
 

 

 
 
 

Bomenstichting 
Uiterwaardenstraat 308 
1079 DB Amsterdam 
betr: kapaanvraag 20 bomen Cannenburg 
e-mail: info@bomenstichting.nl 

 
                                                                                 Amsterdam, 18 augustus 2013 

 
Geachte bestuursleden van de Stichting, 
 
Op uw verzoek is d.d. 14.08.2013 gekeken naar de 20 bomen die het Stadsdeel Zuid 
voornemens is te kappen in de openbare ruimte achter  Cannenburg 1-51 te Buitenveldert. 
Het betreft de omgevingsvergunning d.d. 16.07.2013 met het registratienummer 862179. Het 
doel van de kap is om de groenstrook transparanter te maken, sommige bomen meer ruimte 
te geven om uit te groeien en meer licht voor de bewoners van Cannenburg 1-51 te creëren. 

De onderzoeksvragen luiden: 

1. Voor welke bomen is kap noodzakelijk in verband met terugdringen van lichtbeneming 
woningen/tuinen Cannenburg? 
2. Voor welke bomen is kap noodzakelijk in verband met kwaliteitsverbetering van de 
groenstrook cq. het bomenbestand?  
3. Indien kap niet noodzakelijk is op bovengenoemde gronden, is de kap dan noodzakelijk op 
andere gronden? 

BESCHRIJVING GROENSTROOK 
Van de 20 bomen staan er 19 aan de rand van het Gijsbrecht van Aemstelpark, ten zuiden 
van de Hunneschans, die weer ten zuiden van Cannenburg ligt. De afstand van het voetpad 
de Hunneschans, waar alle te kappen bomen ten zuiden van staan, tot de achterzijde van de 
huizen varieert van 18 tot 28 m. De kapvergunning is aangevraagd voor zes Canadese 
populieren, zes zomereiken, één gladde iep, drie zwarte elzen, twee Californische cypressen 
en één zoete kers. De 20-ste boom, een Europese kers, staat ten oosten van Cannenburg 1.  
 
De groenstrook is onderdeel van de Hoofdgroenstructuur van de gemeente Amsterdam en 
ook in deze zin daardoor ecologisch waardevol.  
 
 
ALGEMENE BESCHRIJVING TE KAPPEN BOMEN 
Het Gijsbrecht van Aemstelpark werd voltooid in 1968; de betreffende bomen zijn dus 
maximaal ca. 45 jaar oud. Ze hebben over het algemeen een goede conditie en een goede tot 
redelijke structuur1. De bomen verdringen elkaar enigszins, hetgeen inherent is aan een 
bosachtige groenstrook. 
 

1. De conditie van een boom is de gezondheidstoestand op een bepaald moment 
(tijdsafhankelijk). Onder structuur wordt hier de kroonvorm verstaan, en de mechanische 
kwaliteit van kroon, stam en stamvoet. 
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In onderstaande tabel staan de bevindingen per boom weergegeven, met in de kolommen 1, 
2 en 3 de beantwoording van de onderzoeksvragen. De boomnummers staan op de 
plattegrond in bijlage 12, enkele foto’s van de bomen in bijlage 2. 

No. MS-no Boomsoort Dsde  Hoogte 1 2 3 Opmerkingen 
1 203112 Canadese populier 108 32 N N N Markant punt/beeld- en hoogtebepalend in 

bossage 
2 203111 Canadese populier 108 32 N N N idem 
3 202874 gladde iep 59 17 N N N Met buuriep als één kroon handhaven 
4 202972 zomereik 36 12 N J N Verwijderen voor vrijzetten iep 
5 202986 zwarte els 28 10 N N N Weinig elzen in strook, goede kwaliteit 
6 202970 zomereik 42 15 N J N Vrijzetten betere buurbomen; wat meer licht in 

de bomenstrook 
7 202993 zwarte els 33 12 N ? N Liever sparen vanwege goede kwaliteit en 

gevarieerd bomenbestand 
8 202784 Californische cypres 26 10 J N N Dicht op huizen; zeer dichte kroon 
9 202785 Californische cypres 28 10 J N N idem 
10 202708 zomereik 19 10 N J N Wat ruimte creëren voor buurbomen 
11 202966 zomereik 46 14 N N N Wat bosachtige structuur handhaven 
12 202996 zwarte els 36 13 N N N Weinig elzen in strook, goede kwaliteit 
13 202983 zoete kers 57 16 N N J Risicovol plakoksel op 2,5 m hoogte 
14 202960 zomereik 40 15 N J N Wat ruimte creëren voor buurbomen 
15 202958 zomereik 36 14 N J N Eenzijdige kroon, onderstandig 
16 202418 Canadese populier 86 26 ? J N Kap voor vrijzetten bomen met langere 

levensduur 
17 202409 Canadese populier 74 25 ? J N idem 
18 202406 Canadese populier 85 26 ? J N idem 
19 202401 Canadese populier 95 28 ? J N idem 
20 202761 Europese kers 21 6 N N N Advies: klimop eruit; dunste stam zuidzijde 

verwijderen (dicht op dak) 
Tabel 1. Opnamegegevens te kappen bomen Cannenburg 1-51 
 
Legenda: 
Voor de bomen in het blauw is kap niet noodzakelijk. 
-No: is boomnummer op de kaart van bijlage 1 
-MS-no: offciële benummering Stadsdeel-Zuid 
-Dsde: doorsnede stam, in centimeters 
-Hoogte: de geschatte hoogte in meters 
-1, 2, 3: antwoord op onderstaande vraagstelling. J = ja, N = nee. 
1. Kap noodzakelijk in verband met terugdringen van lichtbeneming woningen/tuinen 
Cannenburg 1-51 
2. Kap noodzakelijk in verband met kwaliteitsverbetering groenstrook 
3. Kap noodzakelijk op andere gronden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
2 De plattegrond, die door het Stadsdeel geleverd is, is zeer onduidelijk. De bedoelde bomen zijn erg 
moeilijk terug te vinden. Het is belangrijk dat de uiteindelijk te kappen bomen van te voren goed 
aangegeven worden met behulp van een duidelijke markering. 
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CONCLUSIE 
 
- Lichtbeneming door de betreffende bomen in woningen en tuinen langs  Cannenburg 1-51 
is in enige mate aanwezig. De afstand tot de woningen is echter relatief groot. Bovendien is 
(terecht!) geen kapvergunning aangevraagd voor de eiken die aan de noordzijde van de 
Hunneschans staan, dus veel dichter op de woningen. Anderzijds is het een gegeven voor 
de bewoners van  Cannenburg dat zij aan een park wonen, met alle voor- en nadelen van 
dien. De enige bomen die dicht op de tuinafscheiding staan, aan de noordzijde van de 
Hunneschans, en ook nog eens een zeer dichte kroon hebben, zijn de twee Californische 
cypressen (boom 8 en 9). De kap hiervan heeft een duidelijk positief effect. 
 
- Met de kap van 9 bomen kan een kwaliteitsverbetering in de groenstrook worden 
bewerkstelligd. Het verwijderen van vier Canadese populieren aan de noordzijde van het bos 
langs de Buitenveldertselaan (boom 16 t/m 19) is verdedigbaar uit het oogpunt van 
kwaliteitsverbetering. De hier aanwezige essen, iepen en eiken worden daardoor vrijgezet. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat de gemeente Amsterdam momenteel een beleidsvisie 
oude Canadese populieren ontwikkelt. Toetsing hieraan zou mogelijk tot een andere 
afweging kunnen leiden.  Door het verwijderen van vijf (veelal kleinere) zomereiken (boom 4, 
6, 10, 14, 15) ontstaat iets meer ruimte om de kroon van enkele grotere bomen vrij te zetten. 
 
- Voor de zoete kers, boom 13, geldt dat hij een risicovolle plakoksel heeft.  
  
- Voor de overige bomen zou kap een verarming van het beeld van de groenstrook 
betekenen.  Boom 1 en 2, twee grote populieren, domineren het bosje ten oosten van de 
brug (foto 2). Kap zou de hoogte en het compacte karakter van deze locatie wegnemen. 
Deze hoge bossage is een blikvanger als je vanuit het westen komt. De populieren leveren 
ook geen gevaar op; daarnaast hangt de gehele kroon boven de bossage. Met de kap van 
boom 3, de gladde iep, wordt zijn buuriep helemaal vrijgezet; ten westen en oosten van 
beide bomen zijn geen boomkronen meer (foto 3). De bomen vormen samen één grote 
kroon; verderop wordt al een grote iep vrijgezet door de kap van boom 4. Door teveel bomen 
vrij te zetten verandert het karakter van deze bosachtige strook teveel in een gecultiveerde 
plantsoenstrook. Boom 5, 7 en 12 zijn zwarte elzen. Deze bomen zorgen voor wat 
afwisseling in het door eiken gedomineerde bomenbestand en zouden alleen al op die grond 
gehandhaafd moeten worden. Boom 11 is een vrij zware zomereik, waarvan de kap niet 
noodzakelijk is.  
Ten oosten van Cannenburg 1 staat een Europese kers (boom 20). De boom staat op het 
oosten, is niet erg hoog en bezorgt dus weinig ‘overlast’. Wel wordt aangeraden de klimop te 
verwijderen als een manier om wat meer licht door de kroon te laten vallen, en de kleinste 
stam te verwijderen. Deze hangt met zijn kroon bijna op het dak van de schuur. 
 
 
Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
                             Mw.drs. V.G. van Amerongen 
                             European Tree Technician (ETT) 
 
 
 
Bijlagen: 

1. Plattegrond met boomnummers 
2. Foto’s 
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Bijlage 1. Plattegrond met boomnummers 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

NOORD 
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Bijlage 2. Foto’s 

 
Foto 1. Luchtfoto met de locatie van Cannenburg en het ten zuiden daarvan gelegen Gijsbrecht van 
Aemstelpark. 
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Foto 2. De beeldbepalende populieren (boom 1 en 2) in de bossage bij de entree vanuit het westen, 
vlak over de brug (gezien vanuit het noordwesten, zijde Van der Boechorststraat). 

       
Foto 3. Rechts de gladde iep (b. 3), met links               Foto 4. Boomgroep 10, 11 en 12, twee eiken  
de iep, waarvoor hij zou moeten wijken (NO).             een els (vanuit het noordoosten gezien)  

 
Foto 5. Boom 20, Europese kers. Niet echt van  
belang voor de zon, want hij staat ten oosten van 
Cannenburg 1 (vanuit het zuidoosten gezien).  




