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Noodkap van een boom bij u in de buurt
De gemeente Utrecht kapt zo spoedig mogelijk een boom bij u in de buurt. In dit wijkbericht leest u om welke
boom het gaat en waarom we de boom kappen.
Welke boom wordt er gekapt?

Meer weten over bomen?

hoogte van huisnummer 20. Op de achterzijde

van bomen? Kijk dan voor meer informatie over

Het gaat om een wilg aan de Ockenhuizerweg ter
van dit wijkbericht vindt u een overzicht.
Waarom met spoed kappen?

Wilt u meer weten over het kappen en planten
noodkap op www.utrecht.nl/noodkap en op
www.utrecht.nl/bomen

Er is door collega’s melding gedaan van een

Wilt u meer weten over de kap van de boom in

van de melding zijn alle wilgen langs deze weg

Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14030.

omgewaaide wilg in deze straat. Naar aanleiding
gecontroleerd. Hieruit komt naar voren dat er
nog één wilg is met gebreken. Bij wilg nr.

2000259 is een omvangrijke aantasting van

houtrot in de stamvoet aanwezig. De boom kan

uw straat? Dan kunt u contact opnemen met het

Met vragen over uw wijk kunt u terecht bij het
wijkbureau Vleuten-De Meern.

omvallen en schade aanrichten in de omgeving.
Daarom kappen we de boom met spoed.

Hiervoor volgen we de procedure voor noodkap.

Komt er een nieuwe boom terug?

Op de opengevallen plek wordt in het

plantseizoen een andere boomsoort geplant. Het
plantseizoen loopt van november tot en met

maart.

Hoe zorgen we voor onze bomen?

De gemeente verzorgt en beschermt alle

160.000 gemeentelijke bomen. Ook inspecteren
we deze regelmatig. Toch kan het voorkomen
dat we een boom aantreffen die zodanig is

aangetast dat hij elk moment kan omvallen of

waar delen kunnen uitbreken. De boom vormt

dan een direct gevaar voor de omgeving en moet
met spoed gekapt worden.
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