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Onderwerp:  Zienswijze op aangevraagde kapvergunning bomen langs A9 (noordzijde) 

Aanvraagnummer: 4294523 Aanvraagnaam:  Kappen bomen SAA A9BAHO te Ouder-

Amstel ingediend op 13-06-2019. 

 

Geacht college, 

 

Bij deze dien ik mijn zienswijze in ten aanzien van bovengenoemde kapvergunning. Met name over 

het gedeelte langs de A9 aan de noordzijde (zijde Benning en Tuindorp).  

Er is voor de noordzijde een kapvergunning aangevraagd voor 1000 tot 4000 bomen.  

 

Het is mij niet duidelijk waarom Rijkswaterstaat deze vergunning heeft aangevraagd en wel om het 

volgende: 

 In de Nota van Antwoord (onderdeel van het Tracébesluit weguitbreiding Schiphol – 

Amsterdam – Almere) staat op bladzijde 27 het volgende vermeld: 

1.5.25 Zienswijze 

Inspreker 34 

Vrees dat bomen moeten verdwijnen langs A9 bij Ouderkerk ten behoeve van realisatie 

fietspad of aanleg geluidswal. 

Antwoord: 

Aan de noordkant van de A9 blijft de beplanting gespaard omdat de verbreding van de A9 

plaatsvindt aan de zuidkant. Bij het aanbrengen van de geluidswal langs de A9 bij Ouderkerk 

aan de Amstel dient de aannemer rekening te houden met de aanwezige beplanting  en deze 

te sparen. Bij de eventuele aanleg van het fietspad zal een beperkte hoeveelheid begroeiing 

verdwijnen maar die zal in de nabijheid worden gecompenseerd. 

 

Deze nota van antwoord is mij toegestuurd op 30 maart 2011, aangezien ik inspreker 

nummer 34 was. 

U zult begrijpen dat ik er van uitga dat Rijkswaterstaat haar toezegging nakomt. 

 

 In de advertentie “Nieuw groen Ouder-Amstel na werkzaamheden A9”, lees ik o.a. het 

volgende: Afspraken 

Rijkswaterstaat heeft met de gemeente Ouder-Amstel afgesproken welke bomen kunnen 

worden behouden, bijvoorbeeld de tweede rij bomen op het noordelijke talud achter de 

geluidsschermen van de A9, ter hoogte van Tuindorp.  
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 De heer Abrahamse van Rijkswaterstaat schrijft op 24 juli 2019 aan mevrouw Blom: De 

bomen aan de noordzijde van de A9 tussen de Amstel en voorbij de Bullewijk (ten zuiden van 

de Jan Benninghweg en Holendrechterzijweg) worden hoogstwaarschijnlijk niet gekapt, 

behalve misschien de rij populieren net langs de A9 voor de vernieuwing en verhoging van de 

geluidschermen. Het gaat hierbij om circa 4.000 bomen die wel in de aanvraag 

kapvergunning zijn opgenomen omdat deze vergunningsaanvraag moet lopen over het 

gehele werkgebied tussen de grenzen van het TracéBesluit 2011. Dit weten we pas definitief 

als de opdrachtnemer zijn werkplan en bouwwijze aan ons heeft overlegd. 

• Er komt geen bouwweg ten noorden van de A9 tussen de Amstel en voorbij de Bullewijk. 

De opdrachtnemer moet zijn materialen en materieel aanvoeren via tijdelijke in- en uitritten 

op de A9. 

• Zoals toegezegd gaan we in overleg met de opdrachtnemer samen aangeven welke bomen 

direct langs de A9 gesnoeid, dan wel gekapt moeten worden voor de vernieuwing en 

verhoging van de geluidschermen. U wordt nogmaals van harte uitgenodigd om de bomen 

die blijven staan van een lintje te voorzien om aan te geven dat het ons ernst is met het 

beleid van Rijkswaterstaat om zoveel mogelijk bomen te sparen. 

 

Als ik het bovenstaande overzie en begrijp zijn er nog diverse zaken onduidelijk en/of tegenstrijdig 

aan elkaar.  

 

 Er is een toezegging gedaan in de nota van antwoord dat de bomen gespaard blijven. Is de 

gemeente hiervan op de hoogte? 

 De gemeente maakt afspraken met RWS over welke bomen behouden kunnen worden. 

Betekent dat ook dat bekend is welke bomen niet behouden kunnen blijven, terwijl er nog 

geen kapvergunning is afgegeven. Hoe betekent dat concreet? 

 Er is een kapvergunning voor het totale bomenpalet aangevraagd terwijl de aanvraag 

wellicht gaat om een beperkt aantal bomen, maar dat is pas duidelijk als de werkwijze van de 

aannemer bekend is. Er wordt een DBFM contract afgesloten, hetgeen betekent dat de 

aannemer/opdrachtnemer zelf bepaalt hoe hij het project gaat uitvoeren. De 

randvoorwaarden zijn mij niet bekend.  

Krijgt de aannemer met de aangevraagde kapvergunning de vrije hand om te kappen wat in 

de vergunning staat vermeld (1000 tot 4000 bomen)? Het zou toch logischer zijn om eerst de 

werkwijze van de aannemer te kennen. 

 De tijdspanne tussen de gevraagde kap en de start van de verhoging geluidscherm is nog niet 

bekend. Wat is de reden dat er kapvergunning is aangevraagd voor kappen in de winter van 

2019/2020 als het geluidscherm wellicht pas vele jaren later wordt geplaatst, wellicht na het 

verbreden van de A9. 

 Er wordt alleen gesproken over het behouden van een deel van de bomen ter hoogte van 

Tuindorp. Over de wijk Benning wordt niet gesproken. Wat is de reden? 

 Over de negatieve effecten (geluidsoverlast, fijnstof etc.) van het kappen van bomen, voor de 

Jan Hekmanschool, de kinderopvang SKOO en de buitenschoolse opvang Small Steps en de 

wijken Benning en Tuindorp wordt niet gesproken. Wat is hiervan de reden? 

 Waarom is kap überhaupt nodig voor het verhogen van de geluidswal? De vorige en de 

huidige geluidswal zijn destijds geplaatst vanaf de A9 en er is toen geen enkele boom voor 

gekapt. 

 

 

 



Ik verzoek u  

- de kapvergunning aanvraag (voor de Noordzijde) ook te toetsen aan de Nota van Antwoord 

behorende bij het betreffende Tracébesluit, waarin de toezegging wordt gedaan dat de 

aannemer de bomen moet sparen.  Als gevolg hiervan de kapvergunning te weigeren. 

- gemaakte afspraken tussen de gemeente en Rijkswaterstaat niet ontvankelijk te verklaren op 

grond van toezeggingen in de Nota van Antwoord.  

 

Gezien het belang van het behoud van de bomen licht ik bovenstaande in een persoonlijk gesprek 

met de verantwoordelijk wethouder graag toe.  

 

Ik zie graag een uitnodiging voor een gesprek tegemoet en wacht daarnaast het antwoord op deze 

zienswijze af. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Karin van der Weele 

 

 

CC: De raad van de gemeente Ouder-Amstel 


