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Nieuwe beuk vervangt zieke iconische boom op rotonde
Emmalaan/Oudwijk
De gemeente Utrecht gaat de zieke bruine beuk kappen. De jarenlange behandelingen hebben de
boom helaas niet kunnen redden. Wel heeft de gemeente een waardige vervanger gevonden. Dit is
een 35 jaar oude bruine beuk die al een behoorlijke omvang heeft. De kap en herplant vinden in
februari plaats. In totaal duren de werkzaamheden circa twee weken.
De gemeente heeft de afgelopen 5 jaar veel
gedaan om de levensverwachting van de oude
bruine beuk, in de volksmond ‘rode beuk’, te
verlengen. In die jaren zijn er diverse
specialistische behandelingen bij de boom
uitgevoerd. In het voorjaar van 2019 werd
duidelijk dat de boom niet langer levensvatbaar
was. Medio 2019 is besloten om een
vergunningprocedure te starten voor het kappen
van de beuk. Eind vorig jaar heeft het college van
burgemeester en wethouders de
omgevingsvergunning (kapvergunning) verleend.
Opvolger staat klaar
De nieuwe boom staat bij een kweker in Brabant.
Op 20 februari komt de beuk in de loop van de
ochtend naar Utrecht. Daar vindt deze bruine
beuk dan zijn nieuwe stek op de rotonde
Emmalaan/Oudwijk.
Wanneer gaat er wat gebeuren?
De gemeente gaat de ‘oude’ beuk op 11 februari
kappen. De dag ervoor treft zij de nodige
voorbereidingen, zoals het aanleggen van
rijplaten om verdichting van de grond te
voorkomen. In diezelfde week gaat zij ook de
wortels en de stamvoet verwijderen. Op 19
februari wordt er schone grond aangebracht voor
de nieuwe boom. 20 februari vindt het transport
en het planten van de nieuwe beuk plaats. Na
alle werkzaamheden zaait de gemeente nieuw
gras in en maakt zij het straatwerk weer netjes.
In het voorjaar wordt de komst van de nieuwe
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boom op feestelijke wijze gevierd. Een

de gemeente met betrokken partijen af welke

aankondiging hiervan leest u in een volgend

bestemming het hout krijgt.
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Meer informatie
Tweede leven voor hout ‘oude’ beuk

Voor uw vragen kunt u contact opnemen met het

Tijdens de kap beoordelen specialisten of het

Klantcontactcentrum van de gemeente Utrecht

hout van de ‘oude’ beuk een tweede leven kan

van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.30 uur

krijgen. Als dat het geval is, wordt de boom in

en op donderdag tot 20.00 uur op

grote delen opgeslagen. Het hout moet dan nog

telefoonnummer 14030.

minstens twee à drie jaar drogen, voordat het
kan worden hergebruikt. In de tussentijd stemt

