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Wijkbericht

december 2021

Start uitvoering bomen Rembrandtkade en
Waldeck Pyrmontkade
In januari start de kap van 6 kastanjes en de aanplant van 19 lindes op de Rembrandtkade en Waldeck
Pyrmontkade. In dit wijkbericht leest u hier meer over.
Kastanjes kappen en nieuwe bomen planten
We starten woensdag 19 januari met het kappen van
zes oude kastanjes. We verbeteren de grond en
planten 19 nieuwe bomen. De werkzaamheden duren
tot 4 februari. Bij veel regen of vorst kan de planning
uitlopen.

zo’n locatie. Maar omdat de uitval van kastanjes ook
hier onverminderd doorzet, hebben we ervoor gekozen
om de kastanje door een andere soort te vervangen.
We vervangen de kastanje door één soort om het
monumentale karakter van de boomstructuur zoveel
mogelijk te behouden.

Bereikbaarheid en parkeren
Het vellen van de bomen vindt plaats op 19 en 20
januari. Verkeersregelaars leiden het verkeer langs het
werk. Enkele parkeerplaatsen zijn dan buiten gebruik.
Parkeerverboden geven tijdig aan waar en wanneer u
geen gebruik kunt maken van parkeerplekken. De
overige werkzaamheden hinderen het verkeer niet.

Velvergunning
Voor de kap van bomen met een doorsnede van 15
cm of meer is een vergunning nodig. Ook voor de kap
van de zes kastanjes is een vergunning aangevraagd
en inmiddels verleend. Wilt u op de hoogte blijven van
kapaanvragen in uw buurt? Ga dan naar
www.overheid.nl. De website heeft een gratis
e-mailservice waarop u zich kunt abonneren.

Uitslag soortkeuze
We hebben bewoners van de Rembrandtkade en
Waldeck Pyrmontkade twee nieuwe boomsoorten
voorgelegd ter vervanging van de kastanje: de
Europese netelboom en de kleinbladige linde. De
kleinbladige linde heeft de meeste stemmen; deze
soort planten we nu aan en ook in de toekomst als er
weer kastanjes uitvallen.
Kastanjebloedingsziekte
Veel paardenkastanjes hebben de
kastanjebloedingsziekte. De ziekte wordt veroorzaakt
door een bacterie. In combinatie met een zwamaantasting is de ziekte uiteindelijk dodelijk voor de
boom. Er is nog geen betrouwbaar middel tegen deze
ziekte.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Chris Swinkels van Stadsingenieurs, via
telefoonnummer 14 030 of c.swinkels@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost,
F.C. Dondersstraat 1, of via telefoonnummer 14 030.

Doordat er geen middel is tegen de ziekte, planten we
niet zomaar nieuwe kastanjes in de stad. Alleen op
bijzondere plekken vervangen we kastanjes door
nieuwe kastanjes. Voorheen was de Rembrandtkade
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