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Trekproef monumentale beuk Emmalaan vanwege zwam
De gemeente Utrecht laat op dinsdag 9 oktober een trekproef uitvoeren bij de bruine beuk op de
Emmalaan. Deze trekproef moet uitwijzen of de monumentale boom nog stevig genoeg en dus veilig
is. In dit wijkbericht leest u meer over de boom, de trekproef en de mogelijke vervolgstappen.
Om welke boom gaat het?
De monumentale beuk aan de Emmalaan is zo’n
170 jaar oud. In 2014 ontdekten we een
schimmel in de boom. Samen met
buurtbewoners hebben we sindsdien diverse
maatregelen genomen om de conditie van de
beuk te verbeteren en de boom te kunnen
behouden.

nieuwe beuk terug. We houden u hiervan
uiteraard op de hoogte!

Wat is er aan de hand?
Onder de boom zijn parasitaire reuzenzwammen
te zien. De zwammen zijn pas boven de grond
zichtbaar als ze onder de grond al onherstelbare
schade hebben aangericht aan de wortels. Wij
weten nu niet of de boom nog veilig staat en
moeten dit onderzoeken.

Meer informatie

Trekproef
Dinsdagmorgen 9 oktober om 09.00 uur gaan
wij een trekproef uitvoeren. Dit houdt in dat een
deskundig bedrijf met een lier kracht op de
boom gaat uitoefenen. Hoekmeters leggen dan
het kantelen van de stamvoet vast. Elastometers
meten de buiging van het stamhout. Het trekken
gaat nooit zó hard, dat dat de proef zelf meer
schade aan de boom toebrengt. Alle
meetgegevens worden door deskundigen
geanalyseerd en zo kunnen zij een conclusie
trekken over de stabiliteit en veiligheid van de
boom.
Hoe verder?
We wachten eerst de uitslag van de trekproef af.
Mocht blijken dat de boom niet meer veilig is,
dan zien wij helaas geen mogelijkheden meer
om de boom te behouden. Kap zal dan
onvermijdelijk zijn. We planten in dat geval een

Verspreidingsgebied:
Omgeving Emmalaan, Oudwijk, Wilhelminapark

Meer weten over bomen?
Wilt u meer weten over het beleid en beheer van
bomen in Utrecht? Kijk dan
op: www.utrecht.nl/bomenzorg Hier vindt u ook
meer informatie over de gemeentelijke vellijst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met boomtechnisch adviseur Frank van den Brink
of Martijn Bouwer, via telefoon 14 030 of email: BORG@utrecht.nl.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij wijkbureau Oost, F.C.
Donderstraat 1, of via telefoon 14 030.
Op www.utrecht.nl vindt u bij 'wonen en wijken'
een overzicht van alle wijkbureaus.
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