
                        
 
Schriftelijke vastlegging gegeven mondelinge toestemming voor noodkap van één boom Willem 
Pijperstraat t.o. 5, boom 440232 
 
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Zuid, 
 
overwegende dat: 
 
De adviseur bomen van het Stadsdeel, op donderdag 9 oktober 2014, bij één Hongaarse linde uit 
Brabant, een ernstige stamaantasting en instabiliteit geconstateerd als gevolg van reuzenzwam. Gezien 
deze instabiliteit, is het niet mogelijk maatregelen te treffen om het acute gevaar voor de veiligheid van 
personen of zaken als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de Bomenverordening Amsterdam Zuid 2010, op te 
heffen.  
 
Gezien het advies van de adviseur, in het bijzonder gelet op het acute gevaar voor de veiligheid van 
personen of zaken, mondeling toestemming is verleend deze Tilia tomentosa ‘Brabant’ direct te kappen 
 
Er is een herplantplicht. In het volgende plantseizoen kan hier een nieuwe acacia worden terug geplant 
in de maat 20-25. Echter gezien het bos waarin de boom aan de rand staat adviseer ik de boom iets meer 
het plantsoen op ter planten. 
 
Peter van der Fluit, adviseur bomen, Amsterdam, Stadsdeel Zuid. 

 
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid 
Namens deze schriftelijk vastgelegd op 9 oktober 2014 
 
 
Afschrift van dit besluit zal worden gegeven aan de Afd. BOR en aan de in art. 7 lid 4 van de 
Bomenverordening Amsterdam Zuid 2012 bedoelde verenigingen of stichtingen. 
 
De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na 
de dag volgend op de datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het Dagelijks Bestuur van 
Stadsdeel Amsterdam Zuid. 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 via de Rechtbank Amsterdam, sector 
bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 
 



 
Locatie van de boom. 
 

 
Close-up van de aantasting. 



 
Zware takken breken uit als gevolg van de aantasting door parasitaire zwammen. De boom helt langzaam 
over richting voetpad. 


