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3 nieuwe bomen op de Neude  
 
Vorig jaar kapten we vanwege veiligheid 3 kastanjebomen op de Neude. Op de plek van deze bomen planten 
we nu 3 nieuwe bomen terug. Dit doen we in de week van 20 februari 2023. Dit is niet de definitieve plek voor 
deze bomen. In het volgende plantseizoen verplaatsen we de bomen naar hun nieuwe plek. 
 
Wat gaan we doen? 
We planten 3 nieuwe bomen op de Neude in de week 
van 20 februari 2023. Dit doen we op de plekken waar 
eerder 3 kastanjes gekapt zijn, ter hoogte van 
huisnummers 4, 31 en 32. Op de achterkant dit 
wijkbericht vindt u een kaartje met de locatie van de 
bomen.  
 
We verwijderen eerst de oude boomstronk. Op de 
open plek planten we daarna direct een nieuwe boom. 
Omdat het om een drukke locatie in de stad gaat, 
zullen we grotere bomen planten dan normaal.  
 
Boomsoorten 
We planten op de Neude 3 boomsoorten: een iep, een 
esdoorn en een honingboom. Deze soorten zijn 
vastgelegd in de Visie bomen op de Neude. Deze 
bomen zijn groot, zorgen voor verkoeling en passen bij 
het gebruik van het plein. Op het kaartje op de 
achterkant van dit bericht ziet u welke boom waar 
komt.  
 
Niet de definitieve locatie 
De plek van de nieuwe bomen is een tijdelijke locatie. 
We verplaatsen de bomen later naar hun definitieve 
plek. Die is bepaald in de visie. Dat doen we in het 
volgende plantseizoen voor bomen, dat loopt van 
november 2023 tot maart 2024. Op de nieuwe locatie 
maken we eerst een geschikte groeiplaats. We zorgen 
er zo voor dat de bomen goed kunnen groeien en altijd 
genoeg water krijgen. Het maken van deze groeiplaats 
kost tijd. Daarom planten we de nieuwe bomen eerst 
op de plek van de gekapte bomen. Zo kunnen we 
komende zomer toch al genieten van nieuwe bomen 
op het plein.  
 

Hoe zorgen we voor onze bomen? 
De gemeente verzorgt en beschermt alle 160.000 
gemeentelijke bomen. We inspecteren de bomen 
regelmatig. Als er een boom gekapt moet worden, 
planten we altijd een nieuwe boom. We hechten veel 
waarde aan het groen in de stad. Want groen zorgt 
voor een gezonde leefomgeving voor mensen en 
dieren, werkt verkoelend in de zomer en zuivert de 
lucht. 
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het 
Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 030. 
 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of 
via telefoonnummer 14 030. 
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