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Uitstel vervangen bomen Hazenhof 
 
 
Aan de Hazenhof zouden we dit jaar 20 bomen vervangen. In dit wijkbericht leest u dat we dit plan uitstellen. 
 
Wat is er aan de hand 
In mei 2022 heeft u een wijkbericht ontvangen dat we 
bomen gaan vervangen aan de Hazenhof. Dit omdat 
de bomen te groot zijn geworden op deze locatie en 
veel wortelopdruk veroorzaken.  

We hadden u een plan voorgelegd waarin we 20 
bomen vellen,15 nieuwe bomen terug planten en 4 
parkeerplaatsen laten vervallen. Hierop hebben we 
reacties ontvangen met de mededeling dat het 
opheffen van parkeerplaatsen in deze straat niet 
wenselijk is vanwege de hoge parkeerdruk. Met de 
wijkverkeerskundige hebben we dit besproken en hij 
gaf aan dat vanwege de parkeerdruk er hooguit 2 
parkeerplaatsen kunnen vervallen. Met deze gegevens 
hebben we een nieuw ontwerp gemaakt. Door een 
andere indeling en rekening houdend met kabels en 
leidingen betekent dit dat er nog minder bomen (12 st.) 
terug geplant kunnen worden. 

Doordat we de opdracht hebben om zoveel mogelijk 
bomen te compenseren in de straat zijn we nu in 
gesprek met de nutsbedrijven om te onderzoeken of er 
kabels en/of leidingen verlegd kunnen worden zodat 
we meer bomen kunnen terug planten. 

We willen graag vasthouden aan het plan om aan het 
trottoir tussen de parkeerplaatsen uitstulpingen te 
maken waar nieuwe bomen in komen met 
onderbeplanting. 

Velvergunning 
We hebben dan ook nog geen velvergunning 
aangevraagd omdat we eerst een goedgekeurd 
ontwerp moeten hebben. 
 
 

Planning 
Als we een nieuw ontwerp hebben voor de straat wordt 
u hiervan op de hoogte gesteld via een wijkbericht. U 
kunt hierop dan alsnog reageren. 

Meer informatie? 
We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen of 
opmerkingen heeft. U kunt dan contact opnemen met 
de projectleider Anja Bechan van Stadsbedrijven, via 
telefoonnummer 14 030 of via e-mail 
a.bechan@utrecht.nl.  
 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkbureau Vleuten-De Meern, Dorpsplein 
1, Vleuten of via vleutendemeern@utrecht.nl of via het 
algemeen telefoonnummer 14 030. 
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