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Snoeien en kappen essen park de Koppel
De gemeente start op donderdag 29 november met
werkzaamheden in park de Koppel. We snoeien en
kappen daar essen, die besmet zijn met

essentaksterfte. De werkzaamheden duren ongeveer
twee weken.

Bomen zijn dood
Tijdens inspectie bleken de essen in park de Koppel
in zeer slechte conditie. De meeste essen zijn hoog
en dun. Deze essen hebben nooit de ruimte gehad
om uit te groeien tot mooie grote bomen. Nu zijn de
bomen aangetast met essentaksterfte. Deze
schimmelziekte zorgt ervoor dat takken kunnen
breken of dat de bomen kunnen omvallen.
Uiteindelijk zorgt de ziekte ervoor dat de bomen
doodgaan, dat is hier ook gebeurd.
Gevaarlijke situaties voorkomen
Om te voorkomen dat dode takken breken of
bomen omvallen, nemen we maatregelen. We
snoeien en kappen de essen. U kunt de bomen
buiten herkennen aan gele stippen op de stam
(snoeien) of rode stippen (kappen). Op de
achterkant van dit wijkbericht ziet u om welke
bomen het gaat.
Hout voor planten en dieren
De gesnoeide takken en gekapte bomen blijven
achter in het park. Dood hout heeft namelijk een
hoge ecologische waarde, het dient als voedsel voor
planten en bomen, en biedt een schuilplaats aan
dieren.

Verspreidingsgebied: nog invullen

Nieuwe bomen
Na het snoeien en kappen, planten we ook nieuw
groen terug. Op sommige plekken planten we
bomen, op andere plaatsen struiken die meters
hoog kunnen worden. Het planten doen we nog dit
plantseizoen, dat loopt tot maart 2019.
Overige werkzaamheden in park de Koppel
Er vinden de komende tijd meer werkzaamheden
plaats in park de Koppel. Zo kappen we volgend
voorjaar 33 populieren en 5 essen tussen het
Nieuwe Houtensepad en Salzburg. Daarover
informeerden we u in juli van dit jaar met een
wijkbericht en tijdens de informatieavond.
Ook naast het afvalscheidingsstation gaan we 30
populieren vervangen. Hierover ontvangt u volgende
week een wijkbericht, waarin we u uitnodigen voor
een informatieavond.
Meer weten
Wilt u meer weten over essentaksterfte? Kijk op
www.utrecht.nl/essentaksterfte
Vragen
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met het klantcontactcentrum, via 14030.
Voor overige vragen over uw wijk, kunt u contact
opnemen met uw wijkbureau, via 14030. Op
www.utrecht.nl vindt u bij 'wonen en wijken' een
overzicht van alle wijkbureaus.
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