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Noodkap en –snoei van bomen Oudegracht
De gemeente heeft op donderdag 6 december

snoeiwerkzaamheden.

Nieuwe bomen
De gemeente plant op deze locaties nieuwe
bomen terug. Dit kan pas als de werkzaamheden
aan de walmuur zijn afgerond. Dat betekent dat
we in het plantseizoen 2019-2020 weer nieuwe
bomen terugplanten. De bomenvisie is hierbij
het uitgangspunt. De bomenvisie kunt u nalezen
op: www.utrecht.nl/werven bij ‘bomen op de
werven’.

Vandaag inspecteerden controleurs van de

Geplande bomenkap

met spoed drie bomen op de werven aan de
Oudegracht gekapt. De bomen stonden tussen
de Zandbrug en Jacobibrug aan de westzijde van
de werf. Ook hebben we twee bomen fors
gesnoeid. Met dit wijkbericht informeren wij u
over deze noodzakelijke bomenkap en

gemeente diverse bomen in de binnenstad. Dit is
onderdeel van reguliere controles. Hieruit kwam
naar voren dat bij drie bomen het risico bestaat
dat de bomen omvallen en zo schade of letsel
veroorzaken. Daarom moesten we de drie bomen
direct kappen en twee bomen snoeien om te
voorkomen dat ze door wind meer stabiliteit

Deze noodkap staat los van de geplande
bomenkap waarover wij u eerder deze week met
een wijkbericht informeerden. Binnenkort
kappen wij twee bomen waarvoor een
vergunningsaanvraag is doorlopen.
Meer weten?

verliezen.

Wilt u meer weten over het beleid en beheer van

Zonder vergunning

www.utrecht.nl/bomen. Hier vindt u ook meer

Omdat we de bomen kappen met de
noodkapprocedure, is hiervoor geen vergunning

bomen in Utrecht? Kijk dan op:
informatie over een noodkap en de trekproeven
(VTA-inspecties). Meer informatie over het

nodig.

herstel van de walmuren vindt u op

Om welke bomen gaat het?

Ter hoogte van de Oudegracht 27: bonte
esdoorn is gekapt.

Contact




www.utrecht.nl/werven.

Als u nog vragen heeft over deze bomenkap, dan

Ter hoogte van de Oudegracht 29: Hollandse

kunt u contact opnemen met senior

linde is gekapt.

boomtechnisch adviseur, de heer F. van den

Ter hoogte van de Oudegracht 33:

Brink (mail: BORG@utrecht.nl).

boomhazelaar is gekapt.


De Hollandse iep en Spaanse aak zijn

Met vragen over uw wijk kunt u terecht bij

gesnoeid.

Wijkbureau Binnenstad, via
binnenstad@utrecht.nl of Stadsplateau 1.

Verspreidingsgebied: Oudegracht rondom Zandbrug en Viebrug, beide zijden
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