Werkzaamheden Ritsemalaan en Zijllaan
Nieuwegein, 1 oktober 2020

Geachte bewoners en belanghebbenden van de Ritsemalaan en Zijllaan ,
In opdracht van de Gemeente Nieuwegein zullen wij over enkele weken starten met de
werkzaamheden op de Ritsemalaan en Zijllaan in Nieuwegein.
Werkzaamheden
Middels deze brief willen wij u graag op de hoogte brengen van de aankomende werkzaamheden die
TreeBuilders zal gaan uitvoeren in de week van 19 t/m 23 oktober 2020. In de Ritsemalaan en
Zijllaan zullen een aantal nieuwe duurzame groeiplaatsconstructies voor bomen met het TreeParker
boombunkersysteem worden aangebracht. Deze systemen zorgen ervoor dat de nieuwe bomen, te
weten Acer rubrum ‘Brandywine’, die geplaatst gaan worden gezond en vitaal zullen gaan groeien in
de toekomst. Voor meer informatie over deze systemen verwijzen wij u graag naar onze website
www.treebuilders.eu.
Wij verwachten de volle week werk te hebben, echter zullen wij er alles aan doen om de nodige
overlast tot een minimum te beperken. De straten zijn gewoon toegankelijk voor bewoners en
bedrijven, enkel rondom de boomgroeiplaatsen zullen graafwerkzaamheden plaatsvinden en deze
zullen met afzettingen afgebakend zijn. Voordat de nieuwe groeiplaatsen worden gerealiseerd zullen
er een aantal niet kapvergunning plichtige bomen moeten worden verwijderd, dit zal in de week
voorafgaand gebeuren. De nieuw te planten bomen worden later aangeplant, uiterlijk 1 april 2021.
Planning
De werkzaamheden staan voor de derde week van oktober op de planning, te weten van maandag
19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020. Onze werkzaamheden zijn altijd afhankelijk van o.a. de
weersomstandigheden.
Overige
Tijdens de werkzaamheden kunt u mogelijk enige overlast ondervinden (stofvorming, lawaai,
werkverkeer). Wij vragen om uw begrip in deze.
Vragen
Indien er over dit project specifiek vragen zijn, er overlast is of iets van dien aard kunt u contact
opnemen met TreeBuilders. De heer J. Faas is als projectleider bereikbaar tijdens kantooruren via de
mail j.faas@treebuilders.eu of op telefoonnummer 06-28351765.
Alvast bedankt namens de bomen voor uw begrip.
Met vriendelijke groet,
TreeBuilders

