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Nieuwe bomen op Samuel van Houtenstraat
Omwonenden en bewoners van de Samuel van Houtestraat hebben bij wijkbureau Noordoost een aanvraag
ingediend voor vergroening. Ze willen hier graag nieuwe bomen laten planten.
Wat gaat er gebeuren?
Het idee is om 5 nieuwe bomen op de Samuel van
Houtestraat te planten. Voor de bouw van het project
Nieuw Buurland worden de bestaande bomen in de
binnentuinen gekapt. Voor al deze bomen zal een
nieuwe boom worden geplant. Dit proberen we zo veel
mogelijk in de buurt van de nieuwbouwplannen te
doen. Op de achterkant van dit wijkbericht staan 2
kaarten met de exacte locaties van deze nieuwe
bomen.
Door alle kabels en leidingen die er liggen blijft er in de
grond weinig ruimte over. Hierdoor is de keuze in het
soort bomen dat we er kunnen planten beperkt. We
kiezen hier voor een rijtje van 4 Acers, zoals de Acer
Capillips (slangenesdoorn). In het losse vak komt dan
een Koelreuteria Japonica (Chinese vernisboom). Het
is mogelijk om rondom de bomen bodembedekkers te
planten. Bodembedekkers zorgen voor minder onkruid
en dragen bij aan vergroening en biodiversiteit.
Hieronder staan 2 afbeeldingen van de bomen.

2% regeling parkeerplaatsen
Als u zelf ook ideeën heeft voor het vergroenen van
uw buurt, kunt u misschien gebruik maken van de 2%
regeling. Bij deze 2% regeling vervangen we
parkeerplaatsen (maximaal 2 per initiatief) voor
bijvoorbeeld groen, fietsklemmen, fietstrommels of
speelvoorzieningen. U kunt hiervoor een aanvraag
doen via het Initiatievenfonds.
Graag uw reactie
We zijn benieuwd wat u van dit idee voor het planten
van de bomen vindt. Ook als u vragen of andere
ideeën heeft horen we dat graag. U kunt uw reactie
aan ons doorgeven tot 28 februari via
noordoost@utrecht.nl o.v.v. bomen Samuel van
Houtestraat. Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost,
F.C. Dondersstraat 1, of via telefoonnummer 030 –
286 99 88.
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Kaart met locatie bomen
In de nieuwe situatie komen de bomen ter hoogte van
huisnummers 501, 505, 511, 515 en 517:

In deze dwarsdoorsnede van de straat ziet u hoe dit er
uit komt te zien:

