
Stichting bestrijdt kap bomen 

De bomen die volgens het stadsdeel weg moeten. (Foto: Fotonova) 

RIVIERENBUURT - De kap van zestien linden in de 
parkeerstrook langs de Vrijheidslaan moet worden ver
boden. Dat eiste de Bomenstichting donderdag in kort 
geding bij de Raad van State. De Amsterdamse recht
bank gaf eerder al goedkeuring aan de bomenkap. Om 
te voorkomen dat het stadsdeel Zuid snel aan de slag 
gaat, heeft de Bomenstichting de hulp ingeroepen van 
de Raad. 

Aanleiding voor de bomen
kap is het groot onderhoud 
aan de ventwegen. Die zijn 
verzakt. Met het onderhoud 
worden ook meteen de riole
ringen vervangen en de 
parkeerstroken heringericht, 

aldus een woordvoerder van 
het stadsdeel. Hij stelt dat er 
een evenwicht is gezocht 
tussen behoud van de bomen 
en behoud van het aantal 
parkeerplaatsen. 
Maar er is geen sprake van 
een evenwicht, zegt de bo
menstichting, want het aan
tal parkeerplaatsen blijft ge
lijk en het aantal bomen 
wordt verkleind. Dat is in 
strijd met beleid dat door de 

gemeenteraad is vastgelegd 
in de zogenoemde Hoofdbo-
menstructuur. Die geldt 
sinds begin dit jaar ook voor 
de bomen aan de Vrijheids
laan. Volgens dat beleid mag 
alleen in zeer incidentele ge
vallen een gezonde boom 
worden neergehaald. 
De woordvoerder van het 
stadsdeel stelt dat dit beleid 
nog niet gold voor Zuid toen 
de kapvergunningen werden 
aangevraagd. 
Het oude beleid van het 
stadsdeel Zuideramstel gold 
hier nog en dat is minder 
streng. Volgens de Bomen
stichting heeft het stadsdeel 
in dit geval opzettelijk geko
zen voor oud beleid dat be
ter uitkwam, maar eigenlijk 

niet meer mag worden toe
gepast. 
Overigens heeft het stads
deel wel alvast besloten om 
toch maar een deel van het 
nieuwe beleid uit te voeren 
en daarom al wat oudere bo
men gereserveerd voor her
planting langs de Vrijheids
laan. 
Ook komen er meer bomen 
terug dan er worden gekapt. 
Het behouden van de oude 
bomen heeft volgens de 
woordvoerder van het stads
deel geen zin. Bij de herin
richting van de parkeerst
rook worden ze beschadigd 
en moeten dan later alsnog 
worden weggehaald. 
De Raad doet over enkele 
weken uitspraak. 


