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Bomen in de Professor Jordanlaan: uitkomst 
stemmen op boomsoorten  
 
Eerder informeerden we u over de kastanjebomen in de Professor Jordanlaan. Veel bomen zijn ziek en 
vervangen we daarom geleidelijk voor 3 andere boomsoorten. Bewoners van de Professor Jordanlaan konden 
stemmen op 2 varianten. In dit wijkbericht leest u wat de uitkomst is. Kijk ook op utrecht.nl/professor-
jordanlaan voor meer informatie over dit project.   
 
Uitkomst stemmen 
Bewoners van de Professor Jordanlaan hebben online 
gestemd op de boomsoorten die zij in hun straat terug 
willen zien. Zij hadden de keus uit optie A 
(zilveresdoorn, zwarte berk of witte els) of optie B 
(zilveresdoorn, zwarte berk of tulpenboom). 
 
28 mensen brachten hun stem uit. 90% koos voor de 
zilveresdoorn en zwarte berk in combinatie met de 
tulpenboom. De tulpenboom werd tijdens de 
bewonersavond voorgesteld door een bewoner. 
 

 
zilveresdoorn, zwarte berk, tulpenboom (foto’s: Van den Berk 
Boomkwekerijen) 
 
Vergunning voor het kappen van bomen 
9 kastanjebomen in de Professor Jordanlaan zijn in 
slechte staat en moeten we op korte termijn kappen. 
We hebben hiervoor een vergunning aangevraagd. 
 
In 1 van deze bomen zit een holte. Hier kunnen 
vleermuizen in zitten. Daarom moeten wij voor deze 
boom een aanvullend onderzoek laten uitvoeren. Dit is 
in oktober afgerond. Als er geen vleermuizen 
gebruikmaken van de holte, vragen we ook de 
vergunning voor deze boom aan.  

 
De aanvraag is gepubliceerd op www.overheid.nl (ga 
naar ‘Berichten over uw buurt’ en zoek op uw 
postcode). U kunt hierop reageren. Ook als de 
vergunning verleend is, kunt u nog 6 weken bezwaar 
maken. Op de website staat aangegeven hoe u dit 
kunt doen. 
 
Daarnaast kappen we 7 jonge, zieke kastanjebomen. 
Voor deze jonge bomen hebben we geen vergunning 
nodig.  
 
Planning 
Met de vergunning kunnen we in het najaar de bomen 
kappen, nieuwe bomen planten en het wandelpad 
aanleggen. Langs het wandelpad plaatsen we ook 
prullenbakken. U ontvangt meer informatie zodra de 
datum van de werkzaamheden bekend is. 
 
We planten bomen op de lege plekken in de bomenrij. 
Dit doen we ook op de plekken waar we begin vorig 
jaar kastanjebomen hebben gekapt. Daarnaast planten 
we een tweede bomenrij tussen de Winklerlaan en 
Eykmanlaan. De boom waarvoor vleermuisonderzoek 
nodig is, vervangen we later.  
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Bettina Leiss (projectleider) via telefoonnummer 14 
030 of door te mailen naar bettina.leiss@utrecht.nl. 
Kijk ook op utrecht.nl/professor-jordanlaan voor meer 
informatie over het project. 
 
Met vragen over uw wijk kunt u terecht bij Wijkbureau 
Noordoost, F.C. Dondersstraat 1. 
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