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Bomen in de Professor Jordanlaan: keuze 
boomsoorten en kapvergunning 
 

De kastanjebomen in de Professor Jordanlaan hebben kastanjebloedingsziekte en zijn daardoor in slechte 

staat. We vervangen deze bomen daarom voor andere boomsoorten. Op 31 oktober 2022 organiseerden we 

hierover een bewonersavond. In dit wijkbericht leest u wat de volgende stappen zijn.  

 

 

Bewonersavond 
Op maandag 31 oktober was er een bewonersavond 
over de bomen in de Professor Jordanlaan. Tijdens 
deze avond gaven verschillende bewoners aan graag 
mee te willen denken over de nieuwe boomsoorten in 
de straat. Zij stelden meerdere boomsoorten voor. 
Daarnaast reageerden de meeste bewoners positief 
op het planten van een tweede bomenrij en het 
verlengen van het wandelpad.  

 

Boomsoorten 
Wij hebben alle voorgestelde boomsoorten goed 
bekeken. 1 boomsoort bleek geschikt voor deze 
locatie. Dat is de tulpenboom (Liriodendron tulipifera). 
We vinden deze boom een goede optie als vervanging 
van een van de soorten die we eerder hebben 
uitgekozen. We geven bewoners van de Professor 
Jordanlaan daarom graag de keuze voor optie A of 
optie B: 
 
optie A (zoals eerder gecommuniceerd):   
 
zilveresdoorn (Acer saccharinum), zwart berk (Betula 
nigra), witte els (Alnus incana)  
 
optie B: 
 
zilveresdoorn (Acer saccherinum), zwarte berk (Betula 
nigra), tulpenboom (Liriodendron tulipifera) 
 

In optie B vervangen we de witte els door de 

tulpenboom. De tulpenboom past wat betreft vorm en 

grootte het beste bij de zilveresdoorn en de zwarte 

berk.  

 

 

 

Bewoners van de Professor Jordaanlaan worden via 

een wijkbericht uitgenodigd om te stemmen. We 

kiezen als derde boomsoort de boom met de meeste 

stemmen. In maart ontvangt u een wijkbericht met  

informatie over de uitkomst.  

 

Vergunning voor het kappen van bomen 
9 bomen in de Professor Jordanlaan zijn in slechte 
staat en moeten we op korte termijn kappen. We 
vragen hiervoor een vergunning aan.  
 
De aanvraag van de vergunning wordt gepubliceerd op 
www.overheid.nl (ga naar ‘Berichten over uw buurt’ en 
zoek op uw postcode). De website heeft een gratis e-
mailservice waarop u zich kunt abonneren. Na besluit 
is er een bezwaartermijn van 6 weken. Op de website 
staat aangegeven hoe u kunt reageren. 
 

Jonge zieke bomen  
Naast de 9 grote bomen, vervangen we 7 jonge, zieke 
kastanjebomen in de straat. Deze bomen hebben een 
slechte toekomstverwachting. Omdat de doorsnede 
van deze bomen minder is dan 15cm, hebben we 
hiervoor geen vergunning nodig.  
 

Planning 

We kappen de zieke kastanjebomen in het najaar. U 

ontvangt een bericht zodra de datum bekend is. Na het 

kappen planten we op alle lege plekken in de bomenrij 

nieuwe soorten. Dan leggen we ook het nieuwe 

wandelpad aan en planten een nieuwe bomenrij (bij 

het deel tussen de Eykmanlaan en de Winklerlaan). 
 

http://www.overheid.nl/


 

 

  

Meer informatie 
Heeft u vragen? 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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