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In augustus 2019 werden 24 gezonde bomen gekapt om plaats te maken voor het 
Holocaust Namenmonument. Twee beeldbepalende iepen die gespaard zouden 
worden sneuvelden toch. In de vigerende kapvergunning van 27 dec. 2017 wordt 
gesteld dat de bomen pas gekapt mochten worden als de omgevingsvergunningen 
voor het monument onherroepelijk geworden zijn. Bezwaarmakers hebben in een 
bodemprocedure bij de Raad van State gesteld dat de kap daarmee onrechtmatig is. 
Immers, de omgevingsvergunningen waren op het moment van de kap niet 
onherroepelijk en dat zijn ze tot op de dag van vandaag nog steeds niet. De Raad 
van State heeft immers nog steeds geen uitspraak in deze zaak gedaan. 
Nu wil gemeente Amsterdam en het NAC een van de laatste bomen, een 
beeldbepalende iep met een kroonoppervlakte van 190 vierkante meter, ook nog 
kappen. De boom zou gevaar voor de omgeving opleveren. Door 
graafwerkzaamheden zou de boom instabiel geworden zijn. 
 
De boom is door de Bomenwacht in haar Bomen Effect Analyse, samen met de 32 
andere bomen in het plangebied, als gezond aangemerkt. De betreffende boom 
vormt ook geen belemmering voor de uitvoering van het ontwerp van het monument 
waarvoor een omgevingsvergunning verleend is. 
In opracht van gemeente Amsterdam heeft de Bomenbank in de tweede week van 
augustus j.l werkzaamheden aan de boom uitgevoerd. Er zijn twee tuien (staalkabels) 
aangebracht en een drietal stutten geplaatst. 
Op 14 oktober had ik een informatief telefoongesprek met dhr. Peter Hijman van de 
Nationale Bomenbank die de werkzaamheden indertijd heeft uitgevoerd. Hij stelde 
dat de stutten “ als extra veiligheidsmaatregel zijn aangebracht zodat er veilig onder 
de boom gewerkt kan worden.” De werkzaamheden zijn door de gemeente 
Amsterdam goedgekeurd. 
Er zijn dus voor de werkzaamheden die voor de uitvoering van het vergunde ontwerp 
zouden plaatsvinden maatregelen getroffen zodat er veilig in de buurt van de boom 
gewerkt kan worden. 
De boom vormt dus geen veiligheidsrisico bij de uitvoering van het monument. 
 
Er zijn echter andere redenen waarom gemeente en NAC de boom weg willen 
hebben. De boom vormt niet zozeer een gevaar voor de omgeving maar staat in de 
weg voor wijzigingen in het ontwerp van het monument. Voor alle duidelijkheid: 
deze wijzigingen zijn niet vergund. 
 
Ik stuurde u twee tekeningen, de ene van het vergunde ontwerp, de tweede een 
tekening met wijzigingen van het ontwerp. Deze tweede tekening is mij afgelopen 
week door de gemeente toegezonden. Uit de nieuwe tekening blijkt dat men een 
muur wil bouwen vlak tegen/ op de plek van de boom met daarop een plaquette. De 
boom staat darabij in de weg en dat is de werkelijke reden waarom de boom weg 
moet. 
 



De gemeente e-mailt me nu dat de toezending van de tweede tekening op een 
vergissing berust. Het zou slechts gaan om een concept gaat dat niet uitgevoerd zal 
worden en zegt dat de opdrachtgever zich zal houden aan de uitvoering van het 
vergunde ontwerp. 
Welnu, dan is er niets aan de hand. Uit het voorgaande blijkt immers dat er veilig in 
de buurt van de boom gewerkt kan worden. De boom kan dus gewoon blijven staan. 
 
In de afgelopen weken ben ik er door ambtenaren van de gemeente 5 keer op 
gewezen dat ik een voorlopige voorziening moest aanvragen, indien ik de 
voorgenomen kap op 15 oktober wilde stuiten, omdat een bezwaarschrift geen 
schorsende werking heeft, zo werd gesteld. Dat lijkt behulpzaam maar dat is het niet. 
Uit mails waarin ik via een WOB procedure inzage heb gekregen blijkt dat de 
gemeente erop uit is bij bezwaarmakende burgers VoVo’s “uit te lokken”  om op die 
manier besluitvorming te versnellen en de geeigende bezwaarprocedures te 
omzeilen. 
Enkele uren nadat ik de VoVo aanvroeg, ontving ik een brief van het Juridisch Bureau 
van de gemeente waarbij de termijn van 6 weken van behandeling van het 
ingediende bezwaar van de SDGP al direct verlengd wordt met nog eens 6 weken. 
De boodschap is duidelijk: de boom wordt zo snel mogelijk gekapt en de 
behandeling van het bezwaar wordt op de lange baan geschoven.  
 
Conclusie: Gemeente zegt  dat de opdrachtgever zich bij de uitvoering zal houden 
aan het vergunde ontwerp. In de buurt van de bedoelde boom kan veilig worden 
gewerkt. De omgevingsvergunningen voor het monument zijn nog steeds niet 
onherroepelijk. Daarom verzoek ik u de kapvergunning van 29 september j.l. in te 
laten trekken.  
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