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Kap van bomen bij u in de buurt 
  
De gemeente begint op maandag 2 november 2020 met het kappen van bomen bij u in de buurt. In dit 
wijkbericht leest u om welke bomen het gaat en waarom we de bomen kappen. 
 
 
Welke bomen worden er gekapt? 
Het gaat om 48 bomen in een bosplantsoen aan 
Speeltuin Fort Luna. Het zijn verschillende 
boomsoorten. Op de achterzijde van dit wijkbericht 
vindt u een overzicht van de te kappen bomen. 
 
Waarom worden deze bomen gekapt? 
Speeltuin Fort Luna is een mooie speeltuin gelegen 
aan de rand van het Beatrixpark.  
 
Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen, heeft 
de gemeente Utrecht een nieuw hekwerk geplaatst 
aan de wegzijde. Nu is de andere zijde aan het park 
langs de waterkant aan de beurt. Het huidige hekwerk 
wordt door de vele bomen weggedrukt. Voor het 
plaatsen van het nieuwe hekwerk is het noodzakelijk 
dat deze bomen gekapt worden. Hiervoor is inmiddels 
de vergunning verleend. De bomen die gekapt worden, 
zijn gemarkeerd.  
 
Komen er nieuwe bomen terug? 
Er worden op een andere locatie nieuwe bomen terug 
geplant. Dit doen we in het plantseizoen, dat loopt van 
november tot maart. 
 
Werkzaamheden 
De werkzaamheden worden maandag 2 november 
gestart. Dit zal ongeveer twee weken duren. 
 
Aansluiten op de kapwerkzaamheden wordt het oude 
hekwerk gesloopt en het nieuwe hekwerk geplaatst. 
 
 
 
 
 
 

 
Meer informatie 
Wilt u meer weten over de kap van deze bomen? Dan 
kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum 
via het telefoonnummer 14 030 of een mail sturen aan 
Lucienne Pichot du Plessis via 
l.pichotduplessis@utrecht.nl  
 
Met vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij 
het Wijkbureau Zuid, ’t Goylaan 75. 
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