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Noodkap van een witte paardenkastanje en iep Merelhof
De gemeente Utrecht kapt in week 11 (11t/m15 maart) een witte paardenkastanje en een iep op het
Merelhof. In dit wijkbericht leest u om welke bomen het gaat, waarom we de bomen kappen en wat
de gevolgen voor u zijn.
Welke bomen worden gekapt?
Het gaat om een witte paardenkastanje met
boomnummer 1905334, leeftijd 98 jaar.
Een Hollandse bastaardiep met boomnummer
3460544 met een leeftijd van 20 jaar.

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.

Waarom kapt de gemeente deze bomen?
De witte paardenkastanje is aangetast door
paardenkastanjebloedingsziekte.
De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie
welke bloedingen veroorzaakt op stam en takken
de bast sterft uiteindelijk af. Op de stam zitten
vruchtlichamen van het fluweelpootje en een
parasitaire gewone oesterzwam. Bij de Hollandse
bastaardiep is een zogenaamde ‘trekproef’
uitgevoerd. Een trekproef geeft aan hoe stabiel
een boom is. De uitkomst van de trekproef liet
een instabiele boom zien. Beide bomen worden
via een noodkapprocedure gekapt. Op de
Merelhof zal een nieuwe boom worden terug
geplant. In overleg met de bewoners zal een
nieuwe boomsoort worden uitgezocht.
Het plantseizoen voor bomen loopt vanaf half
november tot eind maart.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de afdeling BORG Cultuurtechniek, via

telefoon 14030. Voor andere vragen over uw

wijk kunt u rechtstreeks terecht bij wijkbureau
Oost-Noordoost F.C. Donderstraat 1 3572 JA

Utrecht, via telefoon 14030. Op www.utrecht.nl
vindt u bij 'wonen en wijken' een overzicht van
alle wijkbureaus.

Boomspiegel in zelfbeheer?
Het kan voorkomen dat de bomen die gekapt
worden in een boomspiegel in zelfbeheer staat.
Heeft u boomspiegels in uw straat in zelfbeheer
en worden de bomen die hierin staan gekapt?
Haalt u dan uw plantjes uit de boomspiegels
voordat de bomen gekapt worden. U bent er dan
zeker van dat uw plantjes niet beschadigen
tijdens de kap.
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