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Vervangen bomen Lunenburchdreef
Op de Lunenburchdreef hebben 28 bomen geen goede toekomstverwachting meer. Daarom vervangt
de gemeente deze bomen. In dit wijkbericht leest u hier meer over.

Lunenburchdreef

Algemeen

Op de Lunenburchdreef staan 28 meidoorns met

Het Utrechtse bomenbeleid is erop gericht

een slechte toekomstverwachting.

bomen gezond oud te laten worden. Wanneer

Ook staan er vijf verplantbare goede bomen

een boom geen goede gezondheid meer heeft,

(twee meidoorns, één hopbeuk en twee

wordt de boom verwijderd en vervangen.

haagbeuken).
De 28 slechte bomen gaan we vervangen voor

Planning

bomen met een goede toekomstverwachting.

De planning is dat de bomen in de periode

Eén haagbeuk blijft gehandhaafd, de overige vier

oktober-december 2019 worden gekapt en dat

goede bomen verplanten we naar een andere

aansluitend de nieuwe bomen worden

locatie in de stad.

aangeplant.

De nieuwe soorten bomen zijn: sierpeer (Pyrus

Op de website www.utrecht.nl/bomennieuws

calleryana ‘Chanticleer), haagbeuk (Carpinus

vindt u het ontwerp.

betulus ‘Frans Fontaine’) en krentenboom
(Amelanchier arborea ‘Robin Hill’).
De nieuwe bomen planten we in grotere
boomvakken met beplanting. Hierdoor krijgen de
wortels veel meer groeiruimte. Dit komt de
gezondheid en toekomstkansen van de bomen
ten goede.
Om de straat een groener aanzicht te
geven maken we extra beplantingsvakken.
Velvergunning

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 Overvecht,
Zamenhofdreef17, of via telefoonnummer
14 030.

Voor 24 van de te kappen bomen wordt
binnenkort een velvergunning aangevraagd. 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). U kunt hiertegen een zienswijze
indienen door een e-mail te sturen naar
vooroverleg@utrecht.nl. Dit kan tot 4 weken na
de publicatie van de vergunning.
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