Mondeling toelichting op het verzoek van de Vereniging Vrienden van het Oosterpark om een voorlopige voorziening
tegen het verwijderen van bomen uit het park, bij de zitting van de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Amsterdam dd. 14-2-2014.

Het gaat hier om het verwijderen van drie iepen uit twee rijen van in totaal 24
beeldbepalende iepen rond de muziekkoepel in het Oosterpark in Amsterdam. Het
stadsdeel Oost van de gemeente gaat het gebied in het noorden van het park herinrichten
en grootschalig onderhoud plegen. Daarbij wil het vele honderden bomen kappen.
Tegen dit plan zijn betrokkenen massaal in verzet gekomen. Het bezwaarschrift van onze
Vereniging Vrienden van het Oosterpark is door meer dan drieduizend mensen
onderschreven.
Er loopt nog een beroep van onze vereniging tegen de na de bezwaarschriftenprocedure
door het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel vastgestelde omgevingsvergunning, die
voorziet in het kappen van 334 en het verplanten van 8 bomen. Het stadsdeel heeft daarom
de uitvoering van haar plannen verschoven naar september.

Maar nu is het stadsdeel, dat alle 24 iepen rond de muziekkoepel wil verwijderen,
plotseling begonnen met het verwijderen van de drie iepen die ze niet wil kappen maar
verplanten naar buiten het park.
Daarmee doorkruist het de beroepsprocedure. Want als de rechtbank ons in ons beroep op
dit punt in het gelijk stelt, dan heeft dat wat deze drie iepen betreft geen waarde meer: de
onomkeerbare schade aan de rijen iepen is dan al toegebracht.
Daarom vragen wij u om de verwijdering van deze drie iepen op te schorten tot de
rechtbank uitspraak heeft gedaan in de beroepsprocedure.

Inhoudelijk wil ik ons beroep tegen het verwijderen van de iepen nog kort samenvatten.
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Bij de kapaanvraag van april vorig jaar stelt het stadsdeel in de toelichting dat de iepen bij
de muziekkoepel ongezond zijn. Ik citeer:
“Deze bomen zijn slecht en zeer ondiep geworteld. De iepen hebben een
levensverwachting van maximaal vijf jaar.” (Einde citaat.)

Ter onderbouwing van deze stelling heeft het stadsdeel in de bezwaarschriftenprocedure
het “Onderzoek bomen en groeiplaats OOSTERPARK rond muziekkapel” overlegt, dat wij bij
de stukken van ons verzoek tot een voorlopige voorziening hebben gevoegd.
Daarin staat op pagina 5 als toekomstverwachting van de bomen dat de meeste iepen,
waaronder de drie die nu in het geding zijn, zich nog 15 tot 20 jaar verder zullen
ontwikkelen, dat is dus groeien en bloeien, en daarna in conditie terug zullen lopen.
Deze bomen zijn dus zeker niet zo ongezond en slecht dat ze nog maximaal vijf jaar te
leven hebben. Deze iepen zouden daarom van de lijst van te verwijderen bomen moeten
worden gehaald.
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