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Wijkbericht

februari 2019

Noodkap twee bomen op de werf Oudegracht 258 en
260
In week 8 (18 – 22 februari) gaan wij een els en
een gewone es op de werf van de Oudegracht
258 en 260 vellen.
Onderzoek naar de conditie van de bomen
De wortels van de bomen op de werven
hebben weinig ruimte om te groeien. Vanwege
hun plek en kwetsbaarheid inspecteert de
gemeente de bomen in het wervengebied ieder
half jaar. Afgelopen november hebben wij deze
inspecties bij alle bomen op de werven
uitgevoerd. Bij een els en een gewone es op de
werf van de Oudegracht 258 en 260 is begin
februari 2019 een zogenaamde ‘trekproef’
uitgevoerd. Een trekproef geeft aan hoe stabiel
(en dus veilig) een boom staat.
Noodkap is noodzakelijk
De uitkomst van de trekproef liet een
instabiele els en es zien. Beide bomen zijn
onveilig en gaan we vellen. We planten zo
spoedig mogelijk twee nieuwe bomen terug op
de opengevallen plekken.

Meer weten over bomen?
Wilt u meer weten over het beleid en beheer
van bomen in Utrecht? Kijk dan op:
www.utrecht.nl/bomen. Hier vindt u ook meer
informatie over inspecties en trekproeven.
Contact
Als u nog vragen heeft over de noodkappen,
neem dan contact op met senior
boomtechnisch adviseur, de heer F. van den
Brink via tel 14 030.
Heeft u andere vragen over de werkzaamheden
aan de werven, neem dan contact op met
omgevingsmanager Willem Addink via e-mail:
werven@utrecht.nl. U kunt hem ook bellen via
14 030 of langskomen in onze werfkelder aan
de Oudegracht 387 (tijdens kantooruren).
Met vragen over uw wijk kunt u terecht bij
Wijkbureau Binnenstad, via
binnenstad@utrecht.nl of Stadsplateau 1.

Oorzaak
Het is niet bekend waarom de bomen minder
stabiel zijn dan voorheen. Hiervoor zijn
meerdere redenen denkbaar.
De afgelopen jaren zijn op sommige plekken
werkzaamheden aan de walmuren uitgevoerd.
Hoewel we daarbij extra voorzichtig te werk
gaan bij bomen, kunnen de bomen hier wel
onder geleden hebben. Maar ook de
groeiplaats in de smalle werf (weinig ruimte
voor de wortels) of nog onzichtbare parasitaire
schimmels bij de wortels kunnen de oorzaken
zijn.
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