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Nieuwe bomen in de Doctor Ariënslaan  
 
In de week van 21 februari plant de gemeente 11 nieuwe bomen in de Doctor Ariënslaan. Ook planten we 1 
nieuwe boom in de Renesselaan. Vorig jaar moesten we hier bomen kappen die ernstig beschadigd waren 
tijdens graafwerkzaamheden. 
 
11 nieuwe papierberken  
We hebben bij de boomkweker nieuwe bomen 
uitgezocht. In de Doctor Ariënslaan planten we 11 
papierberken, dit is dezelfde soort als de bomen die 
we moesten kappen. 
De nieuwe bomen zijn iets jonger en kleiner dan de 
bomen die zijn gekapt. Ze zijn wel groter dan de 
nieuwe bomen die we op andere plekken planten. Zo 
krijgt de straat weer een mooie uitstraling.   
 
De bomen komen op dezelfde locaties als de gekapte 
bomen. Op de achterkant van dit wijkbericht vindt u 
een kaartje met de locaties.  
 
Wat gaan we doen? 
We starten met de werkzaamheden op maandag 21 
februari in de Renesselaan. Daarna gaan we aan de 
slag in de Doctor Ariënslaan. We halen per locatie de 
oude boomstronk weg, verbeteren de ondergrond met 
nieuwe aarde en planten de nieuwe boom. Uiteraard 

laten we de stoep weer netjes achter. We zijn uiterlijk 
vrijdag 25 februari klaar met de werkzaamheden. 
   
Wilt u ergens anders parkeren? 
U kunt uw auto niet parkeren ter hoogte van de 
werkzaamheden. ’s Avonds en ’s nachts zijn alle 
parkeerplekken wel beschikbaar. 
Ook blijven de woningen gewoon bereikbaar. 
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
Bert van Zelm van Stadsbedrijven, via telefoonnummer 
14 030 of bor@utrecht.nl. 
 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkservicecentrum Vleuten de Meern, 
Dorpsplein 1, of via telefoonnummer 14 030. 
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