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Kap van een boom in uw straat
De gemeente Utrecht kapt binnenkort een boom bij u in de straat. In dit wijkbericht leest u om welke boom het
gaat en waarom we de boom kappen.

Welke boom wordt gekapt?
Het gaat om een els met boomnummer 1948434 aan
de Nieuwe Vaart ter hoogte van huisnummer 11 in
Vleuten. Op de achterzijde van dit wijkbericht vindt u
een overzicht.
Waarom kapt de gemeente deze boom?
Meestal is de reden van kap een slechte conditie of
ziekte. In dit geval is vanwege een onoplosbare
onveilige situatie op particulier terrein een
kapvergunning verleend.
De gemeente heeft voor het verwijderen van de boom
een vergunning aangevraagd, deze is gepubliceerd via
de website overheid.nl bij officiële bekendmakingen.
De vergunning is inmiddels verleend door het college
van B en W, u kunt geen bezwaar meer indienen.
Situatie
Op deze locatie is in het verleden regelmatig herstraat
om het gemeentelijk trottoir veilig te houden. Ook is de
ruimte rond de stam vergroot ten koste van een
parkeerplaats om meer ruimte te bieden aan de
wortels van de boom. Ook op particulier terrein
veroorzaakt de boom opdruk van verharding in de
voortuin en de oprit van woning aan de Nieuwe vaart
11. De situatie is onveilig omdat de klinkers van de
voortuin en oprit ernstig worden opgedrukt.
Wortelonderzoek 2019
Om een duurzame oplossing te zoeken voor dit
probleem is op 28 augustus 2019 een onderzoek naar
de boomwortels uitgevoerd. Uit dit onderzoek komt
naar voren dat bij het kappen van de wortels op de
erfgrens de els een verhoogd risico op omvallen krijgt.
Om dit risico tot een acceptabel niveau terug te
brengen, moeten alle takken tot de hoofdstam worden
teruggesnoeid (kandelaberen). Verwacht wordt dat de

boom de wortelkap in combinatie met kandelaberen
niet overleefd.
Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de boom niet
verplantbaar is.
Komt er een nieuwe boom terug?
Er is onvoldoende ondergrondse groeiruimte om
dezelfde boomsoort terug te planten, daarom planten
we een meelbes (Sorbus intermedia) terug die ook op
andere plekken in deze straat groeit. Deze boom wordt
in het plantseizoen (november tot maart) geplant.
Boomspiegel in zelfbeheer?
Het kan voorkomen dat de boom die gekapt wordt, in
een boomspiegel in zelfbeheer staat. Heeft u een
boomspiegel in uw straat in zelfbeheer en wordt de
boom die hierin staat gekapt? Haalt u dan uw plantjes
uit de boomspiegel voordat de boom gekapt wordt. U
bent er dan zeker van dat uw plantjes niet
beschadigen tijdens de kap.
Meer weten over bomen?
Wilt u meer weten over het beleid en beheer van
bomen in Utrecht? Kijk dan op:
www.utrecht.nl/bomenzorg.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
afdeling BORG via telefoonnummer 14 030. of een
mail sturen aan borg@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkservicecentrum Vleuten de Meern,
Dorpsplein 1, of via telefoonnummer 14 030.
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