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Uitnodiging inloopavond op woensdag 2 oktober
Begin dit jaar zijn vijf onveilige wilgen op het Hamersplantsoen gekapt en zijn veel wilgen gesnoeid.
Samen met buurtbewoners hebben we een plan gemaakt om het wilgenbosje om te vormen en de
beplanting op het Hamersplantsoen aantrekkelijker te maken. Graag lichten we de plannen toe op de
inloopavond op woensdag 2 oktober.

Wilgenbosje

Inloopavond

Hamersplantsoen bestaat uit wilgen. Deze wilgen

inloopavond. Deze vindt plaats op woensdag 2

geen goede conditie meer. Begin dit jaar waren 5

Zuid, ’t Goylaan 75.

kappen. De overige wilgen zijn flink gesnoeid.

Informatie

omvormen tot een bosje met verschillende

projectleider Bettina Leiss van Stadsbedrijven, via

eindbeeld is een gezond en divers parkbos, met

bettina.leiss@utrecht.nl. Mocht u bezwaar

hoogte en leeftijd.

hondentoilet, kunt u dat ook langs deze weg

Het bosje met de hoge bomen op het

Graag lichten we de plannen toe tijdens een

zijn allemaal ongeveer 35 jaar oud en hebben

oktober van 19.30-21.00 uur op het wijkbureau

bomen zo slecht dat we ze direct moesten
We willen het wilgenbos graag in fases

Voor vragen kunt u contact opnemen met de

inheemse soorten bomen en struiken. Het

telefoonnummer 14 030 of via e-mail

inheemse struiken en bomen van verschillende

hebben tegen het aanpassen van het

In de eerste fase kappen we circa 30 procent van

laten weten.

de bomen, korten we circa 30 procent van de
bomen in tot 6 tot 15 meter en planten we

nieuwe bomen en struiken. Een aantal jaren later
volgt de volgende fase totdat het eindbeeld van

Voor vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks

terecht bij wijkbureau Zuid, ’t Goylaan 75, of via
telefoonnummer 14 030.

een gezond en divers parkbos bereikt is.

Hondentoilet

We willen het bosje iets vergroten richting het

hondentoilet. Het hondentoilet blijft op die plek
bestaan, maar wordt wat kleiner.

Hamersplantsoen

Op verzoek van bewoners voegen we wat

struiken toe en veranderen we een strook gras
achter de tuinen van de Zeeltstraat in een
kruidenrijk grasland.
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