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Planten nieuwe bomen tegenover Leidsche Poort
Voor de zomer heeft u een wijkbericht ontvangen over het kappen van een zieke iep bij u in de buurt. In dit
wijkbericht informeren wij u over het vervolg en het planten van de nieuwe bomen.
Wat is er gebeurd?
Tegenover de Leidsche Poort zijn twee zieke bomen
gekapt, één boom is voor de zomer gekapt en één
boom al wat langer geleden. Beide bomen hadden last
van de iepziekte.
Wat zijn de plannen?
Het Westplein en de Graadt van Roggenweg worden
over enkele jaren opnieuw ingericht, dit plan noemen
we Lombokplein. Onderdeel van dit plan is het
toevoegen van nieuwe bomen in het plangebied. Er
staan nu circa 200 bomen in het gehele gebied van de
Graadt van Roggenweg en het Westplein. Hiervan
moeten er een aantal gekapt worden omdat de
openbare ruimte anders wordt ingericht. Maar er komt
ook een flink aantal bomen bij, waardoor er in de
nieuwe situatie in totaal ongeveer 400 bomen staan.

Mocht u nog vragen hebben kunt u mailen naar
lombokplein@utrecht.nl
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Carla Mesman van Ruimte, via telefoonnummer
14 030 of lombokplein@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau West, of via telefoonnummer
14 030.
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Wanneer worden de nieuwe bomen geplant?
Het planten van nieuwe bomen op de plek van de
gekapte bomen kan pas nadat het nieuwe
woongebouw aan de Leidseweg is gebouwd. Dit
woongebouw is onderdeel van het project
Lombokplein. De bouw ervan zal waarschijnlijk in de
periode 2027-2028 plaatsvinden. We vervangen de
gekapte bomen niet al vóór deze periode omdat de
kans groot is dat deze bomen de
bouwwerkzaamheden niet overleven.
Meer weten over bomen?
Wilt u meer weten over het beleid en beheer van
bomen in Utrecht? Kijk dan op:
www.utrecht.nl/bomenzorg
Meer weten over Lombokplein?
Wilt u meer weten over Lombokplein? Kijk dan op:
www.utrecht.nl/lombokplein
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