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Kappen van essen in uw straat
Tijdens de inspectie van 24.000 essen op essentaksterfte in Utrecht, bleken ongeveer 1700 essen zo
ziek dat ze dit jaar gekapt moeten worden. Eén van die zieke essen staat in park de Gagel. Deze
boom wordt tussen 3 april en 13 april 2018 gekapt.

Welke boom wordt er gekapt?
Het gaat om een es in Park de Gagel aan de
achterzijde van Ibisdreef. Op de achterzijde van
dit wijkbericht kunt u zien om welke boom het
gaat.
Wat is essentaksterfte?
Essentaksterfte is een ongeneeslijke
schimmelziekte, die in heel Europa voorkomt.
De ziekte bedreigt de ongeveer 24.000 essen
van de gemeente Utrecht. Bij een boom met
essentaksterfte sterven eerst de bladeren af.
Vervolgens gaan de takken dood. Uiteindelijk
kan de ziekte ervoor zorgen dat de hele boom
doodgaat.
De komende jaren betekent dit helaas dat veel
essen gaan verdwijnen uit het ‘straatbeeld’.
Er is geen middel tegen de essentaksterfte.

Komt er een nieuwe boom terug?
Voorlopig worden er geen nieuwe bomen terug
geplant. Als er meer bekend is over eventuele
herplant informeren wij u hierover.
Meer weten
Kijk op www.utrecht.nl/essentaksterfte
Meer informatie
Mocht u na het lezen van de extra informatie op
onze website nog vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen met Stadsbedrijven BORG
Cultuurtechniek, via telefoon 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij wijkbureau Overvecht,
Zamenhofdreef 17, of via telefoon 14030.

Kans op vallende takken of omvallen
De gemeente heeft de essen onderworpen aan
een inspectie. De es is Park de Gagel is zo zwaar
aangetast dat takken kunnen breken of de boom
zelfs kan omvallen. Om gevaarlijke situaties te
voorkomen, kappen we de es.
Een paar dagen voor de kap wordt de boom
gemarkeerd met een verfstip.
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