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Betreft Rooien Populieren 

Beste bewoners en ondernemers, 

De gemeente wit vanaf het najaar het groen aan de Prins Mauritssingel verbeteren. Om te 

beginnen aan de spoorzijde. De 30 populieren, die veel takken verliezen (Zie foto's), worden 

vervangen door andere bomen. Op langere termijn willen we ook meer groen aanbrengen aan 

de woningkant van de Prins Mauritssingel. 

Langs de noordwestzijde van de Prins Mauritssingel in  Lent  moeten 30 populieren worden gerooid. 

Reden is dat bij een beetje wind ertakken uit de bomen op de busbaan, de rijbaan, het spoor en de 

bovenleiding van het spoorvallen. De populieren stonden ooit langs het hele spoor, dit is het laatste 

stuk wat nog overeind staat. De populieren verslechteren. We planten 30 bomen Zoete kers (Prunus 

avium), Hollandse of Gewone Linda (Tilia europaea) en Krenteboompje (Amalanchier lamarckii) in de 

groenstrook terug. Als de bomen gerooid zijn kan pas de precieze plaats bepaald worden, omdat het 

bestaande groen zo veel mogelijk gehandhaafd moet blijven. 

Afhankelijk van de standplaats kunnen populieren oud worden maar ze zijn ongeschikt als straatboom. 

De soort heeft zacht hout en is hierdoor geen duurzame boomsoort. De levensduur van populieren 

loopt in stedelijk gebied af rond de 30 jaar. Daarom weinig toekomstperspectief en een reden om te 

investeren in de toekomst. 

We vinden het belangrijk dat u van te voren weet welke bomen we gaan kappen. Zo wordt u er niet door 

de werkzaamheden verrast. In het najaar worden de nieuwe bomen geplant. Om welke bomen het gaat 

en de kapvergunning voor de populieren die aangevraagd is, kunt u op https://bit.ly/2XK9wZP  zien. 

Op langere termijn wilde gemeente de Prins Mauritssingel tussen het splitsingspunt aan de Prins 

Mauritssingel tot aan de Vrouwe Udasingel een groene uitstraling geven. Hiermee willen we het verkeer 

beïnvloeden om niet te snel te rijden en groen vangt ook fijn stof af. Na de zomer komen we hierop bij u 

terug om de plannen te presenteren. 
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Vragen! opmerkingen 

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen, neemt u dan gerust contact met mij op via 

bovenstaande contactgegevens. 

We hopen dat u zo voldoende op de hoogte bent over deze werkzaamheden. 

Met vriendelijke groet,  

Mohamed Hamidi  

Projectleider 
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