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Fors snoeien taxussen speeltuin de Bloesem
Eerder lieten we u via een wijkbericht weten dat wij een vergunning hadden aangevraagd voor het snoeien
(‘kandelaberen’) van de 43 taxussen op het terrein van speeltuin de Bloesem. Inmiddels is deze vergunning
afgegeven. Wij snoeien de bomen in de week van 5 december. In dit wijkbericht leest u hier meer over.
Waarom snoeien?
In 2011 zijn de bomen in speeltuin de Bloesem voor de
laatste keer gesnoeid. Inmiddels zijn de bomen weer
volledig uitgegroeid. Om de bomen gezond te houden
moeten ze gesnoeid worden. Daarnaast zijn de
naalden en de pitten van de rode vruchtjes aan de
taxussen giftig. Door de bomen zwaar te snoeien (ook
wel kandelaberen genoemd), komen er veel minder
besjes aan de bomen. Zo verkleinen we het risico dat
een kind hier iets van binnenkrijgt.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de werkzaamheden? Dan kunt
u binnenlopen bij de speeltuin. De sociaal beheerder
van de speeltuin beantwoordt graag uw vragen. U kunt
ook per e-mail contact opnemen met Lucienne Pichot
du Plessis via: L.Pichotduplessis@Utrecht.nl.

Wat is de planning?
We starten met het snoeien op maandag 5 december.
De werkzaamheden vinden plaats op maandag tot en
met vrijdag tussen 7.00 uur en 17.00 uur. We
verwachten maximaal twee weken nodig te hebben.
Wat merkt u van de werkzaamheden?
Voor het snoeien gebruiken we groot materieel.
Speeltuin de Bloesem zal daarom tijdens het snoeien
gesloten zijn. Het zagen kan voor geluidsoverlast
zorgen. Daarnaast zou het kunnen dat er wat
snoeiafval in uw tuin terechtkomt. Natuurlijk doen we
er alles aan om dit zoveel mogelijk te voorkomen.
Snoeien in de toekomst
Na het kandelaberen worden de bomen in de toekomst
onderhouden door regelmatig te snoeien. Het
kandelaberen van de bomen zal geen schade
veroorzaken aan beschermde flora en fauna.

De rode stippen geven de taxussen aan die gesnoeid worden.

Verspreidingsgebied: Bloesemstraat en Bolstraat (woningen aan de kant van de speeltuin)
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