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Rivierenbuurt Amersfoort start reddingsactie voor 90-jarige, zieke 
kastanjeboom: ‘Niet meteen de zaag erin’ 
 

 
 
Bewoners van de Rivierenbuurt in Amersfoort voeren actie om een zieke, monumentale 
kastanjeboom uit 1930 te redden. Ruim tien omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen de 
kapvergunning, waardoor nu ook het omzagen van 332 andere bomen op de tocht staat. 
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Met een demonstratief gebaar slaat Baukje Rienks een dikke, gebreide sjaal om de machtige witte 
paardenkastanje op de hoek van de IJsselstraat en de Dollardstraat. Een zichtbaar teken dat 
buurtbewoners de bedreigde boom niet in de kou laten staan. ,,Iedereen houdt van deze kastanje. 
Hij is mooi, beeldbepalend en schaduwrijk. Nu het herfst is, rapen kinderen er kastanjes. Laten we er 
alles aan doen om de boom te behouden.’’ 
 
Dat vinden ook andere bewoners van de Rivierenbuurt, die in actie komen voor het behoud van de 
negentig jaar oude kastanje, met zijn machtige kroon en weidse takken. Tien tot vijftien 
omwonenden hebben bezwaar aangetekend tegen de kap. De gemeente wil de boom omzagen 
omdat hij is aangetast door de kastanjebloedingsziekte. De boom vertoont afstervingsverschijnselen 
en schade aan de stam. 
 
Iedereen houdt van deze kastanje. Hij is mooi, beeldbepalend en schaduwrijk 
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Buurtbewoners 
Onveilige bomen: Buurtbewoners vinden dat de gemeente kap moet proberen te voorkomen en 
alleen als het echt niet anders kan, moet kiezen voor kap. ,,Niet meteen de zaag erin, maar eerst 
andere mogelijkheden onderzoeken. Ook als dit geld of extra inspanning kost. We hebben in het 
Soesterkwartier in vergelijking met de rest van de stad al zo weinig groen. Bomen maken de wijk 
leefbaar’’, zegt buurtbewoonster Chantal van der Leest. 
 
Door de bezwaren van bewoners van de Rivierenbuurt staat ook het omzagen van andere zieke 
bomen in Amersfoort op te tocht. De kastanje staat op een lijst met 332 andere bomen waarvoor de 
gemeente in september een kapvergunning aanvroeg. Al deze bomen zijn volgens de gemeente 
dood of zo ziek dat ze een risico voor de veiligheid vormen. Ze kunnen takken verliezen of omvallen. 
 

Boom wegmoffelen ‘onhandig’ 
Dat de buurbewoners worden gedwongen om voor het redden van één boom een kapvergunning 
voor honderden bomen aan te vechten is onhandig, vindt Van der Leest. ,,Dat dit zo omslachtig is 
geregeld, is de schuld van de gemeente. Om z’n gezichtsbepalend monument op een lijst tussen 
honderden andere bomen weg te moffelen is niet verstandig. Men had de omwonenden beter 
vooraf op de hoogte kunnen stellen over de toestand van de boom en de maatregelen die nodig 
zijn.’’ 
 
Volgens de gemeente is de kastanje er zo slecht aan toe dat omzagen de beste optie is. ,,De 
deskundigen die voor ons de jaarlijkse controle uitvoeren, adviseren de boom te kappen. Ingrepen 
die de boom eventueel zouden kunnen redden zijn volgens de deskundigen weinig succesvol en 
bovendien zeer kostbaar in tijd en geld”, zegt woordvoerder Joost Mulder. De gemeente wil 
bovendien geen risico lopen dat er ongelukken gebeuren.  
 
Ingrepen die de boom eventueel zouden kunnen redden zijn volgens de deskundigen weinig 
succesvol en bovendien zeer kostbaar in tijd en geld. 
 
Joost Mulder, woordvoerder 

In gesprek met de buurt 
De gemeente heeft de afgelopen tijd signalen binnengekregen dat de buurt in opstand is gekomen 
tegen de kap en wil een gesprek organiseren met bewoners. ,,Wij bekijken hoe en wanneer wij dit 
kunnen organiseren met inachtneming van de coronarichtlijnen. Direct aanwonenden van de hoek 
Dollardstraat en IJsselstraat ontvangen hierover over enkele weken een brief.‘’ 
 
Het verwijt dat Amersfoort de monumentale kastanje heeft ‘weggemoffeld’, weerspreekt de 
gemeente. ,,Voor het aanvragen van een kapvergunning is de (monumentale) status van een boom 
niet relevant als blijkt dat de boom een veiligheidsrisico vormt. Voor alle bomen geldt volgens de 
richtlijnen van de deskundigen een veiligheidsrisico. Daarom is voor alle bomen bij elkaar één 
kapvergunning aangevraagd.‘’ 
 


