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Aan het College van B&W van Amsterdam, 
p/a Gemeente Amsterdam 
t.a.v. Juridisch Bureau 
Postbus 483 
1000 AL  Amsterdam 

 

Betreft: bezwaarschrift tegen het besluit om een Omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen 
van 138 bomen ten behoeve van het bouwrijp maken van de locatie voor Elzenhagen-Zuid fase 2C op 
het terrein nabij J. H. Hisgenpad 1, te Amsterdam met kenmerk Z2020-N008257/OLO5347277.  

 

Amsterdam, 16 december 2020 

Geacht College, 

Namens bewoners en bewonersorganisaties verenigd in ELZO maken wij bezwaar tegen 
bovenvermelde Omgevingsvergunning. Naar onze mening is deze vergunning verleend in strijd met de 
artikelen 5 en 7 van de Bomenverordening Amsterdam. 

ELZO 
Het Elzenhagen Zuid Overleg (ELZO) is een samenwerkingsverband van bewonersorganisaties rond 
Elzenhagen-Zuid dat in maart 2016 in het leven geroepen is om de participatie van de omwonenden 
en hun organisaties bij de herstructurering van het gebied Elzenhagen-Zuid vorm te geven, en om stem 
te geven aan de toekomstige bewoners van EHZ. In het ELZO zijn vertegenwoordigd: 

• De rechtspersoonlijkheid bezittende Bewonersverenigingen Ninteman en Buiksloterdijk 
• De Vereniging Bewonersbelangen Loenermark 
• De Wijkraad Elzenhagen-Noord 

Inclusief een groot deel van de actief betrokken bewoners van deze vier buurten en een aantal 
individuele bewoners van omliggende buurten (Banne Zuid, Banne Noord, Blauwe Zand, 
Bloemenbuurt) die allen direct belanghebbende zijn bij de gevolgen van de kap van de bomen waarop 
deze vergunning betrekking heeft. Hiervoor kan worden verwezen naar de lijst van ondertekenaars 
van dit bezwaarschrift. 

Onlosmakelijke samenhang kapvergunningen Elzenhagen-Zuid 
Er zijn al 892 bomen gekapt in het gebied Elzenhagen-Zuid, waarvan 761 met een vergunning. De 
aanvraag voor deze omgevingsvergunning is de eerste in een nieuwe reeks van aanvragen voor 
kapvergunningen voor in totaal 1.522 bomen. Deze aanvragen hebben gemeen dat zij als grond 
aanvoeren de wens om het gebied van Elzenhagen-Zuid op te hogen ten behoeve van woningbouw. 
Hierdoor hebben deze aanvragen een onlosmakelijke samenhang. Deze omgevingsvergunning moet 
dus worden gezien als een deelvergunning in de zin van artikel 2.7 lid 1 Wabo. Door deze samenhang 
is het onvermijdelijk dat de gronden voor ons bezwaar deels ook betrekking hebben op de nog 
komende aanvragen voor kapvergunningen in Elzenhagen-Zuid. 
 
Elzenhagen-Zuid 
Elzenhagen-Zuid was tot dusver voornamelijk bestemd voor sportvoorzieningen. In het gebied waren 
bij de start van de bouw 2.150 bomen aanwezig, volgens de informatie die de projectorganisatie 
Elzenhagen-Zuid aan ELZO en de gemeenteraad verstrekte. Dat is een aanzienlijk aantal bomen, 
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waarvan de kap grote impact heeft op het aanzicht, de ecologie en het microklimaat van dit gebied en 
de omliggende buurten.  

Volgens een gedetailleerd overzicht dat vindbaar is op de gemeentelijke website gaat het zelfs om een 
nog groter aantal bomen1. In totaal worden in Elzenhagen-Zuid 2.578 bomen gekapt, waarvan 2.283 
vergunningplichtig zijn. Dit is een ongekende kaalslag die stapsgewijs zal worden uitgevoerd en die 
slechts zeer ten dele wordt gecompenseerd door het uiterst bepekte aantal van ca 950 bomen die 
zullen worden herplant in dit gebied: nog geen 40% van het totaal. Ondanks aandringen onzerzijds 
sinds juni 2016, heeft de gemeente tot nu toe nagelaten een integraal plan op te stellen om te komen 
tot herplant van de resterende 1.628 bomen in het gebied zelf of in de directe omgeving. 

Tot en met 2015 was de gemeente voornemens om in dit gebied 500-800 ‘grondgebonden woningen’ 
te realiseren. Na het uitbrengen van Koers 2025 in mei 2016 veranderde het bouwprogramma 
drastisch. Met de vaststelling van het bestemmingsplan Elzenhagen-Zuid heeft de Gemeenteraad 
ermee ingestemd dit gebied nieuw in te richten als een woonwijk voor 1.800 woningen en een aantal 
nieuwe bovenwijkse voorzieningen, zoals een Technasium en een moskee. Het stedenbouwkundig 
programma is zeer ambitieus; naar de mening van ELZO te ambitieus. 

Het feit dat het stedenbouwkundig programma overambitieus is voor dit gebied blijkt wel uit de 
volgende voorbeelden: 

• Het stedenbouwkundig programma kan alleen worden gerealiseerd door op verschillende 
plaatsen fysiek over de grenzen van het huidige bestemmingsplan Elzenhagen-Zuid heen te 
gaan naar delen van het bestemmingsplan Banne Buiksloot. Dit heeft onder andere geleid tot 
het verwijderen van een vrij liggend fietspad langs de Nieuwe Purmerweg, gelegen in het 
bestemmingsplan Banne Buiksloot en onderdeel van het Plusnet Fiets. Tegelijk werden vrijwel 
alle bomen langs dit fietspad en langs de Buikslotermeerdijk gekapt om voldoende ruimte te 
creëren voor de aanleg van een nieuwe atletiekbaan die overigens aanmerkelijk kleiner is dan 
de oorspronkelijke atletiekbaan. 

• In het Noordelijk en Oostelijk deel van het nieuwe bestemmingsplan Elzenhagen-Zuid is 
woningbouw voorzien in een voor Amsterdam ongekend hoge dichtheid van 200 woningen 
per hectare. Daarmee wordt voor lief genomen dat deze woningen niet meer dan 5 uur 
zonlicht op een dag zullen krijgen en buren op 2 meter afstand in elkaars woning zullen kijken. 

• De woningen langs de Nieuwe Leeuwarderweg zullen op de gevel een hogere geluidshinder 
ondervinden (63 Db) dan de geluidhinder die wetgever maximaal toelaatbaar acht voor 
woningen langs een autoweg (58 dB). Sinds de opening van de IJtunnel in 1968 is de Nieuwe 
Leeuwarderweg vanaf de Zuidelijke inrit van de IJtunnel tot aan de Ringweg A10 een autoweg. 
De Nieuwe Leeuwarderweg is ter hoogte van Elzenhagen-Zuid dan ook feitelijk een autoweg. 
Het is daarom onjuist om de bewoners van de te bouwen woningen aan een hogere 
geluidhinder dan 58 dB bloot te stellen.2 

De in het ELZO-overleg participerende organisaties hebben in alle stadia van de voorbereiding van het 
stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan aangedrongen op een verlaging van het 
bouwambitieniveau om te kunnen komen tot een goede ruimtelijke ordening en daarvoor in 2017 een 
alternatief stedenbouwkundig plan gepresenteerd. Wij hebben daarvoor bij de gemeente bijzonder 

 
1 https://www.amsterdam.nl/projecten/elzenhagen-Zuid/bomenkap-aanplant-groen-ehz/bomenkap-elzenhagen-Zuid/  
2 Ter toelichting: de Nieuwe Leeuwarderweg, die langs Elzenhagen-Zuid loopt, moest worden gereconstrueerd voor de 
aanleg van de Noord-Zuidlijn. Tegelijk is toen besloten de Nieuwe Leeuwarderweg ter hoogte van het Noorderpark te 
verlagen. Dat heeft geleid tot het verkeersbesluit om de status van de Nieuwe Leeuwarderweg tussen de Johan van 
Hasseltweg en de Ringweg A10 te veranderen in ‘gebiedsontsluitingsweg’. Ter hoogte van Elzenhagen-Zuid is de weg echter 
weer aangelegd op de oorspronkelijke hoogte. De gehele Nieuwe Leeuwarderweg tussen IJtunnel en Ringweg A10 is geheel 
uitgevoerd conform de richtlijnen voor een autoweg. Tot 2014 stonden er ook de borden G1 en G2 als bedoeld in het 
Besluit Verkeertekens langs de op- en afritten van de Nieuwe Leeuwarderweg ter hoogte van Elzenhagen-Zuid. 
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weinig gehoor gekregen. Nagenoeg al onze voorstellen zijn door de gemeente afgewezen. De 
gemeenteraad heeft het bestemmingsplan in februari 2020 vrijwel ongewijzigd goedgekeurd en vrijwel 
al onze bezwaren genegeerd.  

Met deze kapvergunning en de hiernavolgende kapvergunningen wordt een beslissende stap gezet in 
de uitvoering van dit bestemmingsplan. Wij dringen er daarom op aan nu ten halve te keren om te 
vermijden dat ten hele wordt gedwaald – zeker nu duidelijk wordt welke ernstige gevolgen  
grootschalige bomenkap en zeer beperkte herplant zal hebben voor de kwaliteit van het groen en het 
microklimaat in Elzenhagen-Zuid zelf en directe omgeving. 

Aantal te kappen bomen en de beoogde herplant van bomen 
Deze kapvergunning heeft betrekking op 138 bomen. Er zijn echter ook al aanvragen ingediend voor 
de kap van 516 bomen (fase 2B, voormalige Proeftuin) en 204 bomen langs de Buikslotermeerdijk. 
Zoals aangegeven moet deze omgevingsvergunning geplaatst worden in zijn context. In de periode van 
2017 tot en met 2020 zijn voor de aanleg van de atletiekbaan en de voorbereidingen voor de 
Elzenhagensingel al 892 bomen gekapt, waarvan 761 vergunningplichtig. Er staan nu nog ongeveer 
1.690 bomen in het gebied. Daarvan hebben ongeveer 1.520 bomen een kapvergunning nodig. 

Naast de genoemde 858 te kappen bomen, zullen op korte termijn kapvergunningen worden 
aangevraagd voor 21 bomen langs de oprit van de Nieuwe Leeuwarderweg, 2 bomen bij de botonde 
voor de aanleg van de Elzenhagensingel, een nog onbekend aantal bomen dichtbij Startblok voor de 
bouw van de basisschool en de sporthal en 6 bomen nabij het Scheurleerpad voor de aanleg van een 
bouwweg. In een latere fase zullen nog aanvragen worden gedaan voor aanzienlijke aantallen bomen 
langs de H. M. Terwogtweg, bij de huidige sporthal Elzenhagen aan het Scheurleerpad, de Volksbond 
en bij de parkeerplaats Buikslotermeerdijk/Hisgenpad.  

De projectgroep die deze aanvragen indient, heeft aangegeven dat de herplant van niet meer dan 950 
bomen in Elzenhagen-Zuid wordt overwogen, aangevuld met een nog nader te bepalen aantal 
heesters. 

Strijdigheid met artikel 7 van de Bomenverordening 
Als eerste zijn we van mening dat er sprake is van een duidelijke wanverhouding tussen het kappen 
van 2.578 bomen en het herplanten van 950 bomen. Dit is in scherpe tegenspraak met de in artikel 7 
lid 1 van de Bomenverordening Amsterdam opgenomen plicht om voor iedere boom die wordt gekapt 
er één te herplanten. 
 
In deze omgevingsvergunning is een verplichting opgenomen om 463 ‘standaardbomen’ te herplanten 
in hetzelfde projectgebied. Het aantal van 463 standaardbomen is afgeleid van de leeftijdsopbouw van 
de te kappen bomen. Voor oudere bomen moeten meer standaardbomen terugkomen. Het is nu al 
volstrekt duidelijk dat de aanvrager niet van plan is om dit aantal bomen te gaan herplanten in het deel 
van het plangebied Elzenhagen-Zuid waar fase 2C betrekking op heeft. Sterker: het is nu al volstrekt 
duidelijk dat de aanvrager evenmin van plan is om dit aantal bomen te herplanten in andere delen van 
Elzenhagen-Zuid. Tegelijk wordt nagelaten om aan te geven waar deze bomen dan wel worden 
herplant. Daarmee is het nu al volstrekt duidelijk dat de plicht tot het een-op-een herplanten van de 
te kappen en te herplanten bomen niet zal worden nageleefd. 

 
Dit is op zijn zachtst gezegd bevreemdend. Het college van B&W van Amsterdam heeft recent aan de 
gemeenteraad voorgesteld om de Groenvisie 2020-20503  vast te stellen. Daarin staat op pagina 5: 

 
3 ‘Groenvisie 2020-2050. Een leefbare stad voor mens en dier’, College van B&W van Amsterdam, oktober 2020 
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“Gezien het belang van groen, mogen de stedelijke opgaven niet ten koste gaan van de groene 
ruimte en de kwaliteit daarvan. We gaan juist, waar mogelijk, meer groen maken en het 
bestaande groen beter benutten.” 
 

Dit leidt in de paragraaf Beleid en kaders op pagina 63 tot het voornemen: 

“De huidige groennormen, die nu gehanteerd worden bij het ontwikkelen van nieuwe gebieden, 
worden geactualiseerd zodat ze in lijn zijn met de ambities van de Groenvisie.” 

Het is duidelijk dat de groennorm die de projectgroep voornemens is toe passen op Elzenhagen-Zuid 
niet voldoet aan de ambitie van de Groenvisie. Dit mag duidelijk worden uit de volgende kengetallen: 

• Er zijn in Amsterdam 300.000 laan- en straatbomen. Dat is één boom op drie inwoners. Als er 
1.800 woningen in Elzenhagen-Zuid worden gebouwd, zullen daar bij een gemiddelde 
woningbezetting van 2 personen in totaal 3.600 personen gaan wonen. Met de norm van een-
op-drie zouden er dan toch minstens 1.200 bomen moeten worden geplant om deze bewoners 
niet in een achterstandspositie te plaatsen: tenminste 250 meer dan de beoogde 950 bomen 
die nu in de plannen staan. Dit staat in schril contrast met de wijze waarop de gemeente 
Elzenhagen-Zuid aanprijst als ‘groene wijk’. 

• In Amsterdam-Noord is nu 140 m2 openbaar groen per huishouden aanwezig. Als de beoogde 
verdichting door binnenstedelijk bouwen is afgerond, zal dat gehalveerd zijn tot 70 m2 als 
gevolg van de huidige Amsterdamse referentienorm groen van 8 m2 groen per woning in 
“centrumstedelijk” gebied en 16 m2 groen per woning in “gemengd stedelijk gebied”. 

De conclusie zal duidelijk zijn. Deze omgevingsvergunning druist in tegen het eigen beleid van de 
gemeente Amsterdam. Elzenhagen-Zuid wordt in de gemeentelijke communicatie aangeduid als een 
groene wijk. Als het de gemeente Amsterdam ernst is met de Groenvisie, zal er fors meer groen in 
Elzenhagen-Zuid moeten terugkomen. 

Door het grote verschil tussen de in totaal te kappen bomen (2.578) en de voorgenomen herplant (950) 
en door het ontbreken van concrete voornemens voor de herplant van de overige 1.628 bomen, zijn 
we van mening dat de gemeente ook in het geval van deze afzonderlijke aanvraag handelt in strijd met 
de plicht die in deze omgevingsvergunning is opgenomen om voldoende (in dit geval 463) 
standaardbomen te herplanten. In feite is nu al duidelijk dat de plicht tot een-op-een herplanten die 
ook in de komende deelvergunningen zal worden opgenomen, niet zal worden nagekomen tenzij de 
plannen voor Elzenhagen-Zuid grondig worden herzien en er gelijktijdig een integraal herplant-plan 
wordt gepresenteerd waarin wordt aangegeven hoeveel bomen, van welke kwaliteit, wanneer op 
welke locaties in de directe omgeving worden herplant. Zolang een dergelijk integraal herplant-plan 
ontbreekt hebben wij er geen enkel vertrouwen in dat de gemeente serieus werk maakt van dit beleid. 
Ilustratief daarvoor zijn de uitlatingen van wethouder Ivens tijdens de bespreking van de Groenvisie in 
de Raad (waarbij hij er blijk van gaf nauwelijks zicht te hebben op de totale bomenkap en op de 
daadwerkelijke herplant-opgave4) en de recente publicatie in de Nieuwsbrief van de Gemeente waarin 
zonder enige onderbouwing beweerd werd dat er in 2019 1500 bomen ‘bij gekomen zijn’ – zonder dat 
inzicht werd gegeven in het aantal gekapte bomen in datzelfde jaar. Wat ons betreft staat nu al vast 
dat deze plicht tot herplanten niet zal worden uitgevoerd, en dat daarmee de omgevingsvergunning 
op grond van artikel 7 van de Bodemverordening dient te worden geweigerd.  

Strijdigheid met artikel 5 van de Bomenverordening 
In de – door het stadsdeel Noord in 2003 vastgestelde - Beleidsvisie Noordhollandschkanaalzone wordt 
een zone van 100 meter aan weerszijden van het Noordhollandschkanaal aangewezen als onderdeel 

 
4 Zie hiervoor de live-registratie van dit deel van de Raadsvergadering van 7 december 2020. 
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van de Hoofdstructuur Groen. Deze zone is aangewezen als een ecologische verbinding tussen het IJ, 
het Noorderpark en het noordelijker gelegen Waterland. In het bestemmingsplan Elzenhagen-Zuid is 
deze groene scheg aan de oostzijde versmald tot 70 meter van de oever van het 
Noordhollandschkanaal – ondanks herhaalde tegenwerpingen vanuit ELZO. In de praktijk wordt deze 
versmalde groene verbinding verder aangetast doordat vrijwel alle bomen worden gekapt en slechts 
een beperkt deel daarvan herplant. Tot het zogenaamde ‘Dijkpark’ in deze ‘groene’ zone worden ook 
een verharde atletiekbaan gerekend met twee daaraan grenzende fitness-veldjes, een nieuw Gemaal, 
een horecavoorziening en een nieuwe fietsverbinding over het kanaal. Daarmee wordt de door de 
gemeente gekozen aanduiding Dijkpark in de praktijk teruggebracht tot een aaneenschakeling van 
enkele smalle groenstroken, die niet als een volwaardige ecologische verbinding kunnen functioneren. 

Als argument voor het kappen van alle bomen in deze groenzone wordt aangevoerd dat het 
grondwaterpeil fors zal worden verhoogd om een uniform peil in de gehele Buikslotermeerpolder te 
realiseren. Veel bomen ten westen van de voormalige atletiekbaan zijn echter gelegen in een talud van 
de Buikslotermeerdijk langs het kanaal. Deze bomen zullen daarom geen last hebben van de verhoging 
van het grondwaterpeil. Het verlenen van een deelvergunning voor het kappen van de bomen langs 
de Buikslotermeerdijk kan daarom niet op deze grond worden gemotiveerd. Wij hebben daarom erop 
aangedrongen de betreffende bomen en heesters zoveel mogelijk te handhaven. 

Door alle bomen in dit deelgebied te kappen zullen in korte tijd alle diersoorten die thans gebruik 
maken van deze bomen worden verjaagd. Voor de verstoring van de vleermuizen is ontheffing 
verleend op grond van de Wet Natuurbescherming door Gedeputeerde Staten onder oplegging van 
een fasering van de bomenkap en het aanbrengen van voorzieningen voor het inrichten van tijdelijke 
vliegroutes voor de vleermuizen. Wij hebben ernstige twijfels of de schermen die in de oever van het 
Noordhollandsch Kanaal zijn aangebracht als vervangende vliegroute voor vleermuizen kunnen 
dienen. In de ecologische rapportage die bij de stukken is gevoegd is een tekening gevoegd waarbij er 
bomen zijn getekend langs het Noordhollandsch Kanaal ter hoogte van de atletiekbaan. Wij hebben 
erop aangedrongen de bestaande bomen die bovenaan de Buikslotermeerdijk staan zoveel mogelijk 
te behouden – maar daarin was tot nu toe niet voorzien door de gemeente. Wij zullen, zo nodig, 
Gedeputeerde Staten, vragen om de bepalingen in deze Ontheffing Wet Natuurbescherming te 
handhaven. 

Maar deze Ontheffing ziet alleen op de op grond van Europese regelgeving prioritaire soort 
vleermuizen en regelt niet de gevolgen voor de niet-prioritaire soorten als vogels, kleinere zoogdieren 
en reptielen. In de bij de aanvraag gevoerde stukken wordt betoogd dat deze soorten mogen worden 
verjaagd door kaalslag van het gebied mits de werkzaamheden maar buiten het broedseizoen plaats 
vinden. Naar de mening van ELZO wordt door de rigoureuze kap van alle bomen in dit gebied binnen 
een kort tijdsbestek het belang van deze soorten geheel genegeerd. 

Door de kaalslag van het gebied wordt gehandeld in strijd met de in artikel 5 lid 1 onder a opgenomen 
grond tot weigering van een kapvergunning op grond van de natuur- en milieuwaarde van de 
houtopstand. Doordat de groene scheg van de Noordhollandschkanaalzone door de kaalslag wordt 
onderbroken dient de kapvergunning ook op grond van artikel 5 lid 1 onder b, de waarde van de 
houtopstand voor het landschap, te worden geweigerd. 
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Conclusie 

We hebben begrip voor het feit dat het gebied Elzenhagen-Zuid wordt geherstructureerd van een 
gebied voor alleen sportvoorzieningen naar een woonwijk. De woningnood in Amsterdam is hoog en 
de aanleg van de Noord-Zuid-lijn is een goede reden om naar verstedelijking van dit gebied te kijken. 
Het kan echter niet de bedoeling zijn om van Elzenhagen-Zuid een onleefbaar gebied te maken en door 
een ecologisch ondoordacht hoge bouwopgave van 1800 woningen en nieuwe bovenwijkse 
voorzieningen dit gebied zodanig te ontbossen en verstenen dat er gehandeld wordt in strijd met de 
eigen gemeentelijke nota’s over hittestress en groenbeleid. ELZO komt op voor de belangen van zowel 
de toekomstige inwoners van dit gebied als voor de belangen van bewoners in omliggende buurten. 
Het moet ons van het hart dat zowel het College van B&W als een groot deel van de Gemeenteraad 
van Amsterdam, nauwelijks enig begrip heeft getoond voor onze jarenlange en breed gesteunde 
argumenten.  

Wij hebben er recht op te voorkomen dat Elzenhagen-Zuid door een te hoge bouwopgave in 
combinatie met een karige groene inrichting, te veel versteent en als gevolg daarvan geplaagd gaat 
worden door hittestress. Voordat een kapvergunning verleend wordt dient er eerst een integraal plan 
te komen met concrete voorstellen voor een drastische verhoging van het aantal toekomstige bomen 
in het plangebied zelf, en voor snelle herplant van de resterende bomen in de directe omgeving van 
Elzenhagen-Zuid. Het ontbreken van een dergelijk integraal herplant-plan is op grond van artikel 7 van 
de Bomenverordening een goede reden om goedkeuring aan deze kapvergunningen te onthouden en 
van de gemeente te eisen om alsnog met een dergelijk plan te komen.  

Wij doen een dringend beroep op u om de aangevraagde kapvergunning te weigeren en aan eventuele 
verlening op een later moment de voorwaarde te verbinden dat de gemeente eerst aan de hand van 
een integraal herplant-plan aantoont hoeveel bomen ze, wanneer en op welke locatie zal herplanten 
om het huidige gat tussen de 2.578 te kappen bomen en de voorgenomen herplant van slechts 950 
bomen te dichten. 

Namens ELZO, 

Pieter Hettema (voorzitter ELZO) 

Piet Jonker/Gwenda van Steekelenburg – namens Bewonersvereniging Ninteman 

Marieke Oomen/Alvaro Manzanares namens Bewonersvereniging Buiksloot  

Kees Daalder namens Vereniging Bewonersbelangen Loenermark 

Judith Vermeij/Gaston Remmers namens Wijkraad Elzenhagen-Noord 

 

p/a Buiksloterdijk 220 
1025 WD AMSTERDAM 
pieterhettema@planet.nl 
tel.0651145561 
 
Dit bezwaarschrift is ondertekend door direct omwonende bewoner Elzenhagen Zuid: 
 
Naam:  ……………………………………………………………………….. 
Adres: ………………………………………………………………………… 
E-mail: ……………………………………………………………………….. 
 
Handtekening: …………………………………………………………… 


