
Behoort bij de beschikking namens het dagelijks 
bestuur van het stadsdeel Nieuw-West 
 
Datum: 18-5-2017 
Kenmerk: OLO 2869967 
Bijlage: 4



 pag. 1

Motivatie aanvraag kapvergunning BVO Amsterdam Nieuw-West

 

Joop Smit, groenbeheerder Afdeling beheer Bomen en Groen

Jacco de Frel, beleidsadviseur Afdeling beleid en advies  

Inleiding

In opdracht van de Cluster Groen heeft Tree-O-Logic in 2016 in de periode maart t/m juni een

boomveiligheids- en onderhoudsinspectie (BVO) uitgevoerd in het stadsdeel Nieuw-West. In

totaal zijn er ca. 50.000 bomen gecontroleerd. De resultaten van de inspectie zijn eind 2016

geëvalueerd en op basis daarvan is een actieplan opgezet voor het uitvoeren van de benodigde

boomveiligheids- en beheermaatregelen.

Bomen met veiligheidsproblemen zoals de aanwezigheid van grof dood hout, plakoksels en

probleemtakken worden gesnoeid waardoor het veiligheidsrisico word weggenomen.

Kaplijst

In totaliteit zijn er 548 kapvergunningsplichtige bomen waarvoor een kapvergunning wordt

aangevraagd. Deze bomen gaan gekapt worden uit oogpunt van   veiligheid en t.b.v. het

verbeteren van de kwaliteit van het bomenbestand. Door de kap ontstaat er ruimte om nieuwe

bomen aan te planten die ook in de toekomst bijdragen aan het groene beeld van Nieuw west.

Toelichting redenen voor de bomenkap

Kappen uit oogpunt van veiligheid:

Vanwege dusdanige geconstateerde veiligheidsproblemen uit de BVC van 2016 is het noodzakelijk

dat er 332 bomen gekapt dienen te worden. Hierbij moet gedacht worden aan problemen m.b.t.

de stabiliteit van de boom en / of het uitbreken van zware takken / kroondelen.

 

Daarnaast zijn circa 100 bomen door de boomveiligheidscontroleur op nader onderzoek gezet

omdat de veiligheid van de bomen zonder aanvullend onderzoek, hetgeen buiten de reguliere

boomveiligheidsinspectie valt, niet vast te stellen was. Dit nader onderzoek is eind 2016

uitgevoerd en naar aanleiding van deze bevindingen is voor 16 bomen geadviseerd deze als nog te

kappen.

 

Kappen uit beheeroogpunt / verbeteren kwaliteit

Een ander deel van de bomen heeft een dusdanige slechte kwaliteit, conditie en/of beperkte

toekomstverwachting dat de boomveiligheidsinspecteur geadviseerd heeft deze bomen vanuit

beheeroogpunt te kappen.  

Door de Cluster Groen zijn deze bomen besproken en is voor een deel dezelfde afweging gemaakt

en besloten om 91 bomen inderdaad te gaan kappen.  

 

Daarnaast zijn er nog 109 bomen aan de kaplijst toegevoegd die een beperkte levensverwachting

hebben en op korte termijn vanwege diverse aantastingen problemen zullen gaan veroorzaken.

Hierbij valt te denken aan de aanwezigheid van rottingen (o.a. dikrandtonderzwam) en

beginnende afstervingsverschijnselen.  

Herplant

Voor alle bomen in verharding, voor de structuurbomen en belangrijke solitaire bomen zal een

herplant van 407 bomen plaatsvinden, zie hiervoor het registratieformulier met boomgegevens.

Herplantmaat voor de bomen is een stamomtrek van 20-25 cm gemeten op 100 cm hoogte. In

principe worden dezelfde boomsoorten weer aangeplant zoals aanwezig waren. 
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