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Noodkap 18 iepen Furkabaan en Simplonbaan
De gemeente kapt in week 25 (15 juni t/m 19 juni) met spoed 18 iepen aan de Furkabaan en Simplonbaan.
Waarom met spoed kappen?
De bomen zijn instabiel, ze kunnen omvallen. De
bomen vormen daarom een gevaar voor de omgeving.
We kappen de bomen met spoed. Hiervoor volgen we
de procedure voor noodkap.

Meer weten over bomen?
Wilt u meer weten over het kappen en planten van
bomen? Kijk dan voor meer informatie over noodkap
op www.utrecht.nl/noodkap. En op
www.utrecht.nl/bomen.

De 18 iepen staan verspreid over de Furkabaan en
Simplonbaan. Op de kaart aan de achterkant van dit
wijkbericht ziet u om welke bomen het gaat.

Wilt u meer weten over de kap van de bomen in uw
straat? Dan kunt u contact opnemen met het
Klantcontactcentrum via het telefoonnummer 14 030.

Flora- en faunawet
In het broedseizoen kappen we alleen bomen die met
spoed weg moeten. Uiteraard controleren we de
bomen eerst op vogelnesten. Dat is conform de floraen faunawet.
In één van de iepen (ter hoogte van Furkabaan 555)
zit een vogelnest. We gaan het nest controleren op
broedactiviteiten. Als er geen broedactiviteiten
plaatsvinden, dan wordt de boom direct gekapt.
Anders kappen we de boom nadat de jonge vogels het
nest hebben verlaten.

Met vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij
het Wijkbureau Zuid, ’t Goylaan 75.
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Komen er nieuwe bomen terug?
We planten nieuwe bomen terug. Dit doen we in het
plantseizoen, dat loopt van november tot maart.
We willen verschillende soorten bomen terug planten
die beter geschikt zijn voor deze locatie. We
onderzoeken nog welke soorten.
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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