
Het U Edelachtbaar College moge behagen om bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij 
voorraad: 
1. Te verklaren voor recht: 

1. Dat de bomen in het Amstelpark rechten hebben; 
2. Dat deze rechten voor hen op dezelfde manier gelden als mensenrechten voor mensen gelden 
en kinderrechten voor kinderen gelden; 
3. Dat mensen, als voogd of guardian, kunnen opkomen voor de belangen van deze bomen; 
4. Dat net als bij mensenrechten - de overheid deze rechten voor de bomen moet respecteren, 
beschermen en realiseren en moet voorkomen dat andere actoren, zoals bedrijven, deze rechten 
schenden;  
5. Dat – net als bij mensenrechten – deze andere actoren, zoals bedrijven, zelf de 
verantwoordelijkheid hebben om deze rechten van de bomen te respecteren; en  
6. Dat overheidsorganen, bedrijven en bewoners van Nederland jegens de bomen van 
het Amstelpark onrechtmatig handelen indien: 

- zij onvoldoende rekening houden met de gezondheid en adequate levenscondities van de 
bomen in het algemeen, daarbij rekening houdende met specifieke eisen voor en belangen 
van bepaalde soorten en met de levensomstandigheden van wortels, stammen, bladeren en 
sappen; 
- zij niet realiseren dat uiterlijk in 2025 de voor mensen geldende WHO normen op 
luchtkwaliteit en overige voor de gezondheid van mens en boom noodzakelijke normen voor 
waterkwaliteit, geluid en andersoortige vervuiling zijn gerealiseerd en meegenomen; 
 

2. Te bevelen: 
1. De gemeentelijke, provinciale en rijksoverheid te bevelen om bij het gehele proces van het 
verlenen van vergunningen, controleren en handhaven op gezondheids- en overlast normen de 
rechten van de bomen van het Amstelpark en de belangen, gezondheid en adequate 
levenscondities van de bomen in het algemeen, de specifieke eisen voor én belangen van 
bepaalde soorten en de levensomstandigheden van wortels, stammen, bladeren en sappen, mee 
te nemen; en  
2. Dat daarbij de bescherming van het recht van de bomen op een schoon, gezond en duurzaam 
leefmilieu in samenhang en verbinding met de overige natuur, inclusief mensen, voorop moet 
staan. 

 
Zulks met veroordeling van de staat in de kosten van deze procedure, te betalen binnen veertien 
dagen na het in deze te wijzen vonnis en tegen behoorlijk bewijs van kwijting, inclusief het salaris van 
de advocaten en de verschotten, zulks te vermeerderen met de nakosten op de voet van het 
liquidatietarief, met bepaling dat over de proceskostenveroordeling de wettelijke rente verschuldigd 
zal zijn indien niet aan die veroordeling binnen veertien dagen na dagtekening van het in deze te 
wijzen vonnis is voldaan. 
 
De bovenstaande eis werd door Jan van de Venis en Jessica den Outer, de advocaten van de bomen 
gedaan in Rechtszaak in het park - de bomen spreken zich uit op 16 oktober 2022, Amstelpark te 
Amsterdam. 
 
Deze speculatieve rechtszaak is onderdeel van het project Het Amstelpark-de bomen vertellen hun 
verhaal waarin de bomen van dit stadspark in Amsterdam centraal staan. De bomen, die in 1972 ter 
gelegenheid van de Floriade werden aangeplant zijn de stille getuigen van de opwarmende aarde. 
 


