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Wijkbericht

juni 2018

(Nood)kap van drie bomen Oudegracht 193, 207 en 338
De gemeente Utrecht kapt in week 24 (11 t/m 15 juni) met spoed drie bomen op de werven aan de
Oudegracht. Met dit wijkbericht informeren wij u over deze bomenkap.

De afgelopen weken hebben wij met trekproeven



Ter hoogte van de Oudegracht 338 staat

de stabiliteit van 43 bomen langs de Oudegracht

een gewone es met boomnummer

gecontroleerd. Dit is onderdeel van reguliere

18792999. De es is ernstig aangetast

controles. Hieruit kwam naar voren dat van twee

door essentaksterfte. Meer informatie

bomen de stabiliteit zo slecht is, dat het risico

over deze ziekte vindt u op

bestaat dat de bomen omvallen en zo schade of

www.utrecht.nl/essentaksterfte.

letsel veroorzaken. Daarom moeten we de
bomen zo spoedig mogelijk kappen.

Nieuwe bomen
De gemeente plant op deze locaties in het

Zonder vergunning

plantseizoen nieuwe bomen terug. Het

Omdat we twee bomen kappen met de

plantseizoen van bomen loopt van november

noodkapprocedure, is hiervoor geen vergunning

tot en met half maart. De bomenvisie is

nodig. Bij een derde boom is de ongeneeslijke en

hierbij het uitgangspunt. De bomenvisie

dodelijke schimmelziekte essentaksterfte

kunt u nalezen op: www.utrecht.nl/werven

aangetroffen. Deze es mogen wij ook zonder

bij ‘bomen op de werven’.

vergunning kappen.
Meer weten?
Welke bomen?




Wilt u meer weten over het beleid en beheer

Ter hoogte van de Oudegracht 193 staat

van bomen? Kijk dan op

een zilverlinde met boomnummer

www.utrecht.nl/bomen. Mocht u nog vragen

1952597.

hebben, kunt u contact opnemen met het

Ter hoogte van de Oudergracht 207

Klant Contact Centrum via 14030.

staat een kleinbladige linde met
boomnummer 1851348.
Ondanks voorzorgmaatregelen om de
boomwortels te sparen, zijn er tijdens het
herstelwerk aan de walmuren toch steunwortels
beschadigd. Dit is waarschijnlijk de oorzaak van
de slechte conditie van de boom.

Verspreidingsgebied:
Oudegracht tussen Gaardbrug - Hamburgerbrug en Weesbrug (rak 10 en 11) en tussen Smeebrug en
Geertebrug (rak 13).
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