Stadsbedrijven
Stadsingenieurs
Telefoon 14 030
E-Mail bettina.leiss@utrecht.nl
www.utrecht.nl

Wijkbericht

november 2021

Onderhoud bosplantsoen rond experimentele
flats
Op 22 november starten we met onderhoud aan het bosplantsoen rond de experimentele flats. In dit
wijkbericht leggen we uit wat we precies doen.
Werkzaamheden
De werkzaamheden starten 22 november en duren
twee weken. Mocht het erg nat zijn, kan de planning
wat uitlopen.
Op de achterkant van dit wijkbericht vindt u de vakken
bosplantsoen waar we onderhoud aan gaan plegen.
Vak A: snoeien van de vlier flink, verwijderen van de
esdoorns en snoeien van de liguster.
Vak B: uitdunnen en verwijderen braam.
Vak C: verwijderen van het dode hout.
Vak D: heestervak uitdunnen en oud hout verwijderen.
Vak E: de eerste meter naast het pad vrijmaken en
oud hout verwijderen.
Vak F: de eerste meter naast het pad vrijmaken en de
takkenrillen aanvullen.
Vak G: zaailingen van iepen verwijderen.
Vak H: zaailingen van iepen verwijderen en de eerste
meter naast het pad vrijmaken.
Vak I: verjongen kornoelje.
Vak J: licht uitdunnen. Groenblijvers blijven staan,
lantaarnpaal vrij snoeien.
Vak K: oud hout verwijderen en lantaarnpaal vrij
snoeien.

afzagen zodat ze in het voorjaar weer kunnen uitlopen.
We houden de bramen in toom door ze te maaien.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Ronald Wolf van Wijkservice en onderhoud, via
telefoonnummer 14 030 of r.wolf@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17,
of via telefoonnummer 14 030.

Bossingel
De vakken bosplantsoen behoren tot het type
‘bossingel’. Een gezonde bossingel bestaat uit
verschillende ‘lagen’: kruidachtige lage planten,
middelhoge struiken en hogere jonge en oude
inheemse bomen.
We willen deze bossingels in stand houden. Daarvoor
is onderhoud nodig: we gaan snoeien, dood hout
verwijderen en heesters tot vlak boven de grond
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