
Overzicht aangevraagde en verleende kapvergunningen 
deelgemeente Prins Alexander 
 
 
Aangevraagde kapvergunningen 
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum aanvraag): 
 
a. Rupsklaver 8, in de particuliere tuin, 1 boom (berk) in de achtertuin, de boom is te hoog en 
veroorzaakt overlast, 14 augustus 2009; 
 
b. Graskruid, rond het metrostation in verband met het project Aquarel, het vellen van 274 m2 
bosplantsoen bestaande uit iep, berk en bosheesters en 31 m2 sierbeplanting. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd voor het bevorderen van meer overzicht en het creëren van meer veiligheid rond 
het metrostation, 12 augustus 2009; 
 
c. Diverse locaties, 109 bomen (Zie specificatie); in het kader van de zorgplicht 2009 worden op 
onderstaande locaties bomen gekapt. Deze bomen zijn aan het einde van hun levensduur en vaak 
aangemerkt als gevaarlijk. 
In totaal worden op verschillende locaties 20 bomen herplant: 
 
Locatie  aantal soort herplant 
Ringvaartweg  4 Wilg  nee 
Jacques Dutilhweg 34 Kastanje nee 
Kralingseweg  1 Kastanje nee 
Prins Alexanderlaan 3 Populier nee 
Ottergracht  1 Kastanje ja,  Moerascypres  
Prinsenlaan  1 Prunus ja, Prunus 
Prinsenlaan  1 Populier nee 
Palladiostraat  1 Esdoorn nee 
Dosiostraat  1 Linde nee 
Michelangelostraat 1 Kastanje nee 
Rietkerkweg  1 Kastanje ja,  Moerascypres 
Koperpad  1 Populier nee 
Jacob van Campenplein 1 Populier nee 
Jacob van Akenstraat 1 Populier nee 
Willem van Boelrestraat  2 Populier nee 
Willem van Boelrestraat 1 Iep  nee 
Van Bassenstraat  1 Populier nee 
Koningslaan  1 Treurwilg ja, Iep 
Koningslaan  1 Es  nee 
Van der Helmstraat 1 Iep  nee 
Van der Helmstraat 1 Populier nee 
Hendrick Staetsweg 3 Linde nee 
De Waghemakerestraat 1 Populier nee 
Springerstraat  1 Hemelboom nee 
Duikerstraat  1 Linde ja, Linde 
Hanrathstraat  1 Prunus ja, Sierpeer 
Berlagestraat  1 Berk  nee 
Van Heukelomstraat 2 Kastanje nee 
Aalbes  1 Populier nee  
Kraaiheide  1 Hemelboom nee 
Kraaiheide  1 Kastanje ja, Amberboom 
Kraaiheide  1 Els  nee 
Meelbes  1 Populier nee      
Wijktuin (park)  1 Wilg  nee 
Albert Schweitzerplaats 3 Populier nee 
President Wilsonweg  1 Plataan ja, Plataan  
Hemingwayplaats  1 Kastanje nee 



Martin Luther Kingweg 2 Plataan ja, 2x Plataan 
Melkdistel  1 Es  nee 
Speerdistel  1 Esdoorn nee 
Rijstgras  1 Populier nee 
Balsemkruid  1 Trompetboom ja, Beverboom 
Goudkruid  1 Lijsterbes ja, Lijsterbes 
Goudkruid  1 Linde nee 
Fluitekruid  1 Iep  nee 
Christoffelkruid  1 Iep  nee 
Panfluit  1 Kastanje nee 
Wollefoppenpark  1 Els   ja, Els 
Jacques de Graaffweg 1 Populier nee 
Jacques de Graaffweg 1 Wilg  ja, Iep 
Schildmeer  1 Populier nee 
Grote Beer  4 Eik  nee 
Prins Alexanderlaan 6 Iep  ja, 6 x Iep 
Stockholmpad  2 Acacia nee 
Abenrahof  1 Trompetboom  nee 
 
d. Joliotplaats, op het parkeerterrein nabij de knikflat, het vellen van 46 bomen,1.014 m2 
bosplantsoen en 195 m2 sierbeplanting in verband met de reconstructie van het parkeerterrein. Er 
worden 21 nieuwe bomen geplant, 14 augustus 2009; 
 
Verleende kapvergunningen  
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum waarop het besluit is verzonden): 
 
a. ’s-Gravenweg 633, in de particuliere tuin op de erfafscheiding, 2 bomen, 1 boom (wilg) en 1 
boom (els), de bomen vertonen ernstige gebreken (zwammen) en hebben een slechte vitaliteit en 
stabiliteit, 19 augustus 2009; 
 
b. Vasaristraat 82-96, voor het vellen van 1 esdoorn in verband met slechte conditie; er zal worden 
herplant, 18 augustus 2009. 
 

 
Officiële publicaties 2 september 2009 
 
 
Aangevraagde kapvergunningen 
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum aanvraag): 
 
a. Annie van Eesstraat 31, in de particuliere tuin, 5 bomen (esdoorns) in de achtertuin, de bomen 
moeten gerooid worden i.v.m. sanering perceel, nieuw te bouwen woning met herplantplicht,  18 
juni 2009; 
 
b. Klerkstraat t.o. nr. 91, 2 bomen (essen), de bomen verkeren in zeer slechte staat, met groot 
risico voor vallend hout op auto’s,  
16 juli 2009; 
 
c. Ringvaartweg 201, in de particuliere tuin, 1 boom (kastanje) in de achtertuin, de boom is ziek, 
18 augustus 2009; 
 
d. De Klerkstraat, 7 bomen (appel), in verband met reconstructie van de Klerkstraat, de te rooien 
bomen worden niet verplant vanwege de soorteigenschappen, er worden 7 nieuwe bomen herplant, 
14 augustus 2009. 
 
Voor informatie over de kapvergunningen onder a t/m c kunt u terecht bij Gemeentewerken, werf 
Prins Alexander, Koperstraat 23, tel. (010) 289 01 11. Voor informatie over de kapvergunning onder 



d. kunt u terecht in de Stadswinkel Prins Alexander, Prins Alexanderplein 25. Op dit moment kunt u 
nog geen zienswijzen uiten of bezwaar maken. Die mogelijkheid is er pas nadat de vergunning is 
verleend. De verleende vergunning wordt op eenzelfde wijze op deze pagina gepubliceerd, veelal is 
dit twee weken na de vooraankondiging van de aanvraag. 
 
Verleende kapvergunningen  
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum waarop het besluit is verzonden) 
a. Citer 5, in de particuliere tuin, 1 boom (ceder) in de achtertuin, de boom is te groot en 
veroorzaakt overlast, 26 augustus 2009; 
b. Vasaristraat 82-96, aan de achterzijde, 1 boom (acer), de boom staat zeer scheef en vormt een 
gevaar voor de omgeving,  
26 augustus 2009. 
 
 
Kapvergunningen 
 
Aangevraagde kapvergunningen 
 
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum aanvraag): 
 
a. Robert Kochplaats 15-333, in de gemeenschappelijke tuin, 1 boom (els) in verband met 

overlast, 27 augustus 2009; 
b. Tallinnpad achterzijde van huisnummers 11, 12, 21 en 22, op openbaar gebied 4 bomen 

(Zweedse meelbessen), vanwege te verwachten schade aan de belendende percelen, 28 
augustus 2009; 

c. Semiramispark, 5 bomen (2 esdoorns, 2 honingbomen, 1 es), 4 bomen zijn dood 1 is in slechte 
staat. Er zullen 5 bomen worden teruggeplant, 28 augustus 2009. 

d. Vignolastraat aan de achterzijde van huisnummers 172-254, 6 bomen (iepen), particulier grond, 
de iepen zijn besmet met de iepziekte, om verdere besmetting te voorkomen, 27 augustus 
2009. 

 
Voor informatie over de kapvergunningen onder a. t/m d. kunt u terecht in de Stadswinkel Prins 
Alexander, Prins Alexanderplein 25. Op dit moment kunt u nog geen zienswijzen uiten of bezwaar 
maken. Die mogelijkheid is er pas nadat de vergunning is verleend. De verleende vergunning wordt 
op eenzelfde wijze op deze pagina gepubliceerd, veelal is dit twee weken na de vooraankondiging 
van de aanvraag. 
 
 
Verleende kapvergunningen  
 
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum waarop het besluit is verzonden): 
 
a. Kralingseweg 260, in de particuliere tuin, 1 boom (conifeer) in de voortuin, de boom verliest 

veel dood hout en wordt steeds slechter door het ophogen van de weg, herplantplicht is niet 
van toepassing, 2 september 2009; 

b. Kramerstraat, aan de achterzijde, 1 boom (hemelboom), de boom is in zeer slechte staat, 
 2 september 2009. 
 

Voor informatie over de kapvergunningen onder a. en b. kunt u terecht bij Gemeentewerken, werf 
Prins Alexander, Koperstraat 23, tel. (010) 289 01 11. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken 
tegen de bovenstaande vergunningen binnen zes weken na de genoemde datum van verzending. In 
de rubriek "Bezwaar maken" leest u hoe u dat doet. 
 
 

Officiële publicaties 23 september 2009 
 



Aangevraagde kapvergunningen 
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum aanvraag): 
 
a. Van Moorselstraat 125-441, in de particuliere tuin, 5 bomen (3 Robinia’s en  2 Prunussen), in de 
voortuin, de bomen zijn slecht te snoeien en nemen veel licht weg, 11 augustus 2009; 
 
b. Zevenkampse Ring 181-225, in de particuliere tuin, 2 bomen (populieren) in de achtertuin, de 
bomen zijn te hoog en geven veel overlast, 4 september 2009; 
 
c. Boomheide 4, in de particuliere tuin, 2 bomen (1 wilg en 1 berk), na de kap vindt herplanting 
plaats, 14 september 2009; 
 
d. Berlagepad, het rooien van 5 bomen (3 essen en 2 iepen), de 3 essen zijn dood en 2 iepen 
hebben de iepenziekte, er worden 5 bomen herplant, 7 september 2009; 
 
e. Zernikeplaats, in de gemeenschappelijke tuin het gedeelte tussen de woningen nrs. 162-320, 3 
bomen in verband met slechte kwaliteit, 3 september 2009; 
 
f. Zevenkampse Ring, in de gemeenschappelijke tuin het gedeelte achter de woningen nrs. 217-
225, 2 bomen (Populieren), de bomen zijn te groot voor een stadstuin,  
9 september 2009. 
 
Voor informatie over de kapvergunningen onder a. t/m c. kunt u terecht bij Gemeentewerken, werf 
Prins Alexander, Koperstraat 23, tel. (010) 289 01 11. Voor informatie over de kapvergunningen 
onder d. t/m f. kunt u terecht in de Stadswinkel Prins Alexander, Prins Alexanderplein 25. Op dit 
moment kunt u nog geen zienswijzen uiten of bezwaar maken. Die mogelijkheid is er pas nadat de 
vergunning is verleend. De verleende vergunning wordt op eenzelfde wijze op deze pagina 
gepubliceerd, veelal is dit twee weken na de vooraankondiging van de aanvraag. 
 
Verleende kapvergunningen  
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum waarop het besluit is verzonden): 
 
a. Rupsklaver 8, in de particuliere tuin, 1 boom (berk) in de achtertuin, de boom is te hoog en 
veroorzaakt overlast, 16 september 2009; 
 
b. Ringvaartweg 201, in de particuliere tuin, 1 boom (kastanje) in de achtertuin, de boom is ziek 16 
september 2009; 
 
c. Annie van Eesstraat 31, in de particuliere tuin, 5 bomen (esdoorns) in de achtertuin, de bomen 
moeten gerooid worden i.v.m. sanering perceel, en nieuw te bouwen woning met herplantplicht, 16 
september 2009; 
 
d. De Klerkstraat t.o. nr. 91, 2 bomen (essen), de bomen verkeren in zeer slechte staat, met groot 
risico voor vallend hout op auto’s,  
16 september 2009; 
 
e. Joliotplaats, parkeerterrein nabij knikflat, 46 bomen, 1.014 m2 bosplantsoen en 195 m2 
sierbeplanting in verband met reconstructie. Er worden 21 nieuwe bomen geplant,  
14 september 2009; 
 
f. Graskruid, nabij metrostation, 274 m2 bosplantsoen bestaande uit boomvormers van 
voornamelijk iep en berk in verband met het project Aquarel, 14 september 2009.  
 
g. De Klerkstraat, 7 bomen (appel), in verband met reconstructie van de Klerkstraat, de te rooien 
bomen worden niet verplant vanwege de soorteigenschappen, er worden 7 nieuwe bomen herplant, 
14 augustus 2009. 
 



Voor informatie over de kapvergunningen onder a. t/m c. kunt u terecht bij Gemeentewerken, werf 
Prins Alexander, Koperstraat 23, tel.  
(010) 289 01 11. Voor informatie over de kapvergunningen onder e. t/m g. kunt u terecht in de 
Stadswinkel Prins Alexander, Prins Alexanderplein 25. Voor een toelichting kunt u een afspraak 
maken met de betrokken medewerkers van Gebied, van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 
16.00 uur. 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen de bovenstaande vergunningen binnen zes weken 
na de genoemde datum van verzending. In de rubriek “Bezwaar maken” leest u hoe u dat doet. 
 
Aangevraagde kapvergunningen 
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum aanvraag): 
 
a. Van Moorselstraat 125-441, in de particuliere tuin, 5 bomen (3 Robinia’s en  2 Prunussen), in de 
voortuin, de bomen zijn slecht te snoeien en nemen veel licht weg, 11 augustus 2009; 
 
b. Zevenkampse Ring 181-225, in de particuliere tuin, 2 bomen (populieren) in de achtertuin, de 
bomen zijn te hoog en geven veel overlast, 4 september 2009; 
 
c. Boomheide 4, in de particuliere tuin, 2 bomen (1 wilg en 1 berk), na de kap vindt herplanting 
plaats, 14 september 2009; 
 
d. Berlagepad, het rooien van 5 bomen (3 essen en 2 iepen), de 3 essen zijn dood en 2 iepen 
hebben de iepenziekte, er worden 5 bomen herplant, 7 september 2009; 
 
e. Zernikeplaats, in de gemeenschappelijke tuin het gedeelte tussen de woningen nrs. 162-320, 3 
bomen in verband met slechte kwaliteit, 3 september 2009; 
 
f. Zevenkampse Ring, in de gemeenschappelijke tuin het gedeelte achter de woningen nrs. 217-
225, 2 bomen (Populieren), de bomen zijn te groot voor een stadstuin,  
9 september 2009. 
 
Voor informatie over de kapvergunningen onder a. t/m c. kunt u terecht bij Gemeentewerken, werf 
Prins Alexander, Koperstraat 23, tel. (010) 289 01 11. Voor informatie over de kapvergunningen 
onder d. t/m f. kunt u terecht in de Stadswinkel Prins Alexander, Prins Alexanderplein 25. Op dit 
moment kunt u nog geen zienswijzen uiten of bezwaar maken. Die mogelijkheid is er pas nadat de 
vergunning is verleend. De verleende vergunning wordt op eenzelfde wijze op deze pagina 
gepubliceerd, veelal is dit twee weken na de vooraankondiging van de aanvraag. 
 
Verleende kapvergunningen  
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum waarop het besluit is verzonden): 
 
a. Rupsklaver 8, in de particuliere tuin, 1 boom (berk) in de achtertuin, de boom is te hoog en 
veroorzaakt overlast, 16 september 2009; 
 
b. Ringvaartweg 201, in de particuliere tuin, 1 boom (kastanje) in de achtertuin, de boom is ziek 16 
september 2009; 
 
c. Annie van Eesstraat 31, in de particuliere tuin, 5 bomen (esdoorns) in de achtertuin, de bomen 
moeten gerooid worden i.v.m. sanering perceel, en nieuw te bouwen woning met herplantplicht, 16 
september 2009; 
 
d. De Klerkstraat t.o. nr. 91, 2 bomen (essen), de bomen verkeren in zeer slechte staat, met groot 
risico voor vallend hout op auto’s, 16 september 2009; 
 
e. Joliotplaats, parkeerterrein nabij knikflat, 46 bomen, 1.014 m2 bosplantsoen en 195 m2 
sierbeplanting in verband met reconstructie. Er worden 21 nieuwe bomen geplant,  
14 september 2009; 
 



f. Graskruid, nabij metrostation, 274 m2 bosplantsoen bestaande uit boomvormers van 
voornamelijk iep en berk in verband met het project Aquarel, 14 september 2009.  
g. De Klerkstraat, 7 bomen (appel), in verband met reconstructie van de Klerkstraat, de te rooien 
bomen worden niet verplant vanwege de soorteigenschappen, er worden 7 nieuwe bomen herplant, 
14 augustus 2009. 
 
Voor informatie over de kapvergunningen onder a. t/m c. kunt u terecht bij Gemeentewerken, werf 
Prins Alexander, Koperstraat 23, tel.  
(010) 289 01 11. Voor informatie over de kapvergunningen onder e. t/m g. kunt u terecht in de 
Stadswinkel Prins Alexander, Prins Alexanderplein 25. Voor een toelichting kunt u een afspraak 
maken met de betrokken medewerkers van Gebied, van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 
16.00 uur. 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen de bovenstaande vergunningen binnen zes weken 
na de genoemde datum van verzending. In de rubriek “Bezwaar maken” leest u hoe u dat doet. 
 

Officiële publicaties 30 september 2009 
 
Verleende kapvergunningen  
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum waarop het besluit is verzonden): 
 
a. Semiramispark, 4 bomen (2 esdoorns, 1 honingboom, 1 es), de bomen zijn dood. Er zullen 4 
bomen worden teruggeplant, 25 september 2009; 
b. Tallinnpad achterzijde van huisnummers 11,12, 21 en 22, op openbaar gebied 4 bomen (Zweedse 
meelbessen), vanwege te verwachten schade aan de belendende percelen, 25 september 2009; 
 
c. Huslystraat, (nood)kapvergunning voor het rooien van 1 iep in verband met de Iepziekte. Er is 
een herplantplicht opgelegd ,10 september 2009; 
 
d. Diverse locaties, 109 bomen (Zie specificatie); in het kader van de zorgplicht 2009 worden op 
onderstaande locaties bomen gekapt. Deze bomen zijn aan het einde van hun levensduur en vaak 
aangemerkt als gevaarlijk. 
 
In totaal worden op verschillende locaties 20 bomen herplant: 
 
Locatie aantal soort herplant 
Ringvaartweg        4 Wilg    nee 
Jacques Dutilhweg  34 Kastanje    nee 
Kralingseweg    1 Kastanje    nee 
Prins Alexanderlaan    3 Populier   nee 
Ottergracht    1 Kastanje    ja,  Moerascypres 
Prinsenlaan    1 Prunus    ja, Prunus 
Prinsenlaan    1 Popupier    nee 
Palladiostraat    1 Esdoorn    nee 
Dosiostraat    1 Linde    nee 
Michelangelostraat    1 Kastanje    nee 
Rietkerkweg    1 Kastanje    ja,  Moerascypres 
Koperpad    1 Populier    nee 
Jacob van Campenplein  1 Populier    nee 
Jacob van Akenstraat    1 Populier    nee 
Willem van Boelrestraat  2 Populier    nee 
Willem van Boelrestraat  1 Iep    nee 
Van Bassenstraat    1 Populier    nee 
Koningslaan    1 Treurwilg    ja, Iep 
Koningslaan    1 Es    nee 
Van der Helmstraat    1 Iep    nee 
Van der Helmstraat    1 Populier   nee 
Hendrick Staetsweg    3 Linde    nee 
De Waghemakerestraat    1 Populier    nee 
Springerstraat    1 Hemelboom    nee 



Duikerstraat    1 Linde    ja, Linde 
Hanrathstraat    1 Prunus    ja, Sierpeer 
Berlagestraat    1 Berk    nee 
Van Heukelomstraat    2 Kastanje    nee 
Aalbes    1 Populier    nee 
Kraaiheide    1 Hemelboom    nee 
Kraaiheide    1 Kastanje    ja, Amberboom 
Kraaiheide    1 Els   nee 
Meelbes    1 Populier    nee       
Wijktuin (park)    1 Wilg    nee 
Albert Schweitzerplaats  3 Populier    nee 
President Wilsonweg     1  Plataan    ja, Plataan  
Hemingwayplaats    1 Kastanje    nee 
Martin Luther Kingweg   2 Plataan    ja, 2x Plataan 
Melkdistel    1 Es    nee 
Speerdistel    1 Esdoorn    nee 
Rijstgras    1 Populier    nee 
Balsemkruid    1 Trompetboom  ja, Beverboom 
Goudkruid       1 Lijsterbes    ja, Lijsterbes 
Goudkruid    1 Linde    nee 
Fluitekruid    1 Iep    nee 
Christoffelkruid    1 Iep    nee 
Panfluit    1 Kastanje    nee 
Wollefoppepark    1 Els    ja, Els 
Jacques de Graaffweg    1 Populier    nee 
Jacques de Graaffweg    1 Wilg    ja, Iep 
Schildmeer    1 Populier    nee 
Grote Beer    4 Eik    nee 
Prins Alexanderlaan    6 Iep    ja, 6 x Iep 
Stockholmpad    2 Acacia    nee 
Abenrahof       1 Triompetboom nee 
 
 
 
 

Officiële publicaties 7 oktober 2009 
 
 
Aangevraagde kapvergunningen 
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum aanvraag): 
 
a. Ringvaartweg 220, in de particuliere tuin, 1 boom (wilg), in de achtertuin langs het water, de 
boom vervuilt het water en geeft overlast, 8 september 2009; 
 
b. Blauwgras 69, in de particuliere tuin,  
1 boom (Japanse sierkers) in de zijtuin, de boom is te groot, 11 september 2009; 
 
c. Ringvaartweg 214, in de particuliere tuin,  
2 bomen (wilgen), in de achtertuin langs het water, de bomen zijn besmet met wilgenziekte, 21 
september 2009; 
 
d. Thelonius Monkpad 16, in de particuliere tuin, 1 boom (kastanje) in de achtertuin, de boom is te 
groot, 25 september 2009. 
 
Voor informatie over de kapvergunningen onder a. t/m d. kunt u terecht bij Gemeentewerken, werf 
Prins Alexander, Koperstraat 23, tel.  
(010) 289 01 11. Op dit moment kunt u nog geen zienswijzen uiten of bezwaar maken. Die 
mogelijkheid is er pas nadat de vergunning is verleend. De verleende vergunning wordt op eenzelfde 



wijze op deze pagina gepubliceerd, veelal is dit twee weken na de vooraankondiging van de 
aanvraag. 
 
 
Verleende kapvergunningen  
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunning is verleend 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum waarop het besluit is verzonden): 
 
a. Vignolastraat, (nood)kapvergunning voor het rooien van 6 iepen in verband met de Iepziekte. Er 
is vooralsnog geen herplantplicht opgelegd in verband met de herinrichting van de buitenruimte,  
29 september 2009. 
 
Voor informatie over de kapvergunning onder a. kunt u terecht in de Stadswinkel Prins Alexander, 
Prins Alexanderplein 25. Voor een toelichting kunt u een afspraak maken met de betrokken 
medewerkers van Gebied, van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen de bovenstaande vergunningen binnen zes weken 
na de genoemde datum van verzending. In de rubriek “Bezwaar maken” leest u hoe u dat doet. 
 
 

Officiële publicaties 14 oktober 2009 
 
Kapvergunningen 
 
Aangevraagde kapvergunningen 
 
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum aanvraag): 
a. A. Vermeijlenpad 57, in de particuliere tuin, 1 boom (lijsterbes) in de achtertuin, de boom is te 

hoog en geeft overlast, 29 juli 2009; 
b. Schapegras 2, in de particuliere tuin, 1 boom (linde) in de zijtuin, de boom is te groot en geeft 

veel overlast, 21 september 2009; 
c. Arent van ’s-Gravesandestraat 8, in de particuliere tuin, 1 boom (berk) in de achtertuin, de 

boom is te groot en geeft overlast, 30 september 2009; 
 

d. Zernikeplaats, in de gemeenschappelijke tuin, 4 bomen (berk, hazelaar, esdoorn en lijsterbes), 
in verband met slechte kwaliteit van de bomen, 2 oktober 2009; 
 

e. Christoffelkruid, in het openbaar gebied, aan de achterzijde van de woningen 26 tot en met 30. 
De boom moet worden gerooid in het kader van een groenrenovatie en omdat de boom van 
slechte kwaliteit is. Er wordt geen nieuwe boom herplant omdat in de directe omgeving ruim 
voldoende bomen en heesters behouden blijven, 1 oktober 2009; 
 

f. Christoffelkruid, in het openbaar gebied, aan de achterzijde van de woningen 2 tot en met 110, 
23 bomen in het kader van een groenrenovatie. Er worden geen nieuwe bomen herplant omdat 
in de directe omgeving ruim voldoende bomen en heesters behouden blijven, 1 oktober 2009; 
 

g. Diverse locaties, 117 bomen (Zie specificatie); de aanvraag voor het kappen van deze bomen is 
door gemeentewerken ingediend omdat de bomen dood of in een zeer slechte conditie zijn. In 
totaal worden op verschillende locaties 95 bomen herplant: 

 
Locatie aantal soort herplant 
Ringvaartweg   1 Schietwilg     ja 
Ringvaartweg   1 Rode Els     ja 
P vd Wallenstraat   2 Schietwilg     ja 
’s Gravenweg   2 Schietwilg     ja 
’s Gravenweg   1 Canadese populier        nee 
A. Noorlandersingel   1 Els  ja 
M. Batenburgplein   1 Moseik     ja 
J. Voorhoevestraat   1 Meidoorn     ja 
J. de Snoostraat   1 Vleugelnoot     ja 



Ottergracht   1 Berk     ja 
Ottergracht   2 Witte Paardekastanje     ja 
Favrestraat   1 Plataan     nee 
Huslystraat   1 Iep  ja 
Prinsenlaan   1 Plataan     ja 
Prinsenpark   5 Linde  nee    
Michelangelostraat   1 Moeraseik     ja 
Hattasingel   1 Berk     ja 
Hattasingel   1 Rode Paardekastanje     nee 
Hattasingel   1 Schietwilg     ja 
Kralingseweg   1  Schietwilg     ja 
Jinnahsingel   1 Sierappel     nee 
Lieven de Keystraat   1 Acacia     ja 
Van der Helmstraat   1 Witte Paardekastanje     ja 
Van der Helmstraat   1 Meidoorn     ja 
Varenpad   4 Schietwilg     ja 
Ommoordse veld 20 Schietwilg     ja 
Troostheide   1 Populier     ja 
Rotsheide   1 Japanse Notenboom     ja 
Winterheide   1 Els     ja 
Schoonheide   1 Schietwilg     ja 
President Wilsonweg   2 Schietwilg     ja 
Bosbes   1 Haagbeuk     ja 
Elsbes   1 Boomhazelaar     nee 
Hertshoornvaren   1 Noorse Esdoorn     ja 
Koningsvaren   1 Bergesdoorn     nee 
Varenhof   2 Rode Paardekastanje     ja 
Parkroos   1 Boomhazelaar     ja 
Robert Kochplaats   1 Lijsterbes     ja 
Albert Schweitzerplaats   2 Es     ja 
Albert Schweitzerplantsoen   1 Wilde kers     ja 
Bertrand Russellplaats   3 Es     ja 
Melkdistel   1 Iep     ja 
Blauwgras   3 Meidoorn     ja    
Brongras   1  Meidoorn     ja 
Fioringras   1 Lijsterbes     nee 
Raaigras   1 Bergesdoorn     nee 
Christoffelkruid   1 Sierappel     ja 
Christoffelkruid   1 Iep     nee 
Prins Alexanderlaan   1 Meidoorn     nee 
Fluitekruid   1 Sierappel     ja 
Goudkruid   1 Meidoorn     ja 
Frans Leharstraat   1 Lijsterbes     ja 
Harp   2 Lijsterbes     nee 
Regge   1 Es     ja 
Gemshoorn   2 Boomhazelaar     ja 
Does   1 Lijsterbes     ja 
Top Naeffstraat   1 Acacia     nee 
Sneekermeer   1 Acacia     ja 
Naardermeer   1 Linde     ja 
Stan Kentonstraat   1 Haagbeuk     ja 
Art Tatumstraat   1 Lijsterbes     ja 
Fats Wallerhof   1 Dwergkers     ja 
Erroll Garnerstraat   2 Lijsterbes     ja 
J. de Graaffweg   2 Es     ja 
Joost van Ospad   1 Es     ja 
Grote Beer   1 Eik     ja 
Poolsterplein   3 Meidoorn     ja 
Andromedapad   2 Vogelkers     ja, 1x 
Aarhuispad   1 Acacia     nee 



Halmstederf   1 Acacia     nee 
Alexandriëstraat   1 Lijsterbes     nee 
Piraeuserf   3 Honingboom     ja. 
 

 
Officiële publicaties 21 oktober 2009 
 
Kapvergunningen 
 
Aangevraagde kapvergunningen 
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum aanvraag): 
 
a. IJsselmondselaan 366, in de particuliere tuin, 1 boom (berk) in de voortuin, de boom is te 

groot en geeft overlast, 2 oktober 2009; 
b. Struikheide naast de woningen 66 en 70, in het openbaar gebied, 3 bomen (esdoorns) in 

verband met overlast, 29 september 2009; 
c. Hammarskjöldplaats, in de gemeenschappelijke tuin tussen het woongebouw en de Dawesweg, 

2 bomen (populieren) in verband met slechte kwaliteit, 8 oktober 2009.  
 
Voor informatie over de kapvergunning onder a. kunt u terecht bij Gemeentewerken, werf Prins 
Alexander, Koperstraat 23, tel. (010) 289 01 11. Voor informatie over de kapvergunningen onder b. 
en c. kunt u terecht in de Stadswinkel Prins Alexander, Prins Alexanderplein 25. Op dit moment 
kunt u nog geen zienswijzen uiten of bezwaar maken. Die mogelijkheid is er pas nadat de 
vergunning is verleend. De verleende vergunning wordt op eenzelfde wijze op deze pagina 
gepubliceerd, veelal is dit twee weken na de vooraankondiging van de aanvraag. 
 
 
Verleende kapvergunningen  
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum waarop het besluit is verzonden): 
a. Van Moorselstraat 125-241, in de particuliere tuin, 5 bomen, (3 Robinia’s) en (2 Prunussen), in 

de voortuin, de bomen zijn slecht te snoeien en nemen veel licht weg, 14 oktober 2009; 
b. Zevenkampse Ring 181-225, in de particuliere tuin, 2 bomen (populieren) op het achter 

terrein, de bomen zijn te hoog en geven veel overlast, 14 oktober 2009; 
c. Boomheide 4, in de particuliere tuin, 2 bomen (1 wilg en 1 berk) in de achtertuin, 1 boom is 

aangetast door schimmel en 1 boom vormt risico bij zware storm, na de kap vindt er 
herplanting plaats, 14 oktober 2009; 
 

d. Zernikeplaats 2-320, in de gemeenschappelijke tuin, 3 bomen in verband met slechte 
kwaliteit, 15 oktober 2009; 
 

e. Berlagepad, 5 bomen (3 essen en 2 iepen). De 3 essen en de 2 iepen zijn dood en worden 
gerooid. Er worden 5 bomen herplant, 7 september 2009.  

 

Voor informatie over de kapvergunningen onder a. t/m c. kunt u terecht bij Gemeentewerken, werf 
Prins Alexander, Koperstraat 23, tel. (010) 289 01 11. Voor informatie over de kapvergunningen 
onder d. en e. kunt u terecht in de Stadswinkel Prins Alexander, Prins Alexanderplein 25. Voor een 
toelichting kunt u een afspraak maken met de betrokken medewerkers van Gebied, van maandag 
tot en met vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen de bovenstaande vergunningen binnen zes weken 
na de genoemde datum van verzending. In de rubriek "Bezwaar maken" leest u hoe u dat doet. 
 
 

Officiële publicaties 28 oktober 2009 
 
 
Kapvergunningen 
 



Aangevraagde kapvergunningen 
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum aanvraag): 
 
a. Vredeman de Vriesstraat 15, in de particuliere tuin, 1 boom (berk) in de zijtuin, de boom is 
dood, 9 oktober 2009; 
 
b. Zomerdoorn 6, in de particuliere tuin, 1 boom (atlas ceder) in de achtertuin, de boom is te groot 
en geeft overlast, 15 oktober 2009; 
 
c. Kralingseweg 425, in de particuliere tuin, 2 bomen (kastanjes) in de voortuin, 1 boom is rot en 1 
boom is ziek, 20 oktober 2009;  
 
d. Jean Sibeliusstraat, naast huisnummer 15, 1 boom (populier) in het openbaar gebied, de boom is 
reeds gekapt in verband met gevaar, 19 oktober 2009; 
 
Voor informatie over de kapvergunningen onder a. t/m c. kunt u terecht bij Gemeentewerken, werf 
Prins Alexander, Koperstraat 23, tel. (010) 289 01 11. Voor informatie over de kapvergunning onder 
d. kunt u terecht in de Stadswinkel Prins Alexander, Prins Alexanderplein 25. Op dit moment kunt u 
nog geen zienswijzen uiten of bezwaar maken. Die mogelijkheid is er pas nadat de vergunning is 
verleend. De verleende vergunning wordt op eenzelfde wijze op deze pagina gepubliceerd, veelal is 
dit twee weken na de vooraankondiging van de aanvraag. 
 
Verleende kapvergunningen  
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum waarop het besluit is verzonden): 
a. Blauwgras 15, in de particuliere tuin, 1 boom (esdoorn) in de zijtuin, een spoed kapvergunning 
te verlenen. De boom is dood, 21 oktober 2009; 
 
Voor informatie over de kapvergunning onder  a. kunt u terecht bij Gemeentewerken, werf Prins 
Alexander, Koperstraat 23, tel. (010) 289 01 11. 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen de bovenstaande vergunningen binnen zes weken 
na de genoemde datum van verzending. In de rubriek “Bezwaar maken” leest u hoe u dat doet. 
 
 

Officiële publicaties 4 november 2009 
 
Kapvergunningen 
 
Aangevraagde kapvergunningen 
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum aanvraag): 
a. Igor Stravinskisingel, op het Sportpark Wollefoppen,  
3 bomen (elzen), de bomen geven overlast aan de bewoners van de Sibeliusstraat en de derde boom 
hangt over, 15 oktober 2009; 
 
b. Leningradweg, op het Sportcomplex Oosterflank, 1 boom (wilg), de boom zit vol zwammen, 15 
oktober 2009;  
 
c. Binnenterrein Beiroetstraat, Tangererf, Odessastraat ,  
3 bomen op particulier terrein (1 iep -meerstammig diameter 41cm, 2 kronkelwilgen met een 
diameter van 42,5 cm resp. 46 cm), i.v.m. herinrichting van de binnentuin. De lichttoetreding wordt 
belemmerd en de kronkelwilgen leveren gevaar m.b.t. het uitbreken van takken op oudere leeftijd 
en de meerdere stammen van de iep geeft een vergrootte kans op uitscheuren. Er wordt voor 1 
boom een herplant plicht opgelegd, 29 oktober 2009. 
 
Voor informatie over de kapvergunningen onder a. en b. kunt u terecht bij Gemeentewerken, werf 
Prins Alexander, Koperstraat 23, tel. (010) 289 01 11. Voor informatie over de kapvergunning onder 
c. kunt u terecht in de Stadswinkel Prins Alexander, Prins Alexanderplein 25. Op dit moment kunt u 
nog geen zienswijzen uiten of bezwaar maken. Die mogelijkheid is er pas nadat de vergunning is 



verleend. De verleende vergunning wordt op eenzelfde wijze op deze pagina gepubliceerd, veelal is 
dit twee weken na de vooraankondiging van de aanvraag. 
 
Verleende kapvergunningen  
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum waarop het besluit is verzonden): 
a. Blauwgras 69, in de particuliere tuin, 1 boom (japanse sierkers) in de zijtuin, de boom is te 
groot, 28 oktober 2009; 
 
b. Ringvaartweg 220, in de particuliere tuin, 1 boom (meerstammige wilg) in de achtertuin, de 
boom bevat dood hout en levert gevaar op voor de bebouwing, geadviseerd wordt de wilg niet te 
rooien, maar te knotten en er een knotwilg van te maken, 28 oktober 2009; 
 
c. Ringvaartweg 214, in de particuliere tuin, 2 bomen (wilgen) in de achtertuin, de bomen bevatten 
dood hout en leveren gevaar op voor de bebouwing, geadviseerd wordt bomen niet te rooien maar 
te knotten en er knotwilgen van te maken, 28 oktober 2009; 
 
d. Binnenterrein Beiroetstraat, Tangererf, Odessastraat ,  
3 bomen op particulier terrein (1 iep -meerstammig diameter 41cm, 2 kronkelwilgen met een 
diameter van 42,5 cm resp. 46 cm), i.v.m. herinrichting van de binnentuin. De lichttoetreding wordt 
belemmerd en de kronkelwilgen leveren gevaar m.b.t. het uitbreken van takken op oudere leeftijd 
en de meerdere stammen van de iep geeft een vergrootte kans op uitscheuren. Er wordt voor 1 
boom een herplantplicht opgelegd, 30 oktober 2009; 
 
e. Christoffelkruid, in het openbaar gebied, aan de achterzijde van de woningen 2 tot en met 110, 
23 bomen in het kader van een groenrenovatie. Er worden geen nieuwe bomen herplant omdat in de 
directe omgeving ruim voldoende bomen en heesters behouden blijven, 29 oktober 2009. 
Voor informatie over de kapvergunningen onder a. t/m c. kunt u terecht bij Gemeentewerken, werf 
Prins Alexander, Koperstraat 23, tel. (010) 289 01 11. Voor informatie over de kapvergunningen 
onder d. en e. kunt u terecht in de Stadswinkel Prins Alexander, Prins Alexanderplein 25. Voor een 
toelichting kunt u een afspraak maken met de betrokken medewerkers van Gebied, van maandag 
tot en met vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen de bovenstaande vergunningen binnen zes weken 
na de genoemde datum van verzending. In de rubriek “Bezwaar maken” leest u hoe u dat doet. 
 
 

Officiële publicaties 11 november 2009 
 
Bomenkap zieke kastanjes J. Dutilhweg 
 
Veel kastanjes in de deelgemeente Prins Alexander zijn besmet met de kastanje-bloedingsziekte. 
Ook 34 kastanjes aan de J. Dutilhweg. Deze bomen worden dan ook gekapt om te voorkomen dat 
onveilige situaties ontstaan of de ziekte verspreid wordt.  
 
De kapvergunning is verleend en op 30 september 2009 gepubliceerd in de Havenloods. Vanaf half 
november 2009 kan gerooid worden. Deze kap komt bovenop noodzakelijke kap in voorgaande 
jaren.  
 
De aanpak van de gemeente Rotterdam ingeval van kastanjeziekte is dat ernstig aangetaste bomen 
worden gerooid en dat in principe geen nadere maatregelen (zoals herplant) worden genomen. Door 
de ongewenste kaalslag en het straatbeeld wordt er vanuit de deelgemeente op aangedrongen een 
uitzondering te maken voor de J. Dutilhweg. Hiervoor zal samen met gemeentewerken, een 
voorstel voor een nieuwe bomenstructuur gemaakt worden. Zodra hier meer over bekend is 
informeren wij u opnieuw via deze weg.  
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met medewerkers van gemeentewerken, tel. (010) 
289 01 11.  
 
 



Officiële publicaties 18 november 2009 
 
 
Kapvergunningen 
 
Aangevraagde kapvergunningen 
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum aanvraag): 
 
a.  Amer 13, op het pad lang de achtertuin, 1 kastanje, wortelopdruk levert problemen op aan 

de bestrating/groen in de achtertuin, 28 oktober 2009; 
b. Ogier van Cralingenpark 78, in de particuliere tuin, 1 boom (kastanje) in de achtertuin, de 

boom is dood, 14 augustus 2009; 
 
Voor informatie over de kapvergunning onder b. kunt u terecht bij Gemeentewerken, werf Prins 
Alexander, Koperstraat 23, tel. (010) 289 01 11. Voor informatie over de kapvergunning onder a. 
kunt u terecht in de Stadswinkel Prins Alexander, Prins Alexanderplein 25. Op dit moment kunt u 
nog geen zienswijzen uiten of bezwaar maken. Die mogelijkheid is er pas nadat de vergunning is 
verleend. De verleende vergunning wordt op eenzelfde wijze op deze pagina gepubliceerd, veelal is 
dit twee weken na de vooraankondiging van de aanvraag. 
 
 
Verleende kapvergunningen  
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum waarop het besluit is verzonden): 
 
h. Diverse locaties, 117 bomen (Zie specificatie); de aanvraag voor het kappen van deze 

bomen is door gemeentewerken ingediend omdat de bomen dood of in een zeer slechte 
conditie zijn. In totaal worden op verschillende locaties 95 bomen herplant: 

 
Locatie aantal soort herplant 
Ringvaartweg   1 Schietwilg     ja 
Ringvaartweg   1 Rode Els     ja 
P vd Wallenstraat   2 Schietwilg     ja 
’s Gravenweg   2 Schietwilg     ja 
’s Gravenweg   1 Canadese populier        nee 
A. Noorlandersingel   1 Els  ja 
M. Batenburgplein   1 Moseik     ja 
J. Voorhoevestraat   1 Meidoorn     ja 
J. de Snoostraat   1 Vleugelnoot     ja 
Ottergracht   1 Berk     ja 
Ottergracht   2 Witte Paardekastanje     ja 
Favrestraat   1 Plataan     nee 
Huslystraat   1 Iep  ja 
Prinsenlaan   1 Plataan     ja 
Prinsenpark   5 linde  nee    
Michelangelostraat   1 Moeraseik     ja 
Hattasingel   1 Berk     ja 
Hattasingel   1 Rode Paardekastanje     nee 
Hattasingel   1 Schietwilg     ja 
Kralingseweg   1  Schietwilg     ja 
Jinnahsingel   1 Sierappel     nee 
Lieven de Keystraat   1 Acacia     ja 
Van der Helmstraat   1 Witte Paardekastanje     ja 
Van der Helmstraat   1 Meidoorn     ja 
Varenpad   4 Schietwilg     ja 
Ommoordse veld 20 Schietwilg     ja 
Troostheide   1 Populier     ja 
Rotsheide   1 Japanse Notenboom     ja 
Winterheide   1 Els     ja 



Schoonheide   1 Schietwilg     ja 
President Wilsonweg   2 Schietwilg     ja 
Bosbes   1 Haagbeuk     ja 
Elsbes   1 Boomhazelaar     nee 
Hertshoornvaren   1 NoorseEsdoorn     ja 
Koningsvaren   1 Bergesdoorn     nee 
Varenhof   2 Rode Paardekastanje     ja 
Parkroos   1 Boomhazelaar     ja 
Robert Kochplaats   1 Lijstberbes     ja 
Albert Schweitzerplaats   2 Es     ja 
Albert Schweitzerplantsoen   1 Wilde kers     ja 
Bertrand Russellplaats   3 Es     ja 
Melkdistel   1 Iep     ja 
Blauwgras   3 Meidoorn     ja    
Brongras   1  Meidoorn     ja 
Fioringras   1 Lijsterbes     nee 
Raaigras   1 Bergesdoorn     nee 
Christoffelkruid   1 Sierappel     ja 
Christoffelkruid   1 Iep     nee 
Prins Alexanderlaan   1 Meidoorn     nee 
Fluitekruid   1 Sierappel     ja 
Goudkruid   1 Meidoorn     ja 
Frans Leharstraat   1 Lijsterbes     ja 
Harp   2 Lijsterbes     nee 
Regge   1 Es     ja 
Gemshoorn   2 Boomhazelaar     ja 
Does   1 Lijsterbes     ja 
Top Naeffstraat   1 Acacia     nee 
Sneekermeer   1 Acacia     ja 
Naardermeer   1 Linde     ja 
Stan Kentonstraat   1 Haagbeuk     ja 
Art Tatumstraat   1 Lijsterbes     ja 
Fats Wallerhof   1 Dwergkers     ja 
Erroll Garnerstraat   2 Lijsterbes     ja 
J. de Graaffweg   2 Es     ja 
Joost van Ospad   1 Es     ja 
Grote Beer   1 Eik     ja 
Poolsterplein   3 Meidoorn     ja 
Andromedapad   2 Vogelkers     ja, 1x 
Aarhuispad   1 Acacia     nee 
Halmstederf   1 Acacia     nee 
Alexandriëstraat   1 Lijsterbes     nee 
Piraeuserf   3 Honingboom     ja. 

  
i. Arent van ’s-Gravensandestraat 8, in de particuliere tuin, 1 boom (berk) in de achtertuin, de 

boom is te groot en geeft overlast, 4 november 2009; 
 

j. A. Vermeijlenpad 57, in de particuliere tuin, 1 boom (sorbus) in de achtertuin, de boom is te 
hoog en geeft overlast, 4 november 2009; 
 

k. Schapegras 2, in de particuliere tuin, 1 boom (linde) in de zijtuin, de boom is te groot en geeft 
veel overlast, 4 november 2009; 
 

l. Thelonius Monkpad 16, in de particuliere tuin, 1 boom (tamme kastanje) in de achtertuin, de 
boom is te groot, 4 november 2009. 

 

Voor informatie over de kapvergunningen onder a. t/m e. kunt u terecht in de Stadswinkel Prins 
Alexander, Prins Alexanderplein 25. Voor een toelichting kunt u een afspraak maken met de 
betrokken medewerkers van Gebied, van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur. 



Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen de bovenstaande vergunningen binnen zes weken 
na de genoemde datum van verzending. In de rubriek "Bezwaar maken" leest u hoe u dat doet. 
 

Officiële publicaties 25 november 2009 
 
Kapvergunningen 
 
Aangevraagde kapvergunningen 
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum aanvraag): 
 
a. Theeroos 17, in de particuliere tuin, 1 boom (berk) in de achtertuin, de boom is te groot en 

geeft veel overlast, 7 november 2009; 
 
 
Voor informatie over de kapvergunning onder a. kunt u terecht bij Gemeentewerken, werf Prins 
Alexander, Koperstraat 23, tel. (010) 289 01 11. Op dit moment kunt u nog geen zienswijzen uiten 
of bezwaar maken. Die mogelijkheid is er pas nadat de vergunning is verleend. De verleende 
vergunning wordt op eenzelfde wijze op deze pagina gepubliceerd, veelal is dit twee weken na de 
vooraankondiging van de aanvraag. 
 
 
Verleende kapvergunningen  
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum waarop het besluit is verzonden): 
 
a. IJsselmondselaan 366, in de particuliere tuin, 1 boom (berk) in de voortuin, de boom is te 

groot en geeft overlast, 11 november 2009; 
 
 
Kapvergunningen 
 
Aangevraagde kapvergunningen 
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum aanvraag): 
 
a. Ambachtsplein, 29 bomen (bolacacia, kastanje en plataan), waarvan 28 kapvergunningplicht. 
Ten aanzien van de platanen is verplantbaarheid onderzocht en blijkt helaas dat dit niet mogelijk 
is. Er komen in totaal 32 nieuwe bomen terug. Het Ambachtsplein wordt in het kader van de 
Aquarel-projecten geheel opnieuw ingericht (17 november 2009); 
 
b. Rodaristraat, 56 bomen (els, meidoorn, veldersdoorn, schijnacacia, krentenboom, berk, wilg, 
populier, lijsterbes) waarvan 34 kapvergunningplichtig. Dit in verband met de reconstructie van de 
Rodaristraat waaronder een voetpad t.b.v. de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen. Er 
komen in totaal 21 bomen terug. De te rooien bomen worden verplant vanwege de 
soorteigenschappen en de kwaliteit. Daarnaast wordt sierbeplanting aangeplant (23 oktober 2009). 
 
Voor informatie over de kapvergunningen onder a. en b. kunt u terecht in de Stadswinkel Prins 
Alexander, Prins Alexanderplein 25.  
 
Op dit moment kunt u nog geen zienswijzen uiten of bezwaar maken. Die mogelijkheid is er pas 
nadat de vergunning is verleend. De verleende vergunning wordt op eenzelfde wijze op deze pagina 
gepubliceerd, veelal is dit twee weken na de vooraankondiging van de aanvraag. 
 
Verleende kapvergunningen  
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum waarop het besluit is verzonden): 
 



a. Kralingseweg 425, in de particuliere tuin, 1 boom (kastanje) in de zijtuin, de boom is rot, 18 
november 2009; 
 
b. Zomerdoorn 6, in de particuliere tuin, 1 boom (ceder) in de achtertuin, de boom is te groot en 
geeft overlast, 18 november 2009; 
 
c. Vredeman de Vriesstraat 15, in de particuliere tuin, 1 boom (berk) in de achtertuin, geadviseerd 
wordt een SPOED kapvergunning verlenen, 18 november 2009; 
 
d. Koningslaan ter hoogte van kruising fietspad van Moorselplaats, 1 boom (lijsterbes), geadviseerd 
wordt een SPOED kapvergunning verlenen. De boom is dood en er is een grote arm afgebroken, 19 
november 2009; 
 
e.  Struikheide, in het openbare gebied, 3 bomen (esdoorns), de bomen geven erg veel overlast en 
schaduw in de naastgelegen tuinen. In het verleden zijn de bomen intensief gesnoeid en 
opgekroond, 23 november 2009; 
 
f. Jean Sibeliusstraat, naast huisnummer 15 in het openbare gebied, de boom stond scheef en 
kwam door de kap van omringende bomen vrij in de wind te staan. In verband met instabiliteit is de 
boom reeds gerooid, 18 november 2009. 
 
Voor informatie over de kapvergunningen onder a. t/m c. kunt u terecht bij Gemeentewerken, werf 
Prins Alexander, Koperstraat 23, tel. (010) 289 01 11. Voor informatie over de kapvergunningen 
onder d. en f. kunt u terecht in de Stadswinkel Prins Alexander, Prins Alexanderplein 25. Voor een 
toelichting kunt u een afspraak maken met de betrokken medewerkers van Gebied, van maandag 
tot en met vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen de bovenstaande vergunningen binnen zes weken 
na de genoemde datum van verzending. In de rubriek “Bezwaar maken” leest u hoe u dat doet. 
 

 
Officiële publicaties 2 december 2009 
 
 
Kapvergunningen 
 
Aangevraagde kapvergunningen 
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum aanvraag): 
 
a. Viervantstraat in semi-openbaar gebied, 1 boom (iep) aan de achterzijde, de boom is ziek, 17 
november 2009; 
 
b. Einsteinplaats, parkeerterrein nabij de knikflat, voor het rooien van in totaal 41 bomen van het 
soort esdoorn, es, iep, els, kastanje, kers en lijsterbes, 1740 m2 bosplantsoen en 1162 m2 
sierbeplanting in verband met straatonderhoud en herinrichting van de Einsteinplaats. Conform het 
Inrichtingsplan worden er 17 nieuwe bomen geplant: 4 november 2009; 
 
c. Corrie Hartonglaan, het met spoed vellen van één vleugelnoot in verband met instabiliteit van 
de boom hetgeen gevaar oplevert. Er wordt een herplantplicht opgelegd: 2 oktober 2009. 
 
d. Aernt Bruunstraat, tussen een lichtmast en een Berk in, 1 boom (Veld Esdoorn), belemmert het 
functioneren van de lichtmast, zonder herplantplicht, 13 november 2009  
 
Voor informatie over de kapvergunning onder a. kunt u terecht bij Gemeentewerken, werf Prins 
Alexander, Koperstraat 23, tel. (010) 289 01 11. Voor informatie over de kapvergunningen onder b. 
en c. kunt u terecht in de Stadswinkel Prins Alexander, Prins Alexanderplein 25. Op dit moment 
kunt u nog geen zienswijzen uiten of bezwaar maken. Die mogelijkheid is er pas nadat de 
vergunning is verleend. De verleende vergunning wordt op eenzelfde wijze op deze pagina 
gepubliceerd, veelal is dit twee weken na de vooraankondiging van de aanvraag. 



 
Verleende kapvergunningen  
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum waarop het besluit is verzonden): 
 
a. Corrie Hartonglaan, het met spoed vellen van één vleugelnoot in verband met  instabiliteit van 
de boom hetgeen gevaar oplevert. Er is een herplantplicht opgelegd: 24 november 2009; 
 
b. Rodaristraat, 56 bomen (els, meidoorn, veldersdoorn, schijnacacia, krentenboom, berk, wilg, 
populier, lijsterbes) waarvan 34 kapvergunningplichtig. Dit in verband met de reconstructie van de 
Rodaristraat waaronder een voetpad t.b.v. de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen. Er 
komen in totaal 21 bomen terug. De te rooien bomen worden verplant vanwege de 
soorteigenschappen en de kwaliteit. Daarnaast wordt sierbeplanting aangeplant :  
27 november 2009. 
 
Kapvergunningen 
 
Aangevraagde kapvergunningen 
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum aanvraag): 
 
a. Nieuwemeer 14, in de particuliere tuin, 1 boom (conifeer) in de achtertuin, de boom is te 

groot 27 november 2009; 
b. Scharlakendoorn 56, in de particuliere tuin, 1 boom (zomereik) in de achtertuin, de boom is 

te groot 29 november 2009.   
 
 
Voor informatie over de kapvergunningen onder a. en b. kunt u terecht bij Gemeentewerken, werf 
Prins Alexander, Koperstraat 23, tel. (010) 289 01 11. Op dit moment kunt u nog geen zienswijzen 
uiten of bezwaar maken. Die mogelijkheid is er pas nadat de vergunning is verleend. De verleende 
vergunning wordt op eenzelfde wijze op deze pagina gepubliceerd, veelal is dit twee weken na de 
vooraankondiging van de aanvraag. 
 
 
Verleende kapvergunningen 
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum waarop het besluit is verzonden): 
a.  Igor Stravinskisingel, in het Sportpark Wollefoppen, 3 bomen (elzen), de bomen geven 

overlast aan de bewoners van de Sibeliusstraat en de 3de boom hangt over, 2 december 2009; 
b. Leningradweg, op het Sportcomplex Oosterflank, 1 boom (wil), de boom zit zwammen, 2 

december 2009; 
c. Viervantstraat, in het openbaar gebied, 1 boom (iep) aan de achterzijde, de boom is ziek 

(iepziekte), i.v.m. besmettingsgevaar voor de overige iepen is een SPOED kapvergunning 
verleend, 2 december 2009. 

 
 

Voor informatie over de kapvergunningen onder a. t/m c. kunt u terecht bij Gemeentewerken, werf 
Prins Alexander, Koperstraat 23, tel. (010) 289 01 11. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken 
tegen de bovenstaande vergunningen binnen zes weken na de genoemde datum van verzending. In 
de rubriek "Bezwaar maken" leest u hoe u dat doet. 
 
 
 
 

Officiële publicaties 9 december 2009 
 
 
KAPVERGUNNINGEN 
 



Aangevraagde kapvergunningen 
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum aanvraag): 
 
a. Balsemkruid, in verband met herinrichting van de groenvakken, in het kader van het 
herbestratingsproject, 6 bomen nabij de woningen 34 tot en met 56, 1 boom nabij de woning nr. 
120 en 3 bomen nabij de woningen 122 tot en met 144. Het rooien van 7 bomen valt onder de 
Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Rotterdam en 3 bomen met een stamomtrek 
van minder dan 50 centimeter vallen niet onder de Algemene Plaatselijke Verordening van de 
gemeente Rotterdam, 18 november 2009; 
 
b. Binnenhof, rondom het metrostation, het vellen van 4 bomen (esdoorn) en 1214 m2 
bosplantsoen die vallen onder de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Rotterdam en 
4 bomen (sierappels) met een stamomtrek van minder dan 50 centimeter en 987 m2 sierbeplanting 
die niet onder de Algemene Plaatselijke Verordening vallen. Met goedkeuring van de RET worden 
293 m2 haagplantsoen en 190 m2 bodembedekkers op grondgebied van de RET gerooid. Conform het 
Inrichtingsplan worden er 26 nieuwe bomen geplant.  
 
Voor informatie over de kapvergunningen onder a. en b. kunt u terecht in de Stadswinkel Prins 
Alexander, Prins Alexanderplein 25. Op dit moment kunt u nog geen zienswijzen uiten of bezwaar 
maken. Die mogelijkheid is er pas nadat de vergunning is verleend. De verleende vergunning wordt 
op eenzelfde wijze op deze pagina gepubliceerd, veelal is dit twee weken na de vooraankondiging 
van de aanvraag. 
 
Verleende kapvergunningen  
De deelgemeente Prins Alexander maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend 
(genoemd zijn locatie, aantal en soort boom en datum waarop het besluit is verzonden): 
 
a. Ogier van Cralingenpark 78, in de particulieren tuin, 1 boom (kastanje) in de achtertuin, de 
boom is dood, 9 december 2009; 
 
b. Hammarskjöldplaats, in de gemeenschappelijke tuin gelegen tussen de Hammarskjöldplaats en 
de Dawesweg, 2 bomen (populieren) in verband met slechte kwaliteit, er worden 2 nieuwe bomen 
herplant, 8 december 2009; 
 
c. Zernikeplaats, in de gemeenschappelijke tuin, 4 bomen (esdoorn, hazelaar, berk en lijsterbes) 
in verband met slechte kwaliteit, er worden 4 nieuwe bomen herplant, 9 december 2009;  
 
Voor informatie over de kapvergunningen onder a. kunt u terecht bij Gemeentewerken, werf Prins 
Alexander, Koperstraat 23, tel. (010) 289 01 11. Voor informatie over de kapvergunningen onder b. 
en c. kunt u terecht in de Stadswinkel Prins Alexander, Prins Alexanderplein 25. Voor een 
toelichting kunt u een afspraak maken met de betrokken medewerkers van Gebied, van maandag 
tot en met vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen de bovenstaande vergunningen binnen zes weken 
na de genoemde datum van verzending. In de rubriek “Bezwaar maken” leest u hoe u dat doet. 


