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Vervangen van 2 zieke essen op het speelpleintje in uw
straat
Welke boomsoort komt er terug? Kies mee!
De essentaksterfte bedreigt in Utrecht zo’n 24.000
essen. In de Bollenhofsestraat staan 2 essen die zo
ziek zijn dat we ze moeten kappen. We vervangen
de essen door andere bomen. U kunt meedenken
over de soort boom die we terug planten.
Wat is essentaksterfte?
Essentaksterfte is een ongeneeslijke
schimmelziekte, die in heel Europa voorkomt. 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.
Welke boomsoort komt er terug?
De essen staan op het speelpleintje achter BSO de
Warmoes. We vervangen de essen door een nieuwe
boomsoort. U kunt kiezen uit 3 soorten:
•
Zomerlinde (Tilia platyphyllos ‘Naarden’)
•
Valse Christusdoorn (Gleditsia triacanthos
‘Skyline’)
•
Hollandse iep (Ulmus ‘Lobel’).

Op de achterkant van dit wijkbericht vindt u
afbeeldingen en kenmerken van deze soorten. Geef
vóór 17 september uw voorkeur voor één van de
soorten door. Dat kan door een email te sturen naar
bettina.leiss@utrecht.nl. Vermeldt u ook de naam
van uw straat? De boomsoort met de meeste
voorkeursstemmen planten we terug.
Wanneer kappen we de essen?
In het najaar komen we in uw straat om de essen te
kappen en de nieuwe bomen te planten. U ontvangt
tegen die tijd een wijkbericht, zodat u weet wanneer
de werkzaamheden starten.
Meer weten
Wilt u meer weten over essentaksterfte? Kijk op
www.utrecht.nl/essentaksterfte
Vragen
Heeft u na het lezen van dit wijkbericht nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met Bettina Leiss via
14 030. Voor overige vragen over uw wijk, kunt u
contact opnemen met uw wijkbureau, via 14 030.

Verspreidingsgebied: Bollenhofsestraat, rondom speeltuin bij BSO de Warmoes
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Zomerlinde (Tilia platyphyllos ‘Naarden’)
•
•
•
•

hoogte: 15-20 m
Kroon: breed eirond, halfopen kroon
Schors en takken: grijs
Bloemen: geel, bloeit in juni, geurende
bloemen

•
•

Vruchten: grijs
Faunaboom: drachtboom voor bijen,
waardboom voor vlinders

Valse Christusdoorn (Gleditsia
triacanthos ‘Skyline’)
•
•
•

Hoogte: 15 - 20 m, snelgroeiend
Kroon: breed eirond tot rond, halfopen kroon
Schors en takken: grijze stam, takken van
roodbruin naar olijfbruin

•
•
•
•
•

Herfstkleur: geel

•
•
•

Hoogte: 15 - 18 m

Bloemen: lichtgroene trossen, juni/juli
Vruchten: zelden
Faunaboom: drachtboom voor bijen
goed

Hollandse iep (Ulmus ‘Lobel’)
Kroon: breed piramidaal, dichte kroon
Schors en takken: glad, zilvergrijs, later met
zwartgrijze groeven, twijgen olijfgroen

•

Bloemen: in dichte trossen op korte stelen,
lichtgroen, maart/april

•

Vruchten: platte gevleugelde nootjes, rond
tot elliptisch, bruin

