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Zienswijze 
kapvergunningaanvraag R15/0027-2008 - terrein Sloterweg 675 
  

 
Geacht college, 

Op 10 december 2008 is op de website van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht 
gepubliceerd dat er een aanvraag voor een kapvergunning is gedaan voor “Terrein 
Sloterweg 675 – R15/0027-2008, kappen van 105 bomen”. 

Hierbij dient de Bomenstichting een zienswijze in. 

Uit de aanvraag begrijpen wij dat een aanzienlijk deel van het Reigersbos, onderdeel van 
het Siegerpark, zal worden gekapt om plaats te maken voor water. De aanduiding van de 
locatie met “Terrein Sloterweg 675” op uw website achten wij niet juist. Dit is het adres 
van de manege De Ruif, die bij niet bij deze kapaanvraag is betrokken. Er heeft geen 
publicatie van de aanvraag in een huis-aan-huisblad of Het Parool plaatsgevonden. Aan 
het feit dat een kapvergunning voor de voorgenomen werkzaamheden is aangevraagd, is 
dus op zeer minimale wijze bekendheid gegeven. Dit is betreurenswaardig. Wij verzoeken 
u bij publicatie van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking de juiste aanduiding 
te gebruiken. 

Van toepassing is de Bomenverordening 2008. In deze verordening wordt onder een 
boom verstaan: een houtachtig, opgaand gewas, zowel vitaal als afgestorven, met een 



 - 2 - 

dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 10 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het 
maaiveld. In de aanvraag zijn alleen bomen met een dwarsdoorsnede van minimaal 15 
centimeter vermeld. Aannemelijk is dat in het vrij te maken gebied ook bomen met een 
dwarsdoorsnede tussen 10 en 15 centimeter voorkomen. Voor deze bomen dient ook een 
aanvraag kapvergunning te worden gedaan. Gelet hierop verzoeken wij u de aanvrager te 
berichten dat de aanvraag onvolledig is en dat aanvulling dient plaats te vinden. 

Het Reigersbos wordt door de voorgenomen kap en aanleg van een watergang aanzienlijk 
verkleind. Wij vinden dit niet aanvaardbaar. Het bos maakt als onderdeel van het 
Siegerpark samen met de nabijgelegen tuinparken en het natuur- en recreatiegebied De 
Oeverlanden deel uit van de ecologische structuur van het stadsdeel Slotervaart. Het 
Reigerbos maakte ooit deel uit van de 18de-eeuwse buitenplaats 'Zuijdermeer'. De 
bekende publicist over de natuur, Jan Pieter Strijbos, heeft tussen 1925 en 1935 in het 
Reigersbos de blauwe reiger geobserveerd en daar zijn vermaarde reigerfilm opgenomen. 
Het Reigersbos is één van de laatste overgebleven moerasbossen in de stad. De te kappen 
bomen behoren gezien dit alles tot een houtopstand die naast een grote natuur- en 
milieuwaarde ook een grote cultuurhistorische waarde heeft.  

Het bos was vroeger omringd door sloten. De exploitant van de manege De Ruif heeft in 
2003 de sloot tussen de manege en het bos gedempt. Een andere sloot is in het verleden 
illegaal gedempt door bewoners. Indien een watergang noodzakelijk is in verband met de 
waterhuishouding dient het Reigersbos daar niet voor te worden opgeofferd; de 
watergang dient aan de buitenzijde van het bos of elders te worden gegraven. Er heeft 
voor zover wij weten geen inspraak plaatsgevonden met betrekking tot de te graven 
watergang. Deze komt voor zover wij weten niet voor in het op 1 maart 2006 vastgestelde 
Stadsdeelwaterplan Slotervaart – Uitwerking Watercompensatie noch in enig ander 
gepubliceerd plan. 

Op het Siegerpark is het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) van toepassing. De 
bestemming van het park is “groen” en niet “groen en water”. Na de tweede 
wereldoorlog heeft de heer Sieger het park in eigendom overgedragen aan de gemeente 
Amsterdam onder de voorwaarde dat het de groene bestemming zou behouden. Het 
creëren van een watergang in het bos is naar ons oordeel in strijd met deze bestemming. 

Het Reigersbos is een vogelparadijs, zie H. van Halm, Historisch reigerbos wordt bedreigd, 
Trouw 29 juni 2006. Ook komen er zeldzame planten voor. Wij missen een natuurtoets 
Flora- en faunawet, die gepast zou zijn, nu sprake is van een ruimtelijke ingreep. 

Artikel 6 lid 2 van de Bomenverordening 2008 bepaalt dat, indien herplant niet tot de 
mogelijkheden behoort, aan de vergunning het voorschrift wordt verbonden dat de 
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monetaire boomwaarde van de gevelde houtopstand wordt gestort in het gemeentelijk 
herplantfonds. De aanvraag bevat geen gegevens over de monetaire waarde. Hierover 
worden wij graag nog geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

 
mr. F.C.S. Warendorf, 
contactpersoon Bomenstichting 

 


