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Snoeiwerkzaamheden Park de Koppel
De gemeente Utrecht snoeit bomen in Park de Koppel. In het Wijkbericht leest u om welke bomen het
gaat, waarom we de bomen snoeien en wat de gevolgen voor u zijn.
Welke bomen worden er gesnoeid?
Het gaat om een tiental bomen in Park de
Koppel. Op de achterzijde van dit wijkbericht
vindt u welke bomen er gesnoeid worden.
Onderhoud bomen Park de Koppel
Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen, is de
gemeente Utrecht inmiddels gestart met de
snoeiwerkzaamheden aan de bomen in Park de
Koppel. De bomen worden gesnoeid om het
risico van takbreuk te verminderen en de bomen
te behouden voor de toekomst.
Verschillende snoeiwerkzaamheden
In de legenda op de tekening (achterzijde) wordt
in kleuren aangegeven welke werkzaamheden
worden uitgevoerd. De bomen zijn aangegeven
met groen, turquoise en rode stip. De stippen
geven aan wat er gaat gebeuren met de
desbetreffende boom. Er worden drie
verschillende snoeivormen uitgevoerd.
Groen: reguliere snoeiwerkzaamheden.
Turquoise: zware snoeiwerkzaamheden.
Rood: kandelaberen van de bomen.

Onderhoudsplan Wilgenbos
Voor het Wilgenbos (rood gearceerd) is inmiddels
een onderhoudsplan opgesteld. De vergunning
hiervoor is aangevraagd. Het plan wordt
gerealiseerd na het broedseizoen, dit is medio
augustus. Voorafgaand aan deze
werkzaamheden ontvangt u nog een wijkbericht.
Meer weten over bomen?
Wilt u meer weten over het beleid en beheer van
bomen in Utrecht? Kijk dan op:
www.utrecht.nl/bomenzorg Hier vindt u ook
meer informatie over de gemeentelijke vellijst.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met het Klant Contact Centrum via 14030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij wijkbureau Zuid, 't
Goylaan 75, of via telefoon 14030. Op
www.utrecht.nl vindt u bij 'wonen en wijken' een
overzicht van alle wijkbureaus.

Bomen aangegeven met een rode stip worden
gekandelaberd. Voor deze snoeivorm is een
vergunning nodig. Deze vergunning is inmiddels
verleend. Bij bomen met een turquoise stip is
een zware snoeiingreep nodig. Deze snoeivorm
kan worden uitgevoerd zonder vergunning. Dit
geldt ook voor bomen met een groene stip. Dit
valt onder reguliere snoeiwerkzaamheden.
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