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Wijkbericht       oktober 2022 
 
 

Uitnodiging bewonersavond 31 oktober: bomen 
in de Professor Jordanlaan 
  
Door de kastanjebloedingsziekte zijn veel bomen in de Professor Jordanlaan in slechte staat. De gemeente 
heeft een plan gemaakt om de zieke bomen te vervangen, zodat er in de toekomst weer een rij met grote en 
gezonde bomen kan ontstaan. Tijdens de bewonersavond vertellen we u graag meer en horen wij graag uw 
mening. 
 
Bewonersavond: 31 oktober 2022 
U bent van harte welkom tijdens de bewonersavond op 
maandag 31 oktober. De bijeenkomst vindt plaats van 
19.30 tot 21.00 uur op het Gerrit Rietveldcollege 
(Eykmanlaan 1200). 
 
Meld u vooraf aan door te mailen naar 
bettina.leiss@utrecht.nl. Dit kan tot vrijdag 28 oktober 
2022. Zet in de mail uw naam en adres. 
 
Zieke bomen 
In de Professor Jordanlaan staan witte 
paardenkastanjebomen. Door de 
kastanjebloedingsziekte is de gezondheid van veel 
bomen slecht. De zieke bomen worden instabiel en 
kunnen een gevaar vormen voor de omgeving. 
 
Op dit moment zijn er verschillende bomen in slechte 
staat. Tien bomen in de straat moeten we op korte 
termijn kappen. U ontvangt hierover later een 
wijkbericht met meer informatie.  
 
Nieuwe boomstoorten 
Voor elke boom die we kappen, planten we een 
nieuwe boom terug. In de Professor Jordanlaan 
planten we geen kastanjebomen meer. We planten 
drie nieuwe boomsoorten: de zilveresdoorn (Acer 
saccharinum), de zwart berk (Betula nigra) en de witte 
els (Alnus incana).  
 
Bij de keuze van de boomsoorten hebben we gekeken 
naar de omstandigheden in de straat. Deze bomen 
passen goed bij de grondsoort en zijn minder gevoelig 
voor ziektes. Door verschillende soorten te planten 
kunnen ziektes zich minder makkelijk verspreiden. 
 
 
 

Meer bomen en groene ommetjes 
Als gemeente hechten we veel waarde aan het groen 
en prettige wandelmogelijkheden in de stad. We willen 
daarom ook extra bomen planten in de straat. Het 
zuiden van de straat heeft nu een dubbele bomenrij en 
een wandelpad. In het noorden van de straat willen we 
het wandelpad doortrekken en ook een tweede rij 
bomen planten. Zo verbeteren we de groene 
wandelroute vanuit de stad richting Fort Blauwkapel. 
 
Wat kunt u verwachten op 31 oktober? 
Tijdens de bijeenkomst vertellen we meer over de 
geschiedenis van de bomen in de straat, de 
kastanjebloedingsziekte, de keuze voor nieuwe 
boomsoorten en de plannen voor de toekomst. We 
horen graag uw mening over het planten van extra 
bomen en het doortrekken van het wandelpad. Ook als 
u andere ideeën heeft die we kunnen meenemen in 
deze plannen, horen we dat graag. 
 
Meer informatie, vragen of ideeën? 
Heeft u vragen of ideeën, maar kunt u niet aanwezig 
zijn op de bewonersavond? Dan kunt u contact 
opnemen met Bettina Leiss (projectleider) via 
telefoonnummer 14 030 of door te mailen naar 
bettina.leiss@utrecht.nl. 
 
Met vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij 
het Wijkbureau Noordoost, F.C. Dondersstraat 1, of via 
telefoonnummer 14 030. 
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