
Ouderkerk aan de Amstel, 29 Oktober 2019 

 

Geachte leden van de Vaste Kamer Commissie Infrastructuur en Waterstaat. 

Betreft: petitie van Burgerinitiatief Stop Bomenkap A9 (Ouderkerk aan de Amstel) 

Leeswijzer: 

In deze petitie geven wij onder punt 1  de probleemstelling en de achtergrond weer. 

In punt 2 schetsen we de problematiek van de verzorgingsplaats 

In punt 3 geven we ons verzoek weer aan uw Commissie om deze zaak bij de Minister nogmaals 

aanhangig te maken. Niets is onherroepelijk.  

In Bijlage 1 vindt u de onderbouwing (zienswijzen) die wij aan B&W van Ouder-Amstel hebben 

gericht, ondersteund met 3094 handtekeningen.  

In Bijlage 2 schetsen we het beleidskader ten aanzien van de Verzorgingsplaatsen en de huidige 

situatie en de alternatieve locaties 

Daarnaast bieden we u (bijlage 3) in kopie de 3094 handtekeningen zoals die op dit moment bij B&W 

voorliggen ten behoeve van de behandeling van de zienswijzen. 

 

1 Achtergrond, wat is er gebeurd?: 

In Ouderkerk aan de Amstel is grote onrust ontstaan over de massale bomenkap langs de A9. Tussen 

Rijkswaterstaat, B&W van Ouder-Amstel en de bewoners is een grote spanning. B&W zijn 

voornemens om onder protest akkoord te gaan met de bomenkap (en het bestemmingsplan) terwijl 

de bewoners stellen dat B&W de kapvergunning moeten weigeren. B&W en de burgers staan in onze 

kleine gemeenschap diametraal tegenover elkaar en dreigt dit probleem voor lange tijd het 

vertrouwen in de lokale politiek te schaden. Dat is in niemands belang.  

Als ge volg van de voorgenomen verbreding van de A9 op het baanvak Schiphol/Amsterdam/Almere 

(SAA) is door Rijkswaterstaat (RWS) een kapvergunning aangevraagd voor 14.000 bomen in 

Ouderkerk aan de Amstel (met ca. 8000 inwoners de grootste kern van de Gemeente Ouder-Amstel, 

totaal ca. 13.900 inwoners). Dit om de verbreding met 2 rijstroken en een wisselstrook alsmede de 

aanleg van een verzorgingsplaats (benzinepomp) mogelijk te maken. Op dit moment staat daarvoor 

bij de belanghebbenden de mogelijkheid open om zienswijzen in te dienen inzake de kapvergunning 

en wordt de vereiste wijziging van het bestemmingsplan binnenkort in de Raad van Ouder-Amstel in 

behandeling genomen. Inmiddels heeft RWS aangegeven dat de bomenkap aan de noordzijde 

(dorpzijde) van de A9 achteraf gezien niet noodzakelijk is (sic.). Zodoende resteert de kapvergunning 

voor 10.000 bomen waarvan het overgrote deel voortkomt uit de vestiging van de verzorgingsplaats. 

Voor de vestiging van de verzorgingsplaats en de bouw van het benzinestation zullen te zijner tijd 

nog omgevingsvergunningen nodig zijn die alsdan in procedure moeten worden gebracht. 

 

Tegen de aanvraag voor de bomenkapvergunning is in de lokale samenleving grote onrust en verzet 

ontstaan. Ouderkerk aan de Amstel ligt als klein dorp ingesloten in de rijkswegen A2, A10, A9 en de 



provinciale weg N522. Tevens heeft Schiphol een grote invloed op de leefomgeving. Het leefklimaat 

in ons dorp behoort (RIVM) hierdoor tot de slechtste in ons land. 

Ons dorp heeft, anders dan enkele kleine parkjes in het dorp, slechts 1 locatie die het karakter van 

een (klein) bos heeft: de onderhavige bomen tussen de Polderweg, en de A9. En juist dit hele gebied 

valt onder kapvergunning. Dit gebied ligt in de noordkant van de Ronde Hoep, een deel van het NNN, 

NatuurNetwerkNederland. Vermindering van het oppervlakte van NNN is alleen toegestaan als er 

geen alternatieven zijn voor het plan: en die alternatieven zijn er voor het tankstation zeker wel.  

Daarbij komt dat het denken over wegenverbreding en natuurbehoud in Nederland sinds het begin 

van de planvorming SAA/A9 in 2007 niet stil heeft gestaan. Meer dan ooit zijn we ons bewust dat 

natuur en onze invloed op de aarde volledig uit balans is geraakt. De plannen uit 2007 worden in 

2019 geheel anders gezien uit oogpunt van natuurbehoud. De overlast en de vervuiling die de 

werkzaamheden in de komende 5 jaar zullen veroorzaken en de lange termijneffecten zullen we in 

2030 en 2050 geheel anders beschouwen. We mogen geen voorschot op de toekomst meer nemen 

om huidige vervuiling te rechtvaardigen.  

Dit alles  is aanleiding geweest om bij ons lokale bestuur Zienswijzen in te dienen die door 3094 

belanghebbenden zijn ondertekend (in bijlage in kopie). B&W van Ouder-Amstel zullen hier in de 

beslissing over de kapvergunning, zowel vanwege de argumenten als vanwege het grote aantal 

ondertekenaars, een zwaar gewicht aan moeten toekennen. Een weigering van de kapvergunning zal 

in de Ouder-Amstel op grote steun berusten, maar daarbij dreigt de uitkomst dat bij het weigeren 

van een kapvergunning er alsnog een ministeriele aanwijzing volgt. Dit is een hoogst ongewenste 

uitkomst.   

 

Ons dorp wordt in het hele plan SAA het kind van de rekening: 

-op het traject door Amsterdam-ZO wordt de A9 ondertunneld waardoor de kwaliteit van het 

leefmilieu en de ruimtelijke ordening bovengronds sterk wordt verbeterd. Een goede zaak. 

-op het traject op de hoogte van Amstelveen wordt de A9 verdiept en voor een groot deel overdekt. 

Hierdoor verbetert de leefomgeving en worden Amstelveen-N en Amstelveen-Z beter voor elkaar 

ontsloten. De huidige verzorgingsplaats/benzinepomp (A9-Zuid, Hmp 29,5)  wordt opgeheven en 

verplaatst naar Ouderkerk aan de Amstel (Hmp 24.0). In Amstelveen worden nagenoeg geen bomen 

gekapt. 

-ter hoogte van Ouderkerk echter, ligt de A9 direct aan de woonwijken op een 6 meter hoog talud 

waardoor de uitstoot en lawaai, ondanks een geluidscherm en zoab,  over ons dorp wordt 

uitgespreid. Door de verbreding en de verzorgingsplaats heeft het plan een onevenredige impact op 

onze leefomgeving. 

2 De verzorgingsplaats: 

Tussen de locatie van de “vorige”  verzorgingsplaats op de A9, (Uitgeest, thv Hmp 57.0) en de huidige 

verzorgingplaats, (Amstelveen, thv Hmp 29,5) ligt een afstand van 27,5 kilometer. Het beleid 

(Kaderinrichting Verzorgingsplaatsen, 20 februari 2019) richt zich op een voorkeursafstand tussen de 

verzorgingsplaatsen van ca. 20 kilometer. Door de verplaatsing naar Ouderkerk (thv Hmp 24.0) 

neemt de afstand tussen de verzorgingsplaatsen juist toe, in plaats van af: van 27,5 naar 33 

kilometer. Terwijl het afstandsargument juist door de Minister en RWS wordt gebruikt om de locatie 

Ouderkerk aan te wijzen. 



Het pijnlijke is  dat er betere locaties zijn die minder impact hebben op de omgeving. Op de huidige 

locatie (Amstelveen) moet de verzorgingsplaats wijken voor  de verbreding van de A9. Door deze met 

het zelfde aantal meters als de wegverbreding (10-12 meter), naar het zuiden te verplaatsen behoeft 

slechts de (gemeentelijke) parallelweg (Burg. A.Colijnweg) beperkt op te schuiven met een minimale 

invloed bomenkap (als dat al nodig is). 

Ook ter hoogte van Lijnden (Hmp 40,6) en Badhoevedorp/Schiphol (hmp 36.0) zijn goede 

mogelijkheden. Zie bijlage.  

 

3 Voortschrijdend inzicht en het plan SAA in 2019 en ons verzoek aan u 

Inmiddels is het plan uit 2007 niet meer van deze tijd en moeten we de bakens verzetten. Voor de 

toekomst van de aarde, onze directe leefomgeving en voor onze kinderen. Die mogen niet het kind 

van de rekening worden.  

Ons gemeentebestuur heeft in September een dringend beroep op de Minister gedaan om de locatie 

van de verzorgingsplaats te heroverwegen. De Minister heeft dit afgewezen.  

Wij zullen lokaal bij ons gemeentebestuur blijven aandringen op het weigeren van de kapvergunning 

en weten ons daarin massaal gesteund door de bewoners.  

Wij doen daarom vandaag aan u het dringende verzoek om kennis te nemen van onze petitie, de 

situatie die zich hier dreigt te ontwikkelen, en om uw medewerking om dit nogmaals bij de Minister 

aanhangig te maken. Neem onze noodkreet ter harte!.  

Uiteraard zijn wij graag bereid tot nadere toelichting. 

Met vriendelijke groet 

Burgerinitiatief Stop de Bomenkap A9. 

Rob Fijlstra, Rits Dijkstra, Rita Smit, Monique Geurts, Peter Ekhart, Joost Bolwidt,  Liesbeth Leijnse 

 

 

 

 

  



 

 

 

 


