
 

 

Overdenkingen voor Westerpark bij kapbesluit populieren  
( klad, graag opmerkingen.  
Eerdaags te plaatsen op websites en facebookpagina’s rond het Westerpark.) 
 
door Martin ABMA, maandag 27 nov 
 
Een stadsbreed besluit tot het kappen in maart 2018 van 936 Canadese Populieren verdient wat 
kanttekeningen. Het besluit raakt ruim 60 bomen in het voormalig Stadsdeel West. En wie inzoomt 
op een kaart op de website van de gemeente, ziet dat in het Westerpark bijvoorbeeld bomenrijen 
rood gemarkeerd staan bij het Mediacollege ( in het park), tussen manege Kakelbont en 
Begraafplaats St. Barbara ( in het park), net ten zuiden van volkstuinpark Zonnehoek ( bij de 
westelijke tunnelmond in aanbouw) en bijvoorbeeld op de zuidelijke spoordijk bij het fietsertunneltje 
in het Oude Westerpark. Vermeldenswaard zijn ook twee van de drie recent behouden bomen van 
deze soort op het Domela~plantsoen. 
 
 
 
Wie belang heeft bij bovengenoemde plaatsen kan a.s., donderdag 30 november naar een 
gemeentelijke bijeenkomst in de Stadstimmertuinen ( whats in a name). De Gemeenteraad heeft 
een principebesluit genomen over het uitfaseren van exemplaren die ricicovol zijn en daar ook 
budget voor vrijgemaakt. Woon je bij het Erasmuspark ga er dan ook heen. 
 
Het voornemen tot kap zal emoties oproepen, zegt gemeentelijk bomenconsulent in het 
persbericht. Hij doelt daarbij op de plaatsen waar de bomen beeldbepalend zijn en de mensen 
eraan gehecht zijn. Hij vergeet twee andere bijzonderheden. Het is een collectief stadsbreed 
kapbesluit, naar mijn idee een nieuw verschijnsel, waardoor mensen gewend aan aankondigingen 
op buurtnivo dit kunnen mislopen. En in het persbericht staat dat het lot van de 936 al 
onherroepelijk is, iets wat m.i. volgens de bomenverordening niet kan. Toen ik ernaar vroeg kreeg 
ik te horen dat er toch kapvergunningprocedures komen ( “per Stadsdeel”).  
 
Het is ontegenzeggelijk waar dat van oudere Candese Populieren bij storm en bij extreme 
langdurige droogte takken kunnen afbreken. Nergens is overigens van deze boomsoort gemeld dat 
er mensen gewond raakten of erger.  De vraag is meer hoe vaak boombeheerders langs moeten 
komen om dit voor te zijn. Boombeheerders de Bron en Pius Floris hebben inmiddels hoogwerkers 
die die bovenin hoge kruinen kunnen komen, 
Op plekken waar veel kinderen zijn, veel voet/fietsverkeer is of zorgeloos recreeren in gevaar komt 
wil de gemeente dus ongelukken voorkomen.  
 
 
‘Normale’ bomen worden eens in de drie jaar nagelopen door gemeentelijke boominspecteurs, 
oude een deels zieke bomen komen eens in de anderhalf jaar aan de beurt. Onderhoud vaker dan 
eens in de drie jaar drukt op de kosten voor de gemiddelde boom in de groenbegroting. Er is wat 
voor te zeggen om bomen te kappen teneinde monumentale bomen beter te kunnen verzorgen. 
Maar of het niet gewoon binnen opgelegde bezuinigingen valt wordt niet duidelijk. 
 
Zijn de gemarkeerde boomgroepen in en rond het Westerpark wel zo kind- en verkeersintensief ? 
De bomen langs het Domela~plantsoen staan pal naast het speelplein en ook de ingang van 
school en kinderdagverblijf ( in onderhoudsronde  2015) . De bomen op het spoortalud in het Oude 
Westerpark hebben immense stukken kroon verloren afgelopen 10 jaar.  Die vielen overigens niet 
op het spoor ( van een andere boom wel) maar in de hondenuitlaatszone. De bomen bij het 
mediacollege staan ( met een brede sloot ertussen) naast een fietspad langs de 
Transformatorweg. De bomen op de dijk bij St/Barbara kunnen takken laten vallen in de magege 
en op geparkeerde auto’s ( maar hier is onderhoud geweest) . De bomen bij de westelijke 
tunnelmond 



 

 

staan niet meer langs een fietspad, want dat is verlegd naar de zuidzijde van de drukke weg. Aan 
de volktuinparkzijde is een brede sloot.  
 
Daadwerkelijk risico is dus wisselend, en de inventarisatrie van 2014 lijkt lijkt op dit punt soms wat 
achterhaald.  
 
In dit bomenbeleid ontbreekt gehechtheid van buurten aan bepaalde bomen. Langs de 
Transformatorweg is het behoud van de bomen soms voortgekomen uit langse strijd ( BP-Nee, 
Bomenwerkgroep en tunnelaanleg of Bewoners&Werkgroep Domela~plantsoen) 
Aantoonbare langdurige gehechtheid zou kunnen pleiten voor meer onderhoud inplaats van kap. 
Of voor herplant met veel inspraak voor belanghebbenden. Het eerste hebben we ooit gezien met 
de vleugelnootbomen op het Amstelveld. Maar herplant in deze stad de laatste jaren heeft soms 
een bedroevend nivo: waar de iep op het Zoutkeetsplein boven de huizen uitstak is nu een 
halfdode scheefgewaaide boom waar niemand naar wil kijken. 
 
 
 


