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Pleitnotitie hoorzitting 31 oktober 2022 inzake bezwaar tegen de kapvergunning van vier 

bomen Westermarkt.

In het bezwaarschrift de 20 april 2022  maakten wij bezwaar tegen de kapvergunning van zaaknr 

Z2022-C001181. Wij brengen dit nogmaals als bezwaren in, te weten:

Strijdigheid met Beschermd Stadsgezicht, Klimaatadaptatie Akkoord, Verkeersveiligheid en 

Bewonersparticipatie

Laten wij maar meteen met de deur in huis vallen. Voor u ligt een plan dat op de tekentafel is 

gemaakt in 2018/19. Sindsdien is er veel veranderd in de wereld en in Amsterdam.

De 30km norm voor verkeer op de Rozengracht is van toepassing maar gaat ook gelden voor 

openbaar vervoer binnen afzienbare tijd. Na de coronapandemie wordt meer thuis gewerkt met als 

gevolg minder verkeer en vervoer.

De begrotingstekorten bij de gemeente Amsterdam, de economische crisis voor bewoners 

De herinrichtingskosten voor de Watermarkt moeten omlaag, dit kan op een eenvoudige wijze door 

de aanpassing van het verkeersgedeelte van het plein en meer gericht op het gebruik van bewoners, 

bezoekers en passend aan de huidige inzichten van milieu en de verkeersveiligheid.

In het voorliggende plan worden vier gezonde monumentale bomen gekapt, met een voorgestelde 

compensatie van aanplant van 18 bomen – volgens de omrekentabel van de gemeente zijn dat 10 

bomen te weinig. De voorgestelde 18 bomen kunnen de komende decennia niet de compensatie 

leveren voor frisse lucht, koelte of dempen van geluid.

De bomen komen onder andere te staan op perrons, waar ze 1 meter ruimte van de breedte van de 

perrons innemen, het zicht en de doorloop belemmeren, aldus de Commissie Verkeer en Veiligheid 

(zie bijlage) en omwonenden.

De bomen, de kroonjuwelen van de Westermarkt, staan langs een vrij liggend fietspad, dat 

eenvoudig met 20 cm tot 2 meter breed of meer verbreed kan worden en dus behouden kan 

worden. Met kappen van deze bomen raken de andere bomen ernstig verzwakt doordat deze bomen 

dan opeens meer wind opvangen. De bomen dragen bij aan koelte in de binnenstad, die op zonnige 

dagen, 8-10 graden warmer is dan de andere stadsdelen.

De conditie van de bomen 2-5 is, volgens Pius Floris, goed met een toekomst verwachting van meer 

dan 20 jaar. Boom 1 is redelijk met een toekomstverwachting van meer dan 10 jaar, ondanks de 

aanrijschade aan de stam.

Het kappen van deze beeldbepalende bomen is in strijd met het Beschermd Stadsgezicht en brengt 

schade toe aan de binnenstad van Amsterdam, dat op de lijst van het Wereld Erfgoed staat en is in 

strijd met het Klimaatadaptatie Akkoord van de gemeente Amsterdam.



De compensatie is onvoldoende

De geboden compensatie van 18 bomen met een omtrek van 25-35 stam omtrek voldoet niet aan 

de regels voor volgens de omrekentabel van standaardbomen van de beleidsnotitie Compensatie 

en Herplant, te weten: 2 x 9 en 2 x 5 bomen = 28 bomen in totaal. Niet alleen het aantal bomen is 

onvoldoende, maar ook de te benutten tijd tussen kap en aanplanten levert verlies aan 

compensatie op voor CO 2 afvang, koelte of geluidoverlast.

De lege boomspiegels op het plein naast de kerk geven ook aan, dat er door de gemeente niet 

geanticipeerd wordt om de nadelige gevolgen voor het milieu. De herplant plicht wordt niet 

nageleefd.

De inkomsten van een reclame MUPI zijn kennelijk belangrijker. 

De kap van de bomen vergroot de verkeersonveiligheid

De te kappen bomen en een te verplanten boom vormen een scheiding tussen fietspad en 

rijweg voor snelverkeer.

Een  vrij liggend fietspad is op dit drukke verkeerspunt uniek. Het zorgt voor veiligheid voor 

de vele fietsers, waaronder veel schoolgaande kinderen. Het fietspad ter plaatse kan 

verbreed worden zonder noemenswaardige inspanning en kosten. De Fietsersbond is 

voorstander van vrij liggende fietspaden.

Maatschappelijk belang en draagvlak

Door een minimale aanpassing van de inrichting van het plein en tegen geringe kosten kunnen de 

bomen behouden blijven met alle voordelen voor het klimaat, de leefbaarheid, luchtverontreiniging 

en tegengaan van hittestress, en de Verkeersveiligheid. Het fietspad kan eenvoudig verbreed 

worden aan de kerkzijde. Door de ruimte van de perrons van de tramhalte te stellen op 2.20 m 

i.p.v. 3.20 m, kan de rijweg aan beide zijden verbreed worden.  De bomen op perrons schieten hun 

doel voorbij. Een perron is geen park of verblijfsruimte. Een perron is een plek voor in en uit 

stappen op openbaar vervoer. Daar moeten geen obstakels zijn, maar wel een hek om er niet vanaf 

te vallen of een sigaretje te roken in afwachting van een tram, zie de afbeelding.

De Art-impression van het wuivend groen, die de bewoners is voorgehouden, is misleidend. Wij 

betwijfelen of de bomen groot worden in hun benauwde betonbakken en met regelmatig snoeien 

ten behoeve van het verkeer en tram.

NB Het ter compensatie planten van vier bomen aan de zuidkant van het plein is historisch onjuist. 

De zuidkant van het plein ligt op het noorden en vangt geen zon. Bewoners en ondernemers vrezen 

belemmering van de lichttoetreding., terwijl het zonlicht op de bladeren van de grote bomen wel 

voor extra licht zorgt.

Voor het behoud van de bomen is een groot draagvlak onder bewoners. De petitie voor het 

behoud bomen Oranje Loper is met meer dan 10.000 handtekeningen ondertekend.

Toegankelijkheid voor invaliden en verkeersveiligheid

Het adagio van de herinrichting van het plein is de toegankelijkheid  voor (minder)validen en 

verkeersveiligheid. Hier zien wij geen uitwerking van in het ontwerp, noch een rechtvaardiging voor 

de bomenkap

Het verdwijnen van de stoplichten in de Raadhuisstraat en de Westermarkt en de verhoging van de 

zebrapaden naar de tramhalte-doen de veiligheid en begaanbaarheid voor fietsers, voetgangers en 

invaliden verslechteren.



Elke drempel of andere verhoging lokt uit tot crossen, terwijl toch snelheid vermindering beoogd 

wordt.

Bovendien wordt de rijweg langs de Westermarkt ter hoogte van de taxistandplaats wordt met 1.30 

m. verlegd. De tweebaansweg/uitrit van de Keizersgracht wordt versmald tot een baan. Dit levert 

een zeer onveilige situatie, als men de hoeveelheid verkeersstromen op deze locatie van de 

Westermarkt beschouwd.

Er is geen stoep/trottoir langs de noordzijde van de Westermarkt, alleen de kinderhoofdjes op het 

plein, dus een haast onbegaanbare loopruimte voor mindervaliden, rolstoelrijder, personen met 

kinderwagens of rollators, zie afbeelding.

Kortom:

• De toekomst verwachting van de bomen is respectievelijk meer dan 10 en 20 jaar;

• de kap van de vier bomen benadeelt de luchtkwaliteit van de omgeving en heeft geen 

toegevoegde waarde voor de verkeersveiligheid of toegankelijkheid tot het plein;

• kappen dient niet het maatschappelijke belang voor de buurt noch een economische belang;

• de compensatie van aanplant van 14 jonge bomen compenseert niet de schade aan het milieu 

en frisse lucht voor de omwonenden.

• De verkeersveiligheid is niet gewaarborgd bij een herinrichting zonder vrij liggend fietspad, in 

combinatie met een verhoogde trambaan en halvering van de rijbaan van de Keizersgracht ter 

hoogte van de taxistandplaats en gebrek aan trottoir langs de Keizersgracht rijbaan/uitrit naar 

de Westermarkt.

• De doelstelling van toegankelijkheid voor invaliden en de “Age Friendly City” (2015) worden 

niet gehaald.

NB Het beleid inzake verhoogde trambanen is inconsequent. Op de Vijzelstraat en op de 

Sarphatistraat is de trambaan gelijk met het wegdek.

- De Fietsersbond doet de aanbeveling van een vrij liggend fietspad en spreekt zich uit tegen de 

verhoogde trambaan;

- De Centrale Verkeersveiligheid Commissie ziet de bomen op de tramperrons als obstakel voor 

het zicht en een vrije doorloop. Ook achten zij het plaatsen van een hek voor veiligheid van de 

perrons noodzakelijk.

Wij verzoeken u de kapvergunning ongegrond te verklaren wegens:

1. gebrek aan onderbouwing van nut van de kap van de bomen

2. onvoldoende compensatie voor het milieu

3. gebrek van verbetering van de verkeersveiligheid



Vrij liggend fietspad is noodzakelijk voor de veiligheid



Boom (1950) met een litteken staat z’n  mannetje. Geen enkele reden om tot kap over te gaan



Veilig een sigaretje roken leunend op het hek van de halte Rozengracht



Verkeer Westermarkt ter hoogte van taxistandplaats. Voetganger met rollator wurmt zich er 

door heen. Fietsers maken daar ook gebruik van de Westermarkt om tegen het verkeer te 

fietsen om woningen van de Westermarkt en Keizersgracht te bereiken, omdat de 

Prinsengracht onbegaanbaar is door de toeristen van het Anne Frankhuis.
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Fietsersbond Amsterdam 

WG-plein 84

1054 RC Amsterdam 

T: 020-6854794

E: amsterdam@fietsersbond.nl

Aan de Gemeente Amsterdam 

Programma Oranje Loper 

Inspraakreactie herinrichting Rozengracht 

Nieuwezijds Voorburgwal 296-298

1012 AB Amsterdam

4 oktober 2019

Reactie op Nota van Uitgangspunten herinrichting Rozengracht en 

voorkeursontwerp

Op een aantal punten worden de  uitgangspunten niet gerealiseerd in het voorkeursontwerp en 

daarom is het voorkeursontwerp voor de Fietsersbond niet acceptabel:

1. Niet veiliger en niet minder auto’s

In de Nota van Uitgangspunten voor de herinrichting staat dat de Rozengracht veiliger moet worden, 

en dat het beleid is de auto minder ruimte te geven. Maar u wilt nog snellere trams en beperkt de 

grote hoeveelheid auto’s niet. U schrijft niet over schonere lucht.

Er zijn al veel ernstige ongelukken gebeurd op de Rozengracht. Slachtoffers zijn vaak de zwakke 

verkeersdeelnemers: de fietsers en voetgangers.

Uit verkeerstellingen van 2016 komt naar voren dat op de Rozengracht op een gemiddelde werkdag 

circa 6.500 motorvoertuigen per richting stad in rijden. En 7.500 stad uit, samen 14.000 

motorvoertuigen per etmaal. Helaas zijn er geen telgegevens beschikbaar van na de invoering van 

eenrichtingverkeer op de Nieuwezijds Voorburgwal. Het zullen er nu minder zijn, maar het is in elk 

geval nog ontzettend veel autoverkeer.

Van de fiets zijn geen etmaaltellingen beschikbaar, maar wel van de spits. Tussen 8:00 en 9:00 uur 

reden in 2016 stad in 874 fietsers en stad uit 250, samen 1.124 fietsers per uur. Zo’n groot aantal 

fietsers heeft meer ruimte nodig dan nu.

2. Niet meer, maar minder ruimte voor de fiets

Volgens de Nota van Uitgangspunten moeten de fietsers meer ruimte krijgen. Dat geldt wel voor 

fietsparkeren, maar beslist niet voor de rijdende fietsers. In het huidige profiel kunnen inhalende 

(vracht) auto’s nog gedeeltelijk over de trambaan rijden. In het nieuwe profiel met verhoogde 

trambaan kan dat niet meer en wordt de ruimte voor de fiets kleiner.
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Betreft: Bezwaarschrift kapvergunning van vier bomen Westermarkt zaaknr Z2022-C001181 

publicatiedatum 2 april 2022.

Dames en heren,

Het Comité Westelijke Grachtengordel e.o. en het Comite Bewoners Rozengracht e.o. zijn informele 

verenigingen van bewoners in het gebied gelijk aan Buurt 6 en 7 van het Wijkcentrum d’ Oude Stadt 

en de Jordaan. De doelstelling is het woon- en leefmilieu te bewaken en in brede zin te bevorderen, 

bevordering van de balans in het gebruik en de kwaliteit van de openbare ruimte, veiligheid, sociale 

samenhang en participatie, en milieu, hierna te noemen: de “Comités”.

De Comités maken bezwaar tegen de kap van vier bomen langs het fietspad van de Westermarkt. 

Deze bomen zijn de kroonjuwelen van de Westermarkt. De bomen zijn beeldbepalend voor de 

Westermarkt.  De bomen met hun grote kruinen leveren een grote bijdrage aan de schone lucht voor 

het dichtbevolkte buurt.

Met kappen van deze bomen zullen de andere bomen ernstig verzwakt worden doordat deze meer 

windvang hebben.

Onze bezwaren betreffen: 

I  Beschermd Stadsgezicht



II Klimaatadaptatie Akkoord 

III Verkeersveiligheid 

IV  Participatie

I - Beschermd Stadsgezicht en Wereld Erfgoed

De Westermarkt valt onder het Beschermd Stadsgezicht en ligt in het gebied van Wereld Erfgoed. 

De Westermarkt bestaat uit een plein zonder bomen ten behoeve van verkeer en drie rijen bomen 

aan de kant van de kerk, waarvan de te kappen bomen beeldbepalend zijn, daar van de bestaande 

bomen nog maar een oude boom blijft staan.

Het kappen van een rij beeldbepalende bomen is een inbreuk op de historische inrichting van de 

Westermarkt, waar aan de zuidzijde winkels liggen en een verkeersruimte en aan de noordzijde 

tegen de kerk een plein met bomen is ingericht. Deze historische inrichting van bomen en plein is 

onderdeel van het Beschermd Stadsgezicht en de Wereld Erfgoed inrichting.

Het ter compensatie planten van bomen op de stoep van zuidkant van de Westermarkt is historisch 

gezien onjuist.

Het kappen van deze beeldbepalende bomen is in strijd met het Beschermd Stadsgezicht en brengt 

schade toe aan het gebied van Amsterdam, dat op de lijst van het Wereld Erfgoed staat.

II - Klimaatadaptatie akkoord

De vier te kappen bomen (plantjaren 1950 – 1980) zijn de kroonjuwelen van de Westermarkt. Deze 

bomen hebben een omtrek van respectievelijk circa 200 en 175 cm en circa 138 en 110 cm en zijn 

vanwege hun leeftijd niet verplaatsbaar.

Deze oude bomen met grote kruinen leveren een enorme bijdrage aan de opvang van CO2 en de 

afvang van fijnstof, dat op een verkeersplein in een dicht bevolkte, maar vooral voor de hittestress 

van eminent belang is. De temperatuur in de binnenstad ligt op zonnige dagen nu al 8-10 graden 

hoger dan in andere stadsdelen.

Wetenschappelijk is bewezen dat kappen van bomen in een rij de andere bomen ernaast verzwakt. 

Herplant van bomen van gelijk formaat, zoals de Bomenverordening eist, is onmogelijk wegens een 

gebrek aan grote bomen. De geboden compensatie van 18 bomen met een omtrek van 25-35 stam 

omtrek voldoet niet aan de regels voor compensatie.

Volgens de rekentabel van standaardbomen van de beleidsnotitie Compensatie en Herplant komen 

wij op 2 x 9 en 2 x 5 bomen = 28 bomen in totaal.  Het voorgestelde plan stelt voor om 18 kleine 

bomen van 25-35 cm omtrek terug te plaatsen op de tramhalte en aan de zuidzijde van het plein, 

hetgeen niet genoeg is.

De te kappen bomen bieden een scheiding tussen fietspad en rijweg voor snelverkeer.  Een 

vrij liggend fietspad is op dit drukke verkeerspunt uniek. Het zorgt voor veiligheid voor de vele 

fietsers, waaronder veel schoolgaande kinderen. Door een minimale aanpassing van de inrichting 

van het plein kunnen de bomen behouden blijven met alle vele voordelen voor het klimaat, de 

leefbaarheid, luchtverontreiniging en tegengaan van hittestress, zie meer onder III 

Verkeersveilligheid.

Het planten van slechts 4 bomen aan de zuidkant van het plein is historisch onjuist.

Bewoners en ondernemers vrezen belemmering van de lichttoetreding. De zuidkant van het plein 

ligt op het noorden.

Het planten van 14 bomen op de perrons ter compensatie levert geen extra loopruimte op (2.20 cm 

+ 1.00 cm boomspiegel = 3.20 cm). Het planten van bomen op de perrons wordt ook door de



Centrale Verkeer Commissie afgeraden, zie bijlage.  De loopruimte blijft 2.20m en wordt dan ook 

niet breder, zoals de Raad en bewoners wordt voorgespiegeld.

Het kappen van de vier oude bomen is in strijd met het Klimaat Adaptatieakkoord. 

De compensatie door middel van herplant is onvoldoende.

Voor de argumenten voor het behoud van de bomen is een groot draagvlak onder bewoners. 

De petitie voor het behoud bomen Oranje Loper is met meer dan 10.000 handtekeningen 

ondertekend.

III - Verkeersveiligheid

Amsterdam scoort laag als fietsstad qua verkeersveiligheid meldt de Fietsersbond naar aanleiding 

van landelijk onderzoek terwijl de fiets het belangrijkste vervoermiddel is in de stad.

Met het kappen van de bomen om het vrij liggende fietspad op te heffen wordt de 

verkeersveiligheid verslechterd. Maar ook het verdwijnen van de stoplichten in de Raadhuisstraat en 

de Westermarkt en de verhoging van de zebrapaden en de trambaan doen de veiligheid en 

begaanbaarheid voor fietsers, voetgangers en invaliden verslechteren.  Met een eenvoudige 

aanpassing van de plannen kunnen zowel de bomen als het vrij liggend fietspad behouden kunnen 

worden.

De perrons van de tram met thans een breedte van 2.00 -1.90 m. worden verbreed naar 3.20 m., 

doch door het plaatsen van bomen op de perrons is dit effectief een breedte van 2.20 m. Met 

andere woorden: de totale gebruiksruimte van de perrons wordt 2.20 m. breed. Dit is dus een 

verbreding van ca. 20 centimeter.

De rijweg Westermarkt wordt met 1.30 m. verlegd aan de noordkant ten nadele van het vrij liggende 

fietspad

De tweebaansweg/uitrit van de Keizersgracht ter hoogte van de taxistandplaats wordt versmald tot 

een baan. Dit levert een zeer onveilige situatie, als men de hoeveelheid verkeersstromen op deze 

locatie van de Westermarkt beschouwd.

Er is geen stoep/trottoir langs de noordzijde van de Westermarkt, alleen de kinderhoofdjes op het 

plein, dus een haast onbegaanbare loopruimte voor mindervaliden, rolstoelrijder, personen met 

kinderwagens of rolstoelen, zie afbeelding.

De verkeersveiligheid is niet gewaarborgd bij een herinrichting zonder vrij liggend fietspad, in 

combinatie met een verhoogde trambaan en halvering van de rijbaan van de Keizersgracht ter 

hoogte van de taxistandplaats en gebrek aan trottoir langs de Keizersgracht rijbaan/uitrit naar de 

Westermarkt.

De doelstelling van “Age Friendly City” (2015) worden niet gehaald.

De kap van de vier bomen heeft geen toegevoegde waarde voor de verkeersveiligheid. 

a. Verwijdering van het vrij liggende fietspad:

De fietsersbond heeft verwijdering van het vrij liggend fietspad afgeraden en de bewoners zijn 

apert tegen. Met een minimale aanpassing van het plan kan het vrij liggend fietspad behouden 

worden, want bij een verbreding van de perrons zonder bomen tot 2.20 m (met bomen 3.20 m 

bomen) hoeft de rijbaan niet met 1.30 m. verlegd te worden. Het fietspad kan hier worden 

verbreed tot 1.80 m. (of 2 m.) aan de zijde van de kramen op de Westermarkt.



b. Een verhoogd zebrapad is voor alle fietsers onveilig in het bijzonder voor de elektrische fietsers 

met hogere snelheid en ook voor de overstekende voetgangers.

c. De verhoogde trambaan op de Westermarkt creëert een onveilige situatie. Het maakt de rijbaan 

smaller, terwijl er al geschipperd wordt met de ruimte doordat er geen vrij liggend fietspad meer 

is.

• Het beleid inzake verhoogde trambanen is inconsequent. De Vijzelstraat en op de 

Sarphatistraat is de trambaan gelijk met het wegdek.

• Tevens is tijdens de vorige herinrichting, nog geen 10 jaar geleden, door de Raad de 

verhoogde trambaan voor de Rozengracht afgewezen, omdat een en ander een onveilige 

situatie opleverde. Een Raadsbesluit is toch niet binnen 10 jaar aan verjaring onderhevig.

d. Versmalling Keizersgracht ter hoogte van de taxistandplaats: creëert een onveilige 

verkeerssituatie. Tijdens de ochtendspits, tussen 07.45 en 09.15 uur, zijn er ter plekke 5 

verkeerstromen:

1.vele jongeren op weg naar school; 

2.bouwvakkers die een parkeerplaats zoeken; 

3.bewoners die naar hun werk gaan;

4. taxi’s;

5. het service verkeer, te weten (i) gemeentelijke veegwagentjes,(ii) de vuilniswagens voor de 

horeca, (iii) de grote vrachtwagens om de vuilcontainers te legen, welke meestal tegen het 

verkeer in de Westermarkt/Keizersgracht op rijden om sneller op plaats van bestemming te 

zijn, te weten de containers op de hoek.

6. de flitsbezorgers rijden verspreid over de dag.

e. De beoogde verbreding van de tramperrons wordt tenietgedaan door het planten van bomen op 

die perrons. Voor mindervaliden, rolstoelrijders en slechtzienden levert een boom die met hun 

boomspiegel 1 m2 ruimte innemen, op het perron een obstakel op.

Er is geen enkel bewijs dat de kap van de vier bomen in het plan een bijdrage levert aan de huidige 

toegankelijkheid of verkeersveiligheid.

De Fietsersbond beveelt een vrij liggend fietspad aan en spreekt zich uit tegen de verhoogde 

trambaan Westermarkt.

De Centrale Verkeersveiligheid Commissie ziet de bomen op de tramperrons als obstakel voor het 

zicht en een vrije doorloop. Ook achten zij het plaatsen van een hek voor veiligheid van de perrons 

noodzakelijk, zie bijlage.

g. De maximale verkeerssnelheid is 30 km/u; er is groot draagvlak om de maximum snelheid voor 

de trams ook op 30 km per uur te stellen in het centrum. De tramtoestellen zijn langer geworden 

en de frequentie van de twee tramlijnen is verminderd. Voor opstopping hoeft dan ook niet 

gevreesd te worden. Een verhoogde trambaan versmalt de rijweg. Voor de maximale snelheid 

van 30 km/u voor trams is groot draagvlak.

IV - Participatie

De informatiebijeenkomsten waren onvoldoende. Er zijn nog (steeds) geen afbeeldingen 

beschikbaar van de huidige situatie en de situatie na uitvoering van de plannen. Bewoners hebben



een prognose ontvangen van de situatie over 30 jaar. De uitspraak dat het ontwerp door bewoners 

positief ontvangen is, spreken wij tegen, daar bewoners onvoldoende zijn voorgelicht en hun 

opmerkingen niet geleid hebben tot enige aanpassing. Bewoners en ondernemers aan de zuidzijde 

van het plein hebben de vrees geuit voor belemmering lichttoetreding door het planten van bomen.

Wij behouden ons het recht voor op een later tijdstip aanvullende argumenten aan te voeren.

Met vriendelijke groeten

Namens het bestuur van het Comité Westelijke Grachtengordel e.o.

H.E. van Nierop             J. van der Pas 

voorzitter                                                                                                secretaris

namens bestuur Comite Bewoners Rozengracht e.o.

A. Muschters            D. Otten

Bijlagen: Advies Fietsersbond dd 19 oktober 2019 

Advies Fietersbond dd 12 december 2020 

Advies Centrale Verkeers Commissie (CVC) 

Afbeelding versmalling rijbaan Westermarkt

w.g.

w.g.



Afbeelding versmalling westermarkt




