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december 2017

Kap Hollandse linde Nieuwegracht aan de werf 20
De gemeente Utrecht kapt in week 51 (18 december t/m 22 december) een boom in uw straat. In dit wijkbericht
leest u om welke boom het gaat en waarom we de boom kappen.
Welke boom kappen we?

Herplant

Het gaat om een ‘Hollandse linde’ op de werf van

Na afloop van de werkzaamheden planten we

de Nieuwegracht ter hoogte van huisnummer 20.

aan de Nieuwegracht weer nieuwe bomen. De

De boom heeft boomnummer 61145.

bomenvisie van het project wal- en kluismuren is
hierbij het uitgangspunt. De bomenvisie kunt u

Waarom kapt de gemeente deze boom?

lezen op www.utrecht.nl/werven bij ‘bomen op

De gemeente wil bomen bij voorkeur behouden.

de werven’.

Daarom doen we vooraf altijd onderzoek naar de
conditie van de boom. We kijken ook welke flora

Meer weten over ons bomenbeleid?

en fauna in of om de boom aanwezig zijn. Dat is

Wilt u meer weten over het beleid en beheer van

ook bij deze linde gebeurd. We hebben

bomen in Utrecht? Kijk dan op:

geconstateerd deze linde zo instabiel is, dat de

www.utrecht.nl/bomenzorg Hier vindt u ook

boom niet te behouden is. Dit staat los van het

meer informatie over de gemeentelijke vellijst.

herstel van de walmuur op deze plek. Dus ook
zonder het noodzakelijke herstel, zou de boom

Vragen?

op deze plek niet overleven.

Voor meer informatie over dit wijkbericht kunt u
contact opnemen met omgevingsmanager Willem

Vleermuizen

Addink, via werven@utrecht.nl of tel: 14 030.

Onderzoek naar aanwezige flora en fauna heeft
uitgewezen dat er geen vleermuizen in deze

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

boom zitten. De vleermuizen zijn verhuisd naar

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Binnenstad,

de vleermuiskasten die we in de omgeving

Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e etage, of via

hebben opgehangen.

telefoonnummer 14030. Per e-mail zijn zij
bereikbaar via binnenstad@utrecht.nl.

Vergunning
De gemeente heeft voor het verwijderen van de
boom een vergunning aangevraagd, deze is
gepubliceerd via de website overheid.nl bij
officiële bekendmakingen. De vergunning is
inmiddels verleend door het college van B en W,
u kunt geen bezwaar meer indienen.

Verspreidingsgebied:
Nieuwegracht, rak 20, beide zijden
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