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Kap van een boom bij u in de buurt  
 
De gemeente vraagt binnenkort een kapvergunning aan voor een boom bij u in de buurt. In dit wijkbericht 
leest u om welke boom het gaat en waarom we de boom kappen. 
 
Om welke boom gaat het? 
Het gaat om een zomereik in het fietspad aan de 
Pieter d’Hontlaan bij huisnummer 87. Op de achterkant 
van dit wijkbericht vindt u een kaartje met de locatie 
van de boom. 
 
Waarom wordt de boom gekapt? 
De boom aan de Pieter d’Hontlaan is in slechte staat. 
Dit heeft te maken met de plek waar de boom staat. 
De boom staat in opgehoogde grond in een 
geasfalteerd fietspad. Daardoor komt er weinig 
zuurstof bij de wortels. De wortels van de boom 
sterven af. Ook de takken krijgen niet genoeg 
voedingsstoffen meer. De boom kan in de toekomst 
een gevaar worden voor de omgeving door het 
afbreken van grote, dode takken. De boom moet 
daarom gekapt worden. 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. 
 
Komt er een nieuwe boom terug? 
Voor elke boom die we weghalen, planten we een 
nieuwe boom terug. Vanwege de verkeersveiligheid 
planten we een boom op een andere plek. Op de 
achterkant van dit wijkbericht vindt u een kaartje 
waarop de plek van de nieuwe boom is aangegeven. 
Hier planten we in het najaar van 2023 een zoete kers. 
Dat doen we in het plantseizoen voor bomen, dat loopt 
van november tot maart. Het duurt dus even voordat er 
een nieuwe boom staat.  
 

Herdenkingsboom 
De zomereik is een herdenkingsboom. Op het fietspad 
staat de tekst “Suzan saved my life”, ter nagedachtenis 
aan buurtbewoonster Suzanne Cornelissen. Zij heeft 
zich ingezet voor het behoud van groen en bomen in 
deze wijk. De locatie van de nieuwe boom hebben we 
daarom in overleg met de partner van Suzanne 
gekozen. 
 
Omdat we geen boom op dezelfde plek terugplanten, 
verwijderen we de tekst van het asfalt. Bij de nieuwe 
boom komt een bordje met informatie over waarom 
deze geplant is.  
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het 
klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 030 of 
stuur een mail aan bor@utrecht.nl. 
 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4. 
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Locatie nieuwe boom (groen omcirkeld) 

Locatie zomereik 
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