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Uitnodiging overleg over bomen  
 
In november 2022 ontving u een wijkbericht over het planten van nieuwe bomen op de werf aan de oostkant 
tussen de Hamburgerbrug en Weesbrug (even nummers). Een aantal bewoners heeft gevraagd of de 
verdeling van deze bomen ook anders kan. Dit bespreken we graag met alle buren van dit deel van de 
Oudegracht. We nodigen u uit voor een burenoverleg over de bomen op woensdag 1 februari 2023. 
  
 
Bomen tussen Hamburgerbrug en Weesbrug 
In het vorige wijkbericht las u dat we vier nieuwe 
bomen willen planten op dit deel van de werf. Een 
aantal bewoners vroeg ons dit plan aan te passen, 
omdat: 
 één boom erg dicht op de werftrap staat; 
 sommige bomen te dicht op elkaar staan; 
 een boom geknot is en niet veel lijkt te groeien 

waardoor er alleen een boomstam lijkt te staan. 
 
We hebben naar aanleiding hiervan gekeken of we de 
bomen beter kunnen verdelen. En of we de knotboom 
bij huisnummer 228 kunnen vervangen voor een 
nieuwe boom. Een nieuwe verdeling van de bomen 
kan gevolgen hebben voor u. Daarom nodigen we u uit 
voor een overleg om te kijken wat de beste verdeling 
is.  
 
Burenoverleg op 1 februari  
Het burenoverleg is een bijeenkomst met de gemeente 
en alle buren van Oudegracht 220 tot en met 238. U 
bent van harte welkom.  
 
 Datum: woensdag 1 februari 2022  
 Tijdstip: van 17.00 tot 18.00 uur 
 Locatie: voor de werfkelder van Oudegracht 230 
  
Laat u weten of u komt? Dat kan via 
werven@utrecht.nl.   
 
Hoe verder? 
Tijdens het overleg willen we alle ideeën en 
aandachtspunten ophalen. Op basis hiervan besluit de 
gemeente wat de beste verdeling van de bomen is. Als 
we de boomstam ter hoogte van huisnummer 228 
gaan kappen, dan vragen we daar een kapvergunning 
voor aan. In dat geval lukt het ons niet om de bomen 

deze winter te planten. De bomen planten we dan in 
een keer in de volgende winter. 
 
Nieuwe bomen planten na werkzaamheden 
We hebben in 2019-2021 de walmuur aan de oostkant 
van de werf tussen de Hamburgerbrug en de 
Weesbrug hersteld. Ook op andere plekken aan de 
Oudegracht hebben we de walmuur hersteld. Soms 
moesten we hierbij helaas bomen kappen. Voor elke 
boom die we kappen, planten we een nieuwe boom 
terug op de werf van de Oudegracht.  
 
Zo blijft u op de hoogte 
Via de app Utrechtse Werven blijft u op de hoogte van 
het werk aan de werven: 
 download de app via de QR-code  
 voeg het project ‘Oudegracht’ toe 

aan uw favorieten.  
 u kunt ook notificaties instellen, 

zodat u gelijk op de hoogte bent 
van updates! 

 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Alex Dingemans (omgevingsmanager Oudegracht) 
van Programma wervengebied, via werven@utrecht.nl 
of via 14 030. Ook kunt u een vraag stellen via de 
Utrechtse Wervenapp. 
 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, via 
binnenstad@utrecht.nl of via algemeen 
telefoonnummer 14 030. 
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