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Kap van bomen in Rijnvliet Oost
In september 2021 ontving u een wijkbericht over de vergunningaanvraag om 68 bomen bij u in de buurt te
kappen. Het gaat om 68 bomen in Rijnvliet Oost. De kapvergunning is verleend. Dit betekent dat we de bomen
mogen kappen. Op 7 februari beginnen we met kappen. Het kappen neemt 2 tot 3 weken in beslag. Op 28
februari hopen we het kappen te hebben afgerond.
Waarom kappen we de bomen?
We kappen 68 bomen in Rijnvliet Oost om plaats te
maken voor de bouw van nieuwe woningen, wegen en
een waterweg. De bomen hebben een stamdiameter
van meer dan 15 cm. Vanaf die diameter moet de
gemeente een kapvergunning aanvragen. We hebben
onderzocht of we de bomen kunnen verplanten. Dit is
helaas niet het geval. Daarom moeten de bomen nu
worden gekapt.
Welke bomen kappen we?
Op het kaartje op de achterkant van dit wijkbericht kunt
u zien welke bomen gekapt worden. Voor een meer
gedetailleerd kaartje kunt u kijken op
www.utrecht.nl/werkzaamheden-rijnvliet.
Planten we nieuwe bomen terug?
In dit deel van Rijnvliet worden ook veel extra bomen
geplant. We planten 209 nieuwe bomen in dit deel van
Rijnvliet.
Wie nam het besluit over de aanvraag?
Het college van burgemeester en wethouders heeft
een vergunning verleend voor de kap van de bomen.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Maaike Notenbomer (projectmanager) via het
telefoonnummer 14 030 of rijnvliet@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4, of
via telefoonnummer 14 030.
Meer weten over bomen?
Wilt u meer weten over het kappen en planten van
bomen? Kijk dan op www.utrecht.nl/bomen.
Verspreidingsgebied: Rijksstraatweg 6 t/m 17, Wilde Rucolavliet 73 t/m 119, Eendenkroosvliet 1 t/m 33
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