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Kap- en snoeiwerkzaamheden bij u in de buurt
De gemeente start maandag 9 november met het kappen en snoeien van bomen bij u in de buurt. In dit
wijkbericht leest welke bomen we kappen en welke bomen we snoeien.

Professor Reinwardtlaan
Bij zes zilveresdoorns is er verzwakking in de kronen
aangetroffen. Hierdoor kunnen er grote takken
afbreken. Deze zes bomen worden gesnoeid.
Professor Jordanlaan
De afgelopen jaren zijn er verschillende maatregelen
genomen om de bomen zo veilig mogelijk te houden.
Helaas is de situatie opnieuw gevaarlijk geworden. Er
zijn een aantal bomen aangetast door de
kastanjebloedingsziekte.
Om de bomen in de straten veilig te houden, hebben
we de afgelopen weken de bomen onderzocht en
gekeken welke maatregelen nodig zijn. Er worden
twee bomen gekapt. Deze bomen staan op de vellijst
voorjaar 2020. Hiervoor is inmiddels de vergunning
verleend. Er worden ook 21 bomen gesnoeid, zodat er
geen takken kunnen afbreken.

Hoe zorgen we voor onze bomen?
De gemeente verzorgt en beschermt alle 160.000
gemeentelijke bomen. Ook inspecteren we deze
regelmatig. Snoeien doen we vooral om de groei van
bomen te begeleiden en voor de veiligheid. Het kan
voorkomen dat we bomen moeten snoeien, die
zodanig zijn aangetast dat takken kunnen breken.
Meer weten over bomen?
Wilt u meer weten over hoe wij voor onze bomen
zorgen? Kijk dan voor meer informatie op
www.utrecht.nl/bomen.
Wilt u meer weten over het kappen en snoeien van de
bomen in uw straat? Dan kunt u contact opnemen met
het Klantcontactcentrum via het telefoonnummer 14
030 of stuur een mail aan borg@utrecht.nl
Met vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij
het Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C. Donderstraat 1.

Overzicht
Op de achterkant van dit wijkbericht vindt u een
overzicht. Hier kunt u terugvinden welke bomen gekapt
worden en welke bomen gesnoeid worden. Gebruik
hiervoor de legenda hiernaast.
Wilt u ergens anders parkeren?
Soms snoeien we bomen vlak naast parkeerplaatsen.
Om te voorkomen dat takken op geparkeerde auto’s
vallen, vragen onze boomverzorgers u uw auto ergens
anders te parkeren. Als de snoeiwerkzaamheden klaar
zijn, kunt u weer gebruik maken van de parkeerplaats.

Verspreidingsgebied: Omwonende Prof. Reinwardtlaan en Prof. Jordanlaan

Utrecht.nl

