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Vervangen bomen in Park de Koppel
In ons vorige wijkbericht informeerden wij u over het met spoed snoeien en vervangen van bomen
aan de rand van Park de Koppel. 16 bomen gaan we met spoed vellen. De provincie Utrecht moest
hierover een beslissing nemen en heeft besloten dat we deze bomen mogen kappen.

Wat hebben we al gedaan?

Lees meer over de procedure van de provincie op

In afwachting op het besluit van de provincie

www.provincie-utrecht.nl

gecontroleerd op de aanwezigheid van nesten.

Meer informatie

Utrecht hebben we de bomen alvast

We hebben geen nesten aangetroffen.

Na het besluit van de provincie Utrecht hebben

we de 16 bomen die we gaan kappen een stip op
de stam gegeven.

Wat gaan we nu doen?

Het besluit van de provincie Utrecht vindt u terug
op de website www.officielebekendmakingen.nl.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact
opnemen met de afdeling Boombeheer, via

telefoon 14 030 of via e-mail borg@utrecht.nl.

Woensdag 4 maart starten we met de

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

maart kappen we de 16 bomen. De resterende

Goylaan 75 of via telefoon 14 030 en e-mail

voorbereidende werkzaamheden. Donderdag 5

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Zuid, ’t

27 onderzochte bomen worden op een later

zuid@utrecht.nl.

tijdstip gesnoeid. Op de achterkant van dit

wijkbericht ziet u om welke bomen het precies
gaat.

Nieuwe bomen

Op de opengevallen plekken planten we in het

plantseizoen (november 2020 tot en met maart

2021) nieuwe bomen terug. Dit doen we volgens

de procedure van de provincie Utrecht. Dit zullen
bomen zijn die in natte kleigrond goed groeien
en genoeg wortels vormen om ook bij harde
wind overeind te blijven staan.

Verspreidingsgebied:
Omgeving Filipijnen

Utrecht.nl

De rode rondjes geven aan welke bomen we gaan kappen.
De oranje en paarse rondjes geven aan welke bomen we gaan snoeien.

