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Snoei en kap wilgen in het Wilgenbos
De gemeente Utrecht gaat in het Wilgenbos langs de wandelpaden wilgen kappen en snoeien. Er is

een vergunning verleend voor de kap van 11 bomen. Uit boomveiligheidsinspecties blijkt dat deze
wilgen niet meer veilig zijn. We starten de werkzaamheden in week 34.

Waarom voeren we deze werkzaamheden uit

Pad ten noorden van Wilgenbos definitief dicht

een deel van de wilgen niet meer veilig is voor de

versterken heffen we het wandelpad ten noorden

Uit boomveiligheidsinspecties is gebleken dat

omgeving: bomen konden omvallen of takken

Om de natuurwaarde van het Wilgenbos te
van het Wilgenbos (het wandelpad tussen

konden breken. Daarom is in februari 2018 een

Salamanderpoel en Wilgenbos) begin 2019 op.

Van maart tot juli is het broedseizoen voor

Wilgenbos te vergroten. Voordat we aan de slag

vergunning verleend voor de werkzaamheden.

vogels. Om de vogels zo min mogelijk te storen
starten we de werkzaamheden in week 34.

Op de achterkant van dit wijkbericht ziet u de
ligging van het Wilgenbos.

Dat doen we om het natuurbosdeel van het
gaan, ontvangt u nog een wijkbericht.
Wilgenbos: een bijzonder bos

Het Wilgenbos is een bijzonder stuk bos aan de
rand van Lunetten. De wilgen die hier groeien

zijn niet door de mens geplant maar zijn daar

Geen nieuwe bomen terug

ooit vanzelf gekomen. De gemeente snoeit en

Wilgenbos; de opengevallen plekken zullen

de natuur zoveel mogelijk haar zijn gang gaan.

Er worden geen bomen terug geplant in het
vanzelf worden ingenomen door zaailingen.
Afgesloten paden weer open

kapt zo min mogelijk in het Wilgenbos, we laten
Alleen de bomen die vlak langs de wandelpaden
staan houden we in de gaten.

In het najaar van 2017 heeft de gemeente de

Meer informatie

voor bezoekers. Als de wilgen gesnoeid en

met het KCC, via telefoon 14 030.

wandelpaden rond het Wilgenbos afgesloten
gekapt zijn, openen we de paden weer voor
bezoekers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Lunetten, via

e-mail zuid@utrecht.nl of via telefoon 14 030.
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