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Vervangen bomen Adriaan Mulderstraat
Aan de Adriaan Mulderstraat staan 36 bomen die geen goede toekomstverwachting meer hebben. Daarom
vervangt de gemeente deze bomen. In dit wijkbericht leest u hier meer over.
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De nieuwe bomen planten we in grotere
boomvakken met onderbeplanting. Hierdoor
krijgen de wortels veel meer groeiruimte. Dit
komt de gezondheid en toekomstkansen van de
boom ten goede.
De nieuwe soorten zijn: esdoorn (Acer ‘Lobel’),
tulpenboom (Liriodendron ‘Tulipifera’), sierkers
(Prunus serrulata ‘Pink Profession) en de sierpeer
(Pyrus calleryana ‘Chanticleer’).
Velvergunning
Voor 29 van de te kappen bomen is een
velvergunning aangevraagd omdat ze een
diameter groter dan 15 cm hebben. De aanvraag
wordt gepubliceerd op www.overheid.nl (ga
direct naar Gemeenteblad en zoek op uw
straatnaam). De website heeft een gratis
e-mailservice waarop u zich kunt abonneren).

Verspreidingsgebied: Adriaan Mulderstraat

Planning
De planning is dat de bomen in de periode
oktober-december 2019 worden gekapt en dat
aansluitend de nieuwe bomen worden
aangeplant.
Op de website www.utrecht.nl/bomenprojecten
vindt u het ontwerp.
Meer informatie
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact
opnemen met de projectleider Anja Bechan van
Stadsbedrijven, via telefoonnummer 14 030 of
via e-mail stadsingenieurs@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij wijkbureau Noordwest
via e mail noordwest@utrecht.nl of via
telefoonnummer 14 030.
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