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Amsterdam ’s werelds eerste Iepenstad? 
 
De binnenstad van Amsterdam is beschermd stadsgezicht. De grachtengordel staat 
op de Werelderfgoedlijst (UNESCO World Heritage) en onze monumentale iepen zijn 
daar een onlosmakelijk onderdeel van. Zeker iets om trots op te zijn. Maar op 23 juli 
2020 (zie https://www.effekappenou.nl/wp-content/uploads/2020/10/brief_gemeente_ 
kap_Lgr_Hgr_23_juli.pdf) heeft de gemeente Amsterdam gekozen voor een systeem 
van kadewandherstel, waarbij de meeste bomen moeten wijken. De Leliegracht is als 
eerste aan de beurt, maar in heel Amsterdam wordt dezelfde methode toegepast. 
 
Veiligheid 
De gemeente stelt dat de grote iepen een veiligheidsrisico vormen voor mensen, 
gebouwen en voor de kadewanden zelf. Hoe ze tot die conclusie kunnen komen 
zonder de bomen te monitoren, zoals dat bij de kadewanden wel gebeurt, legt de 
gemeente niet uit. Bomen zouden tezamen met de kadewanden gemonitord moeten 
worden om dat risico in kaart te brengen. Dat gebeurt nu niet. 
Uiteraard is het in ieders belang dat de kadewanden niet instorten en ook dat de 
bomen niet op onze daken, auto’s of hoofden terecht komen. Echter, wat niet 
iedereen zich lijkt te realiseren, is dat al deze grote bomen juist hebben gezorgd voor 
een grotere stevigheid van de drassige ondergrond waarop de straten en 
kadewanden zijn aangelegd. Met andere woorden: niet ondanks, maar dankzij de 
bomen staan onze verwaarloosde kademuren er nog! Bovendien zullen door het 
afsterven van de wortels van de gekapte bomen straks spontaan gaten vallen in het 
wegdek, met onveilige situaties voor voetgangers en (brom)fietsers tot gevolg. 
 
Alternatieven 
Er bestaan methoden voor kadewandherstel mèt behoud van de bomen, maar die 
zijn in een experimenteel stadium. Er is voldoende tijd om deze methoden in de 
praktijk te testen, zonder dat dat voor de gemeente of de bewoners risico’s met zich 
meebrengt. De met stalen damwanden tijdelijk gestutte kadewanden zijn veilig, en 
datzelfde geldt voor de bomen die ernaast staan. 
 
 
Doneren 
 
Het inhuren van expertise en juridisch advies, of, als dat nodig mocht zijn, de gang 
naar de voorzieningenrechter om nodeloze bomenkap te voorkomen, is kostbaar. Uw 
financiële steun is dus onontbeerlijk. Klein of groot, elke bijdrage is welkom. Maak uw 
donatie over naar bankrekeningnummer NL03INGB0004871888 t.n.v. Wijkcentrum 
D’ Oude Stadt o.v.v. ‘gift bomen’ of online via iDEAL of met creditcard op 
www.oudestadt.nl/bomen (maximaal € 1.000 per keer). D’ Oude Stadt heeft de 
ANBI-status, dus donaties zijn als gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (meer 
informatie op https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken). 
 
Wilt u iets anders doneren dan geld? Uw tijd en expertise waarderen wij ook. 
Neem contact op met info@effekappenou.nl 



Reken(on)kunde 
 

  
 
Het tellen van de te kappen bomen is een moeilijke zaak: voor Singel 280-342 is een 
kapvergunning verleend voor 7 bomen van 70-100 jaar oud. Twee kleine bomen 
worden verplant, 4 zijn er al gekapt, maar er staan 11 bomen. Snapt u het nog? Ook 
op de Nieuwe Herengracht was de gemeente de tel kwijt. 
 
 
 
 
 

 
Heeft u de petitie al getekend? 

 
Nee? Doe dat dan alsnog! 

 
https://petities.nl/petitions/red-de-bomen-bij-kadewandvernieuwing-amsterdam 

 
Na ondertekening krijgt u een link gemaild om de ‘ondertekening van uw petitie 

te bevestigen. 
 

Stuur de link ook door naar uw contacten via e-mail of whatsapp. Het kost 
niets, en het levert héél veel op, voor de stad en voor ons allemaal! 

 



Verdriet aan de Leliegracht 
 

 
 
Twee 70-jarige bomen op de Leliegracht, die op de nominatie stonden om 
monumentale status te krijgen volgens de Bomen Effect Analyse, zijn gesneuveld 
door een ‘noodkap’, volgens de gemeente omdat de kadewand in beweging was. 
Paniek in de Stopera, maar de bomen stonden als een huis. Een typisch voorbeeld 
van gebrek aan kennis. Voor ‘de veiligheid’ wordt er gekapt. Eeuwig zonde. 
 
 

 
 
De situatie in de zomer van 2020. Zoek de verschillen! 



De Oranje Loper 
 

 
 
Voor de herinrichting van de route Paleis-Raadhuisstraat-Westermarkt en de aanleg 
van zes nieuwe bruggen — een project dat door onze stadsmarketeers ‘de Oranje 
Loper’ is gedoopt — moet ter hoogte van de Westermarkt een tijdelijke loopbrug over 
de Keizersgracht worden aangelegd. Voor deze loopbrug moet de boom tegenover 
Keizersgracht 183 gekapt worden. Kunnen voetgangers misschien om de boom heen 
lopen? Wij denken van wel. De beslissing is uitgesteld en naar een timmerman wordt 
nog gezocht. 
 
 
 
 



Oproep aan de gemeente: stop het kappen! 
 
De gemeente Amsterdam heeft een enorme kans laten liggen om de bomen bij de 
kadevernieuwing te behouden. De gemeente heeft de opdracht gegeven voor de 
vernieuwing van alle kades zoals op het Singel inmiddels is gebeurd. Daar werd 
echter volledig voorbijgegaan aan het belang van de bomen langs die gracht, 
waardoor veel monumentale bomen van 70-100 jaar oud op het Singel voorgoed uit 
het stadsbeeld zijn verdwenen. Voor werkelijke innovatie van kadewandherstel 
dienen leefbaarheid, schone lucht en hittestress ook te worden meegenomen in de 
besluitvorming. Dat lijkt de gemeente tot nu toe te ‘vergeten’. Navraag bij de 
gemeente leert ons dat er onvoldoende expertise aanwezig is om tot de kadewanden 
te herstellen met behoud van bomen. De gemeente heeft informatie over alternatieve 
methoden waarbij de bomen wel behouden kunnen worden. Die methoden moeten 
alleen nog in praktijk worden getest. Wij pleiten er dus voor om de huidige aanpak te 
staken. Het tijdelijke stutten van kadewanden met stalen wandplaten geeft voldoende 
veiligheid, waarmee er meer tijd is om de innovatieve methoden toe te passen. 
 
Meer informatie op www.effekappenou.nl 
 
 

Column Auke Kok NRC 28 november 2020 
 

 
 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/27/plannen-waar-die-van-stalin-bleek-bij-afsteken-
a4021366 



‘Omgekeerde’ horizonvervuiling: het nieuwe normaal? 
 

     
 
Dit krijgen we voor onze oude iepen terug (Ulmus New Horizon, voor een 
gegarandeerd vrijwel ongeblokkeerde horizon). 
 
 



Monumentenmoord 
 

  
 
Deze 100-jarige iep (Leliesluis, links) mocht niet blijven. De iep rechts (t.o. 
Leliegracht 2) heeft dezelfde leeftijd, is zelfs een monument, en is mogelijk hetzelfde 
lot beschoren. 
 
 
Doneer! 
 
Mocht u onze oproep hierboven hebben gemist: help ons het kappen te 
stoppen. Uw donatie is welkom op bankrekeningnummer 
NL03INGB0004871888 t.n.v. Wijkcentrum d’ Oude Stadt o.v.v. ‘gift bomen’. 
Online doneren met iDEAL of creditcard kan ook: www.oudestadt.nl/bomen 
(maximaal € 1.000 per keer). D’ Oude Stadt heeft een ANBI-status; uw gift is 
aftrekbaar voor inkomstenbelasting. 



COLOFON 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Werkgroep Behoud 
Beeldbepalende Bomen, bestaande uit Amsterdammers met hart 
voor de groene stad. Financiële bijdragen zijn welkom, vrijwilligers 
ook als u nog iets anders wilt doneren dan geld. Uw tijd en 
expertise waarderen wij zeer. Neem contact met ons op door een 
mailtje te sturen met info@effekappenou.nl. Vertel ons op welke 
manier u zou willen bijdragen aan het behoud van de groene stad. 
Vergeet niet uw naam en telefoon te vermelden. 
 
Check ook onze websites: 
 
www.effekappenou.nl 
 
www.comite-westelijke-grachtengordel.nl 
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