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Wijk ericht

decem er 2018

Acute noodkap 3 omen Oudegracht thv 246 is
Met dit wijk ericht informeren wij u over uitgevoerde noodkappen op de Oudegracht thv 246 is
Reden van deze noodkappen
De wortels van de omen op de werven
he en weinig ruimte om te groeien.
Vanwege hun plek en kwets aarheid
inspecteert de gemeente de omen in het
wervenge ied ieder half jaar. Tijdens een
oomveiligheidsinspectie uitgevoerd op
4 decem er zijn 3 omen gevonden welke
zwaar insta iel waren. De wortelkluiten van
de omen waren al aan het kiepen.
De omen zijn vanwege hoge gevaarzetting
dezelfde dag acuut geveld. Het etreft 2
gewone linden Oudegracht 234 en 246 is.
Een gewone meidoorn Oudegracht 256.
De 3 opengevallen plekken zullen worden
herplant met nieuwe onen.

Meer weten over omen?
Wilt u meer weten over het eleid en eheer
van omen in Utrecht? Kijk dan op:
www.utrecht.nl/ omen. Hier vindt u ook
meer informatie over inspecties en
trekproeven.
Contact
Als u nog vragen heeft over de
3 noodkappen, dan kunt u contact opnemen
met senior oomtechnisch adviseur, de heer
F. van den Brink via tel 14 030.
Met vragen over uw wijk kunt u terecht ij
Wijk ureau Binnenstad, via
innenstad@utrecht.nl of Stadsplateau 1.

Oorzaak
Het is niet ekend waarom de omen
minder sta iel zijn dan voorheen.
Hiervoor zijn meerdere redenen denk aar.
Het afgelopen jaar zijn op sommige plekken
werkzaamheden aan de walmuren
uitgevoerd. Hoewel we daar ij extra
voorzichtig te werk gaan ij omen, kunnen
de omen hier wel onder geleden he en.
Maar ook de ondergrondse groeiplaats in de
smalle werf (weinig ruimte voor wortels en
een veranderende grondwaterstand) en
parasitaire schimmels in de wortels kunnen
oorzaken zijn.

Verspreidingsge ied:
Directe omgeving van de Oudegracht 234, 246 is en 256
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