 
 
 
Toelichting kaart C1 – Oostelijk Havengebied en Indische Buurt 
 

Pleintje Palembangstraat 
Op de hoek van de Palembangstraat en Minahassastraat staat op het pleintje een solitaire boom met 
rondom een zitbank. De boom draagt bij aan de recreatie en leefbaarheid voor de omgeving. 

 
 Pannenkoekenhuis Flevopark 

Bij het pannenkoekenhuis/speeltuin in het Flevopark staan drie Parrotia Persica. Deze bomen worden  
gebruikt als klimbomen. 
 
Speelplaats Atjehplein 
Bij de speelplaats op het Atjehplein staan twee grote Paardekastanjes (Aesculus hippocastanum 
'Baumannii'). De bomen staan op de speelplaats met daaronder bankjes. 
 
Boeroestraat 
Op het speelplein staan drie grote Paardekastanjes (Aesculus hippocastanum 'Baumannii'). De 
bomen, waaronder bankjes staan, staan op de speelplaats met daaronder bankjes. 

 
 
Toelichting kaart C2 – Zeeburgereiland 
 

Op het Zeeburgereiland zijn er nog geen bomen met bijzondere waarden voor recreatie en 
leefbaarheid. 

 
 
Toelichting kaart C3 – IJburg 
 

Op IJburg zijn er nog geen bomen met bijzondere waarden voor recreatie en leefbaarheid. 
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Registratienummer : 2009/    /   
Datum : 19 november 2009 

 
 
 
 
De Stadsdeelraad van het Stadsdeel Zeeburg:  
 
Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 01 september 2009, inzake het Beleidskader criteria  en 
waarden - Bomenverordening Zeeburg;  
 
Gehoord de commissie Fysiek van 26 oktober 2009, inzake het Beleidskader criteria  en waarden -
Bomenverordening Zeeburg; 
 
Gelet op ingediende inspraakreacties en de Nota van beantwoording: “Bomenverordening Zeeburg”, “Criteria 
en procedure waardevolle bomen” en “Beleidskader weigeringsgronden Bomenverordening Zeeburg”; 
 
Gelet op het gestelde in de Bomenverordening Zeeburg; 
 
 
 

BESLUIT: 
 
 
 

I. Vast te stellen het Beleidskader criteria  en waarden - Bomenverordening Zeeburg. 
  
 
 
 
 
Griffier, 
Frank Dexel 

 Raadsvoorzitter, 
Linda Maasdijk 
 
 
 
 

 
 
 


