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Vervangen van acht meelbessen op de Amerhof
Binnenkort gaat de gemeente op de Amerhof acht
meelbessen kappen die in slechte staat zijn. We
planten negen nieuwe bomen terug. In dit wijkbericht
leest u hier meer over.
Waarom kappen we de bomen?
De gemeente wil bomen bij voorkeur behouden.
Daarom doen we vooraf altijd onderzoek naar de
gezondheid van een boom. We kijken ook of het
mogelijk is om de groeiplaats te verbeteren, zodat er
toch overlevingskansen voor de boom zijn. Dat is ook
bij deze meelbessen gebeurd. We hebben
geconstateerd dat deze bomen niet te behouden zijn.
Ook vanuit bewoners kwam de wens om de
meelbessen te vervangen. Daarom gaan we de bomen
kappen en komen er negen nieuwe bomen terug op
de Amerhof.
Welke bomen komen er terug?
Aan de kant van de woningen planten we zes nieuwe
bomen, Oosterse platanen, in één rij. De Oosterse
plataan is een steil opgaande plataan. Aan de overkant
worden drie amberbomen geplant. De amberboom
heeft een slanke vorm en een mooie herfstkleur. Alle
bomen worden op dezelfde locatie in de
oorspronkelijke boomroosters teruggeplaatst. Wel
krijgen ze grotere ‘boomvakken’ waarin de wortels
meer groeiruimte krijgen. Dat komt de gezondheid en
levensduur van de boom ten goede. In de
boomvakken komen plantjes te staan.
Omdat de nieuwe bomen het plein een veel groener
gezicht zullen geven, hebben we besloten om de
aanwezige plantenbakken te verplaatsen naar de
Voorsterbeeklaan.
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Planning van de werkzaamheden
We starten maandag 26 maart met de werkzaamheden
en verwachten ongeveer drie weken nodig te hebben.:
De werkzaamheden leiden waarschijnlijk niet tot
overlast voor de omgeving.
Velvergunning
Voor de kap van bomen met een diameter van meer
dan 15 cm is een velvergunning nodig. Dat is bij twee
van de acht meelbessen het geval. Voor deze bomen
is dan ook een velvergunning aangevraagd en de
vergunning is al verleend. De aanvraag is gepubliceerd
op www.overheid.nl bij ‘Berichten over uw buurt’.
Meer informatie
Op de website www.utrecht.nl/bomenprojecten vindt
u het ontwerp voor uw straat en foto’s van de
boomsoorten die we gaan planten.
Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van dit wijkbericht en de
informatie op onze website nog vragen of
opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met
projectleider Anja Bechan, via telefoon 14 030 of via
e-mail: SWMBStadsingeni1@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan 188
Utrecht of ook via telefoon 14 030 en e-mail
zuidwest@utrecht.nl.
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