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Noodkap en urgent snoeionderhoud wilgen
Orinocodreef
De gemeente voert in de week 15 en 16 (13 t/m 20 april) met spoed werkzaamheden uit aan 27
wilgen in de beplanting ter hoogte van de Orinocodreef. In dit wijkbericht leest u over de noodzaak
van deze werkzaamheden.
De gemeente voert in de week 15 en 16 (13 t/m
20 april) met spoed werkzaamheden uit aan 27
wilgen in de beplanting ter hoogte van de
Orinocodreef. In dit wijkbericht leest u over de
noodzaak van deze werkzaamheden.
Tijdens de laatste storm zijn er enkele wilgen in
deze beplanting omgewaaid. Hiervan hebben
bewoners bij ons melding gedaan. We hebben de
bomen geïnspecteerd. Uit die inspectie blijkt dat
we 10 bomen moeten kappen en 17 bomen
moeten snoeien. Dit doen we om
veiligheidsredenen. Op het kaartje (zie
achterzijde) zijn alleen de bomen weergegeven
die we gaan kappen en snoeien.

Informatie
Voor meer informatie over de noodkap kunt u
contact opnemen met het Klant Contact
Centrum, via telefoonnummer 14030.
Met vragen over uw wijk kunt u terecht bij:
Wijkbureau Overvecht
Zamenhofdreef 17, Utrecht
Tel. 14030 E-mail: noordwest@utrecht.nl

Waarom kappen?
De reden van kap is dat een aantal bomen is
ontworteld. Deze bomen hangen vast in andere
bomen. Er zijn ook bomen die gebreken
vertonen zoals scheuren in de stam. Hierdoor
ontstaat een verhoogd risico op windworp of
stambreuk.
Waarom snoeien?
De reden van snoei is dat enkele bomen scheef
richting woningen hangen. Deze bomen hebben
zware kronen/toppen. Deze bomen hebben een
verhoogd risico op stambreuk en/of takbreuk.
Meer weten over bomen?
Wilt u meer weten over het beleid en beheer van
bomen in Utrecht? Kijk dan op:
www.utrecht.nl/bomenzorg
Verspreidingsgebied:
Graag bij San Cristobaldreef 10 woningen direct grenzend aan beplanting. Chilidreef circa 30 woningen
die direct op de beplanting uitkijken.
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