Noodkapbesluit
Schriftelijke vastlegging voor noodkap van 2 iepen (Ulmus hollandica ‘Belgica’) met id-nummers
342307 en 342310,gelegen in de openbare ruimte
Adres: Leliegracht 38-44
Datum: 19 november 2020
Aanleiding
Tijdens de voorbereiding van de veiligheidsconstructies is gebleken dat -vanuit technisch en Arbo
veiligheidsoogpunt- er grote veiligheidsrisico’s optreden bij behoud van de bomen. Als de kade
bezwijkt kunnen de bomen worden meegetrokken wat grote gevolgen kan hebben voor de
omgeving (passanten, werknemers en gebouwen). Kortom, voor de start van de realisatie van de
veiligheidsconstructie , is het kappen van 2 bomen noodzakelijk om veilig te kunnen werken.
De boomdeskundige van de gemeente Amsterdam heeft geconstateerd dat het laten staan van de
bomen een gevaarlijke situatie oplevert.
Besluit
In overeenstemming met artikel 3 derde lid onder c van de Bomenverordening 2014 is namens ons
toestemming verleend om deze 2 bomen direct te verwijderen.
Wij leggen de eigenaar van de gekapte boom een herplantplicht op, zoals bedoeld in artikel 9
eerste lid van de Bomenverordening 2014.
Na het vernieuwen van de kademuur moet er nieuwe bomen worden herplant. Volgens het
herplantbeleid is de herplantverplichting 18 standaard bomen in de maat 18-20 cm omtrek op 1
meter hoogte.
Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,
namens deze,

Jos Blijleven, Teammanager Groen, Stadswerken
De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen
zes weken na de bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Gemeente Amsterdam, t.a.v.
Juridisch Bureau Postbus 483 1000 AL AMSTERDAM
In spoedeisende gevallen kan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam een voorlopige
voorziening worden gevraagd. Hieraan zijn griffierechten verbonden. Verzoeken tot voorlopige voorzieningen
dienen na het indienen van een bezwaarschrift te worden gevraagd aan de Voorzieningenrichter van de Rechtbank
Amsterdam, Afdeling Publiekrecht, team bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
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Tabel 1. Omrekentabel herplant aantal bomen op basis van de leeftijd van de gekapte bomenbehorende bij aanvraag noodkap Leliegracht
Leeftijd in jaren van te kappen bomen.

Aantal te herplanten "Standaardbomen" stamomtrek 18-20 cm op 1 m hoogte

<16
16-23
24-31
32-39
40-47
48-55
56-63
64-71
72-79
80-87
88-95

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12

Aantal te Aantal te
kappen herplanten
0
0
0
0
0
0
0
2
18
0
0
0
2
18

Tabel 2. Omrekentabel van "standaardboom" naar dunnere of dikkere bomen ( omtrek gemeten op 1 meter hoogte )
Herplant met stamomtrek van 14-17 cm

Factor 2,0

Herplant tabel

Huidige situatie

"standaardboom"
Herplant met
Herplant met
stamomtrek van 18- stamomtrek van stamomtrek van 3620 cm
21-35 cm
45 cm
Factor 1,0
Factor 0,5
Factor 0,25
Keuzemogelijkheden herplant
18
9
4,5

Herplant met
stamomtrek van
46-55 cm
Factor 0,1
1,8

