
 Buren van het Sloterpark checkt:  

 

“Men wil veel meer dan 1000 bomen kappen in Sloterpark Oost” 
 

Aanleiding. 
In oktober vorig jaar is er een informatieavond geweest over de herinrichting van het Sloterpark Oost. Op die 

avond is gezegd dat er in het park gekapt gaat worden. Eerst alleen 55 slechte bomen maar later ook 200 

matige bomen. Ondertussen is er een kapvergunning verleend voor 341 bomen. (Er loopt nog een 

bezwaarprocedure.) Er zit bij de vergunning echter een tekening waarop veel minder te kappen bomen 

staan. Er wordt in de vergunning ook gesproken over dunnen. Dunnen is kappen van bomen ter bevordering 

van de groei van de overblijvende bomen. Dat blijkt in een zogenaamd beheerplan te staan dat echter niet bij 

de kapvergunning zit. Hoe zit dat nou? Er wordt gezegd dat er meer dan 1000 bomen gekapt gaan worden. 

Is dat waar? 

 

En klopt het? 
Hoewel de kapvergunning erg onduidelijk is (in de vergunning staan bomen die net geplant zijn en bomen 

die al gekapt zijn) beginnen we toch daarmee als uitgangspunt. Het getal van 341 klopt in ieder geval niet. 

We gaan eerst uit van de 

tekeningen. Hiernaast staan 

de 2 tekeningen 

samengevoegd. De groengele 

blokjes zijn de te kappen 

bomen. Na het tellen van 

deze blokjes komen we uit op 

297 bomen. Hoewel de 

tekening niet geheel klopt, het 

rondje Sloterplas en de 

bestaand blijvende bomen 

staan er niet op, lijkt dit aantal 

redelijk te kloppen. 

 

Daarmee is de eerste stand 

297. 

 

Naast de kapvergunning is er 

een zogenaamd1  beheerplan. 

We kijken hoeveel bomen in 

dit plan extra gekapt gaan 

worden. We houden de 

vaknummering van dat plan 

aan. We gaan tellen, niet alle 

sprietjes maar echte bomen, 

                                                
1 Bij een echt door het bevoegd gezag goedgekeurd beheerplan is voor “dunnen” geen kapvergunning nodig. 



We beginnen bij vakken 1, 6, 9, 10, 

11, 16, 17 35, 39, 40, 41, 42 en 46. 

Hiernaast rood aangegeven. Hier 

worden de bomen aan de rand 

gestabiliseerd. Dat houdt in dat 

bomen naast de bomen aan de 

waterkant weggehaald worden 

zodat de bomen aan de waterkant 

zich beter kunnen ontwikkelen. In 

vak 1 is dat makkelijk want er staan 

niet veel bomen meer, die zijn de 

laatste jaren al weggehaald. Onze 

schatting is dat er 3 bomen worden 

gekapt. 

Vak 6, verdwijnen 7 van de 20 

bomen. In vak 9, 10 en 11 staan 

respectievelijk 140, 147 en 144 

bomen 3 a 4 rijen dik er verdwijnt 

dan in ieder geval 1 rij, zeg 1/3 is 

zo’n 144 bomen. In vak 16 en 17 

staan 155 bomen we verwachten 

dat er 45 worden gekapt. Voor de 

overige vakken hebben we de 

tweede rij bomen vanaf het water geteld. 

Voor vak 35: 6 bomen, voor vak 39; 28 bomen, voor vak 40; 15  bomen, voor vak 41; 25 bomen, voor vak 

42; 85 bomen (rondom) en voor vak 46; 11 bomen  

 

De tussenstand is dan 297 + 3 + 7 + 144 + 45 + 6 + 28 + 15 + 25 + 84 + 11 = 665 bomen 

 

We gaan verder met de vakken 5, 8 

12, 19, 29 en 31 in rood hiernaast. 

Deze vakken worden helemaal kaal 

gekapt. Vak 5 is jaren geleden al 

grotendeels geruimd. Er staan nu 

nog 82 bomen. Vak 8 is redelijk 

dicht bebost. Het is zo’n 7.000 m2, 

we schatten 1 boom per 20 m2. Er 

staan hier dus ongeveer 350 bomen. 

In vak 12, het eilandje, staan 

ongeveer 34 bomen. In vak 19 staan 

50 bomen. Vak 27 is 2 jaar geleden 

al kaalgekapt. Er stonden toen nog 6 

bomen die we nu niet meetellen. In 

vak 29 staan 24 bomen. Vak 31 

bestaat eigenlijk niet. Er staat 1 

boom en er hangen wat bomen flink 

over. Die zullen wel gekapt worden 

denken we, zeg 6 bomen. 

 

Daarmee komt de stand op  

665 + 82 + 350 + 50 + 0 + 24 + 6 = 

1177 bomen   



In de vakken 4, 7, 13, 14, 15, 36, 

37, 38 worden bomen groepsgewijs 

vrijgezet. (Eigenlijk ook in vak 5 

maar dat vak is net kaalgekapt.) 

Mooie bomen en mooie groepen 

van 2 tot 4 bomen worden 

vrijgekapt, zo ontstaat een weide 

met enkele bomen. Moeilijk, welke 

blijven staan? We pakken het 

nieuwe inrichtingsplan erbij. Het is 

namelijk wel duidelijk dat het 

zogenaamde beheerplan een 

uitvoeringsplan is van het 

inrichtingsplan.  In vak 4 blijven 4 

bomen staan dus gaan er 20 weg in 

vak 7 blijven 31 staan en gaan er 

208 weg. In vak 15 blijven er 

volgens het inrichtingsplan 9 staan 

er gaan er dan 60 weg in vak 13 en 

14 staat in het plan geen enkele 

boom meer dus denken we dat er 

122 bomen gekapt worden. In de 

middenberm staan ook nog eens 54 

en 24 bomen, die horen bij het vak denken we, dus totaal 200 bomen. In de vakken 36, 37 en 38 is veel 

nieuw geplant dat zullen ze toch niet weg halen, we denken hooguit 10 bomen gekapt. 

 

Daarmee komt de stand op 1177 + 20 + 208 + 60 + 200 + 10 = 1675 bomen 

 

In de vakken 2, 3, 24, 30, 40, 41, 44 

wordt de bosstructuur verbeterd. 

Ook daarvoor wordt weer gekapt, 

kleinschalig groepsgewijs, waardoor 

nieuwe bomen harder kunnen 

groeien. Volstrekt onduidelijk. Zeg 

10%. Voor vak 2 en 3: 25, vak 24: 

20, vak 30: 20, vak 40: 20, vak 41: 

15 en vak 44: 15 stuks 

 

Daarmee komt de stand op  

1675 +25 + 20 + 20 + 20 + 15 + 10 

= 1775 bomen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In de vakken 2, 3, 20, 21, 22, 23, 24, 

30  wordt de bosrand ontwikkeld. 

Hier blijft maar 10% staan. (hoezo 

bosrand ontwikkelen?) En door de 

dubbeling met de vorige maatregel,  

verbeteren bosstructuur, is het 

volstrekt onduidelijk. We doen een 

poging; de harde bosrand (dat zijn 

de bomen langs de paden nemen 

we aan) verdwijnt over een brede 

strook op een enkele boom na. Voor 

vak 2 en 3 is er geen harde bosrand 

meer: 7 De bomen in de 

middenberm hier zullen denken we 

wel verdwijnen +40, Voor vak 20, 21, 

22 zal dat wel bijna alles zijn want 

paden rondom: 27, voor vak 23: 20 , 

voor vak 24: 8 , voor vak 30: 110 

bomen.  

 

Daarmee komt de stand op 1775 + 

47 + 27 + 20 + 8 + 110 =  1987 

bomen 

 

 

De laatste maatregel is in de vakken 1, 2, en 3 de laan vrijstellen: de bomen langs de Oostoever worden in 

een rij vrijgekapt zodat er een laan idee ontstaat. We denken dat nog eens 40 van de 66 bomen in die strook 

langs het voetpad gaat kosten. 

 

Opvallend is dat er bomen op de kapvergunningstekening staan die ook in het beheerplan als te verwijderen 

staan. Daar zit nog een dubbeling. We schatten dat ruim, 30 stuks. Die trekken we er weer af. 

 

Uiteindelijk komen we hiermee op 1997 te kappen bomen. 

 

 

Conclusie: 

Hoewel het zogenaamde beheerplan niet echt duidelijk is schatten we onze nauwkeurigheid in op plus of min 

20% Er zijn bomen die meerdere stammen hebben en we zijn niet op alle eilandjes geweest en dat is 

moeilijk tellen. Met aftrek van 20% blijft er een aantal te kappen bomen over van 1598 stuks.  

 

Buren van het Sloterpark beoordelen de stelling dat men veel meer dan 1000 bomen wil kappen in  

Sloterpark Oost als WAAR. 


