Vervangen bomen vanwege de veiligheid
Te vervangen bomen
Amsterdam heeft ongeveer 300.000 bomen in eigen beheer. De gemeente heeft recent ongeveer
de helft van al die bomen bekeken en in sommige gevallen ook nader onderzocht. Hieruit blijkt dat
1796 bomen vanwege veiligheid vervangen moeten worden. Voor deze bomen zal in mei 2019 een
vergunningsaanvraag worden ingediend. De andere helft van de bomen wordt dit jaar nog
onderzocht waarbij een soortgelijk aantal te vervangen bomen wordt verwacht.
Welke bomen worden vervangen?
De bomen waar het om gaat, zijn te bekijken op https://maps.amsterdam.nl. Daar staat een kaart
met de titel ‘Vervangen bomen vanwege veiligheid Amsterdam’.
Boomveiligheid
Het beheer van de bomen in Amsterdam is gericht om ze zo lang mogelijk veilig en gezond te
houden. Bomen zijn van grote waarde voor de stad en de Amsterdammers, maar kunnen onveilig
worden doordat ze bijvoorbeeld ziek of aangetast zijn. Hierdoor kunnen ze omvallen of kunnen er
takken afbreken. Wanneer de veiligheid van bewoners in de omgeving van de boom in het geding
raakt, is de gemeente verplicht maatregelen te treffen. Deze maatregelen zijn zoveel mogelijk
gericht op het behouden van onze bomen. We proberen de bomen altijd eerst te snoeien. Soms
brengt het behouden van een boom onaanvaardbare risico’s met zich mee. Dan is het vervangen
van de boom helaas onvermijdelijk. Naast materiele schade kan er in het ergste geval ook letsel bij
personen ontstaan door het vallen van de takken.
Boominspectie
Om te weten of bomen nog veilig zijn, worden ze eens in de drie jaar grondig bekeken. Bomen, die
op een plek staan waar de veiligheid extra belangrijk is, worden elk jaar bekeken. Dan kun je
denken aan bomen langs een drukke weg of bij een speelplaats. Als er twijfel is over de veiligheid
van bomen, wordt er een nader onderzoek uitgevoerd.

Contact
Heeft u vragen over een boom bij u in de buurt, dan kunt u mailen naar bomen@amsterdam.nl.
Vergeet hierbij niet het boomnummer te vermelden. Het boomnummer kunt u vinden
https://maps.amsterdam.nl. Als u in uw mail aangeeft dat u graag telefonisch geïnformeerd wilt
worden, geef dan ook uw contactgegevens door. Dan zult u zo spoedig mogelijk teruggebeld
worden.

