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Kappen en verplanten bomen in Rijnvliet
De gemeente Utrecht gaat 19 bomen kappen en 6 bomen verplanten in Rijnvliet. De werkzaamheden
worden naar verwachting begin mei 2019 uitgevoerd. In dit Wijkbericht leest u om welke bomen het
gaat en waarom we de bomen kappen en verplanten.

Welke bomen worden gekapt en verplant?

Is er rekening gehouden met de dieren?

Er worden 19 bomen gekapt en 6 bomen

De 6 bomen die we verplanten zijn mogelijke

verplant. De bomen staan verspreid in het

zomerverblijfsplekken voor vleermuizen. We

noorden en in het midden van Rijnvliet.

willen de bomen zo snel mogelijk verplanten,
waardoor er zo min mogelijk verstoring is voor

Waarom doet de gemeente dit?

de dieren. De kans dat de bomen aanslaan op

De bomen staan in de nieuwe buurt Rijnvliet. We

hun nieuwe plek is dan ook groter.

kappen de bomen omdat er een nieuwe wateren groenstructuur komt en de nieuwe woningen

Komen er nieuwe bomen terug?

en de openbare basisschool gebouwd kunnen

Rijnvliet is een nieuwe buurt in aanbouw. Er

worden.

komen ongeveer 1.000 woningen en er worden
honderden bomen nieuw geplant volgens het

We beperken het aantal te kappen bomen zoveel

concept van het voedselbos.

mogelijk, en we verplanten ook bomen. De
bomen die verplant worden zijn oude wilgen. We

Meer informatie

weten niet zeker of ze aanslaan op de nieuwe

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

plek. Sommige bomen waren in slechte staat en

met Gé van Dam (projectleider), via telefoon

zijn tijdens de storm in december 2018 helaas

14 030 of e-mail leidscherijngroeit@utrecht.nl.

omgewaaid. Deze bomen hebben we al
opgeruimd.

Wilt u meer weten over de nieuwe buurt Rijnvliet?
Kijk dan op www.utrecht.nl/rijnvliet.

De gemeente heeft voor het kappen van 19
bomen een kapvergunning aangevraagd. De

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

vergunning is inmiddels verleend door het

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Leidsche Rijn,

college van B en W, de kapvergunning treedt

Dorpsplein 1, Vleuten, of via telefoon 14 030.

onmiddellijk in werking.
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