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BurenSloterpark@outlook.com

Van: Buren van het Sloterpark
Verzonden: vrijdag 20 oktober 2017 15:26
Aan: 'Bobeldijk, Erik'
CC: 'Busger Op Vollenbroek, Anouk'
Onderwerp: opmerkingen naar aanleiding van schouw van 17 oktober 2017
Bijlagen: illegaal gekapte bomen Sloterpark West.pdf; aanpak kastanjebloedingsziekte.pdf

Geachte heer Bobeldijk, 
  
Een flink aantal buren heeft meegelopen bij de schouw van afgelopen dinsdag.  
Wij vonden het prettig dat er de tijd genomen werd om te luisteren naar de burgers. 
Jammer was het dat we eigenlijk maar 7 bomen van de 70 hebben kunnen bekijken. 
Door de goede opkomst was het niet mogelijk alles te bespreken of al onze opmerkingen te plaatsen. 
Daarom willen we dit alsnog doen in deze mail. 
  
De door het stadsdeel geïntroduceerde term “calamiteitenkap” vinden wij niet goed. 
De term is verwarrend. Er is noodkap en gewone kap. 
  
De onlangs geïntroduceerde term risicovolle bomen is wel houdbaar. 
Maar zoals u al gehoord heeft zijn wij het niet altijd eens met de conclusie dat sommige bomen risicovol zijn en ook 
niet altijd met wat er dan met die bomen zou moeten gebeuren. 
Wel zijn we het natuurlijk eens met hetgeen u stelde dat als er een reëel gevaar is bij een boom dicht langs een pad 
dat die gekapt moet worden. 
  
Het allerbelangrijkste punt is dat we vinden dat er echt veel meer aandacht moet zijn voor het zolang mogelijk 
behouden van de bomen.  
Het behouden van bomen is gunstig voor de natuurwaarde, het boskarakter, het milieu, de vogels, vleermuizen, 
insecten en andere “bewoners” van het park. 
Er zijn naast gewoon afwachten en niets doen diverse mogelijkheden waaronder kandelaberen, knotten, toppen, 
afzetten, snoeien, etc.. 
  
Ronduit geschokt waren we toen bleek dat Ron Olijhoek zelf beslist en beschikt over welke bomen hij gaat kappen.  
Hoewel wij niet twijfelen aan zijn goede bedoelingen, al zijn we het daar niet altijd mee eens, kan het niet zo zijn dat 
er zonder kapvergunning gekapt wordt.  
(Met uitzondering van noodkap.)  
Dit natuurlijk ook om de herplantplicht te kunnen bewaken. 
Ook het voor de 1e keer kandelaberen en knotten tot een nieuwe boomvorm is vergunningplichtig.  
  
Van de 7 bekeken bomen zaten er al 3 niet in de kapvergunning Sloterpark west. 
Wel werd hierdoor meteen duidelijk door wie en waarom er illegaal gekapt is in het park afgelopen 4 maanden. (zie 
foto’s) 
En misschien ook wel waarom onze vragen op twitter hierover niet correct beantwoord werden.  
We zien voorlopig af van aangifte omdat we daar de bomen ook niet mee terug krijgen. 
  
In de 7 besproken bomen zaten ook kastanjebomen die volgens ons nog jaren meekunnen. 
Ze voldoen misschien niet aan een ideaalbeeld en één heeft verschijnselen van kastanjebloedingsziekte maar 
hoeven niet gekapt te worden. 
We zijn er ook niet van overtuigd dat ze risicovol zijn. 
Na lezing van bijgaande pdf en andere stukken, maken wij op dat ze een langzame dood sterven. 
Rustig afwachten is ons voorstel. 
  
Wel waren we blij te horen dat de niet risicovolle bomen voorlopig niet gekapt worden.  
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Wel gaf u aan dat ze in de kapvergunning zaten en u hield de mogelijkheid open hier alsnog gebruik van te maken.  
Dat voorbehoud maakt u vaker, de mogelijkheid open houden om alsnog te kappen. De reden hiervoor is ons niet 
duidelijk en is het ook niet nodig.  
Zo blijft de dreiging van kap aanwezig.  
De bomen zijn niet risicovol en kunnen dus blijven staan.  
Pas als de verwachting is dat ze op korte termijn risicovol worden dan hoeven pas maatregelen genomen worden. 
 
Over de gemeentelijke verantwoordelijkheid moeten we misschien nog eens keer discussiëren want dat werd niet 
geheel duidelijk.  
In dit kader is het goed te weten dat dhr. Houwer ons in 2014 meldde dat hij geen dode takken en bomen uit de 
bosgedeeltes ging verwijderen omdat het voor "bos en bosplantsoen" gebruikelijk is dat er 20% dode takken 
inzitten. 
En dat dhr. Frieling meldde dat dat niet geldt voor een park. 
  
Aan het eind van de schouw had u het over een deuk in het vertrouwen en hoe dat te herstellen. 
We zullen de Buren vragen om met voorstellen te komen en komen hier zeker op terug. 
  
Misschien wel goed om te weten dat die deuk echt heel erg diep is. 
Er zijn buren die hebben aangegeven dat men voor de onverwachte kapwerkzaamheden nog vertrouwen hadden in 
de gemeente maar nu niet meer. 
Aan de oostkant nog eens versterkt door de hele gang van zaken rond het inrichtingsplan. 
 
Een groot deel van de deuk is veroorzaakt door het kappen van gezonde bomen (o.a. de lindes, ook aangekaart door 
Roel van Duijn). 
De kapvergunning voor deze lindes die niemand heeft gezien. 
Ook het kappen van de vele iepen aan de oostzijde, onaangekondigd en heel rommelig uitgevoerd.  
En dat daar slechts een miniem aantal bomen (5%) voor is terug geplant heeft zeker ook niet bijgedragen tot het 
vertrouwen. Het proces is niet transparant voor burgers. 
 
Dat de bomenverordening ruim aandacht geeft aan de waarde van bomen is niet voor niets. Bewoners van 
Amsterdam zijn gek op hun bomen. 
Wij hebben het idee dat elders, bijvoorbeeld in het Vondelpark en langs de grachten, bomen worden gekoesterd 
maar in Nieuw West niet.  
  
Nog steeds vinden wij het ook ongelofelijk dat er aan de westzijde doorgewerkt wordt op een onrechtmatig 
verkregen kapvergunning. 
Deze kapvergunning is onjuist gepubliceerd, is verre van compleet en is in een heel korte tijd verleend.  
Hierdoor heeft de vergunning, naast dat er niet is voldaan aan de wettelijke eisen, ook nog eens de schijn tegen dat 
er gerommeld is.  
Dat het allemaal net geregeld is voor het ingaan van de nieuwe Flora en Fauna wet versterkt dat.   
  
Wij stellen voor dat u, na heroverweging, alleen de echt risicovolle bomen uit de kapvergunning gaat kappen binnen 
deze kapvergunning en daarna van deze vergunning geen gebruik meer maakt. 
Zie ook ons verzoek van 20 augustus en nogmaals gedaan 5 september waar we nog geen concreet antwoord op 
hebben gekregen. 
  
Voor de toekomstig te kappen bomen, kappen alleen als het echt niet meer anders kan, kan dan een 
boombeheerplan gemaakt worden.  
Dit boombeheerplan kan dan onderdeel zijn van het Beheerplan van het Sloterpark waar u het aan het begin van de 
schouw over had. 
  
Dit doet dan ook recht aan de publicatie in het gemeenteblaadje waarin over het Sloterpark gesteld werd “Een 
belangrijk uitgangspunt is dat zoveel mogelijk bomen blijven.” 
  
Met vriendelijke groet, 
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Buren van het Sloterpark 
 
Alexander Smit 
 


