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Met spoed snoeien en vervangen bomen in Park de Koppel
Aan de rand van Park de Koppel staat een groep van 26 bomen. 16 van deze bomen moeten we met
spoed vervangen om te voorkomen dat de stam breekt of dat de bomen omwaaien door zware
windstoten. De overige 10 bomen gaan we met spoed snoeien om te voorkomen dat ze omwaaien
doordat ze geen beschutting meer hebben van de 16 te vervangen bomen.
Uitkomsten trekproeven

worden niet gepubliceerd. Het is niet mogelijk

In augustus 2018 hebben we met spoed een

om bezwaar te maken tegen de kap.

populier uit deze groep bomen gekapt, omdat
deze aan het scheefzakken was richting een
woning. In september 2019 hebben we de
bomen visueel beoordeeld. Dit gaf aanleiding om
in december 2019 bij 26 bomen uit dezelfde
groep zogenaamde trekproeven uit te voeren.
Een trekproef geeft aan hoe stabiel een boom
staat. De uitkomsten geven aan dat we met
spoed 16 van de 26 bomen moeten kappen,
omdat deze anders bij harde wind omwaaien of
afbreken.
Veiligheid
Om op korte termijn een veilige situatie te
krijgen vervangen we de 16 bomen. De
resterende 10 onderzochte bomen snoeien we
met spoed flink terug. Zo vallen ze minder snel
om als het bijvoorbeeld hard waait. In de
bosrand staan nog meer bomen, deze 17 bomen
snoeien we ook om te voorkomen dat de takken
afbreken als het hard waait. Op de achterkant
van dit wijkbericht ziet u om welke bomen het
precies gaat.
Melden kap bij provincie Utrecht
Park de Koppel valt binnen de “bebouwde kom
bosopstanden”. Dit betekent dat we voor de kap
een melding moeten doen bij provincie Utrecht.
Deze melding is gisteren gedaan. De provincie
laat aan ons aanstaande maandag weten of de
gemeente de bomen mag kappen. De melding

Besluit provincie
Zodra het besluit van de provincie bij ons
bekend is, informeren wij u opnieuw met een
wijkbericht. Meer informatie over de procedure
van de provincie kunt u vinden op
www.provincie-utrecht.nl.
Nieuwe bomen
Als de provincie besluit dat de bomen gekapt
mogen worden dan planten we nieuwe bomen
terug op de opengevallen plekken. Dit doen we
volgens de procedure van de provincie Utrecht.
Dit zullen bomen zijn die in natte kleigrond goed
groeien en genoeg wortels vormen om ook bij
harde wind overeind te blijven staan.
Meer informatie
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact
opnemen met de afdeling Boombeheer, via
telefoon 14 030 of via e-mail borg@utrecht.nl.
Mocht u behoefte hebben aan een toelichting
van ons ter plaatse, dan horen we dat graag via
borg@utrecht.nl. Dan bepalen we samen met
andere geïnteresseerden een geschikt moment.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij wijkbureau Zuid, ’t
Goylaan 75 of via telefoon 14 030 en e-mail
zuid@utrecht.nl.

van de gemeente en het besluit van de provincie
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De rode
rondjes geven
aan welke
bomen we
met spoed
moeten
kappen.
De oranje
rondjes geven
aan welke
bomen we
met spoed
moeten
snoeien.
De paarse
rondjes geven
aan welke
bomen we
snoeien om te
voorkomen
dat de takken
afbreken bij
harde wind.

