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Onderhoud bosplantsoen langs Universiteitsweg 
 
Langs de Universiteitsweg ligt een strook bosplantsoen dat onderhoud nodig heeft. We gaan hier bomen 
rooien, snoeien en aanplanten. Zo blijft het bosplantsoen divers en gezond. 
 
Aanpak 
Het bosplantsoen ligt tussen het Hubrecht Intitute en 
het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Er staan veel essen 
die last hebben van de essentaksterfte. Ook staan er 
bomen met een slechte conditie of bomen die zwaar 
over de weg hangen. We willen dat het bosplantsoen 
uit meerdere lagen bestaat (jonge bomen, oude 
bomen, struiken) en zo een dicht geheel blijft. 
Daarvoor moeten we nu onderhoud plegen.  

In totaal kappen we 50 bomen en zetten we 2 bomen 
bij de grond af zodat ze weer kunnen uitlopen. Ter 
compensatie planten we 6 grote bomen langs de 
Toulouselaan en 1 boom op de hoek bij de 
Uppsalalaan en Universiteitsweg.  

In het bosplantsoen vullen we de lege plekken op met 
jonge aanplant. Deze bestaat uit Spaanse aak, 
hazelaar, meidoorn, wilde lijsterbes en vuilboom. 

Omgevingsvergunning 
Bomen met een omvang van 15 cm of meer mogen 
alleen met een vergunning gekapt worden. 
Uitzondering daarop zijn essen met de 
essentaksterfte.  

In het bosplantsoen kappen we 32 bomen en zetten 
we 2 bomen laag bij de grond af om weer uit te kunnen 
groeien. Voor deze 34 bomen vragen we binnenkort 
een vergunning aan. De aanvraag wordt gepubliceerd 
op www.overheid.nl (ga direct naar Gemeenteblad en 
zoek op uw straatnaam). De website heeft een gratis 
e-mailservice waarop u zich kunt abonneren. 

U kunt een zienswijze indienen tegen de kap van de 
bomen door een e-mail te sturen naar 
vooroverleg@utrecht.nl. Dit kan tot 4 weken na de 
publicatie van de vergunning. 

De overige 18 bomen die we kappen zijn essen met 
essentaksterfte. Hiervoor is geen vergunning nodig. 

Uitvoering 
We verwachten dat we het plan komend najaar 
kunnen uitvoeren. Vóór de start van de 
werkzaamheden ontvangt u een wijkbericht. 
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Bettina Leiss van Stadsingenieurs, via 
telefoonnummer 14 030 of bettina.leiss@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. 
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