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Datum: 20 juli 2010 
Onderwerp: Zienswijze aanvraag kapvergunning K15/0638-2010 (kap van 212 bomen terrein De              
Boelelaan – Zuidas, deelgebied Kenniskwartier) wegens bouw kantoor Deloitte op huidige keerlus  

De commissie Ruimtelijke Ordening van Stichting Wijkopbouwcentrum Buitenveldert behartigt de 
belangen van de bewoners en bedrijven in Buitenveldert op dit gebied. De commissie heeft geschokt 
kennisgenomen van bovengenoemde kapaanvraag voor 212 bomen in het Kenniskwartier van de Zuidas 
in Buitenveldert.  Deze kapaanvraag mag niet gehonoreerd worden. 

In de aanvraag wordt gerefereerd aan het concept uitvoeringsbesluit Kenniskwartier dat onlangs is vrij 
gegeven voor inspraak.  Ook de MER is nog niet opgemaakt, en er is een bouwstop. Al met al is het 
uitermate voorbarig nu reeds een kapvergunning aan te vragen. Daarnaast is het ons inziens niet nodig 
voor de bouw van het kantoor van Deloitte langs de A10 de keerlus te verplaatsen naar de De Boelelaan.   

Het verleggen van de dure tijdelijke keerlus in de Mahlerlaan naar een tijdelijke plek op de drukke De 
Boelelaan nabij het kruispunt met de Buitenveldertselaan heeft grote gevolgen op allerlei gebied.  Al 
jaren wordt er gesproken over het doortrekken van tramlijnen over de De Boelelaan zonder keerlussen.  
Zou het niet veel efficiënter zijn binnenkort de herprofilering van de gehele De Boelelaan ter hand te 
nemen? 

Een ander feit is, dat de compensatieafspraak die de Bomenstichting had gemaakt met de VU voor 
verbetering van de strook met bomen aan de voorzijde van de gebouwen van de VU aan de De Boelelaan, 
nu door de VU niet meer kan worden nagekomen vanwege deze gewijzigde voorgenomen herprofilering 
van de De Boelelaan. Dat was vast niet de bedoeling. 

De commissie Ruimtelijke Ordening streeft bovendien naar behoud van (pre)monumentale bomen. Op de 
kaplijst staan 11 volwassen bomen en diverse bijzondere bomen als zwarte els, trompetboom, 
zakdoekenboom, westerse levensboom, servische spar, Weymouthden, zomereik en tulpenboom. Wij 
verzoeken u te bevorderen dat deze bomen in ieder geval behouden blijven in Buitenveldert. 

Hoogachtend,  

Commissie Ruimtelijke Ordening, 

 

M. Disselhoff, voorzitter 


