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Esdoorn ingepakt met plastic
Op woensdag 22 januari heeft de gemeente een esdoorn in uw straat met plastic ingepakt. We
denken dat deze boom roetschorsziekte heeft. Roetschorsziekte is een schimmelziekte die bij
mensen gezondheidsklachten kan geven. We hebben de boom ingepakt met plastic, om te
voorkomen dat de schimmel zich verspreidt en voor klachten zorgt. Binnen twee weken kappen we de
boom.

Om welke boom gaat het?

De kans dat u, als omwonende,

Misschien heeft u de ingepakte esdoorn al

gezondheidsklachten krijgt is heel klein.

gezien, hij staat op de hoek Japuradreef/

Heeft u vragen over de risico’s voor uw

Orinocodreef. Op het kaartje op de achterkant

gezondheid, dan kunt u contact opnemen met de

van dit wijkbericht ziet u om welke boom het

GGD Regio Utrecht, telefoonnummer 030-608

gaat.

60 86

Hoe nu verder?

Meer informatie

We controleren de bomen op de Orinocodreef

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

iedere drie jaar. Tijdens een eerdere controle

met Rob Vermeulen, adviseur bomen, via

zagen we al dat de esdoorn dood is. We hebben

telefoon 14030.

de boom toen op de vellijst najaar 2019 gezet.
Bomen op de vellijst kunnen gevaarlijk worden.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

Daarom kappen we deze bomen.

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Overvecht,
overvecht@utrecht.nl of via telefoon 14030.

Na een melding van een bewoner hebben we de
boom extra gecontroleerd. Tijdens deze controle
zagen we dat de esdoorn hoogstwaarschijnlijk
roetschorsziekte heeft. We hebben de boom toen
direct ingepakt met plastic. Binnen twee weken
kappen we de boom.
Roetschorsziekte
De roetschorsziekte is een zeldzame
boomziekte. De ziekte wordt veroorzaakt door
een schimmel (cryptostroma corticale). Als
mensen lang en vaak worden blootgesteld aan
de schimmel kunnen ze last krijgen van de
luchtwegen (hoesten en kortademigheid).

Verspreidingsgebied:
Japuradreef (deel), Orinocodreef (deel)
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