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Koninklijke naam voor nieuwe bruine beuk
rotonde Emmalaan/Oudwijk
Met dit wijkbericht informeren we u over de digitale onthulling van de koninklijke naam voor de nieuwe bruine
beuk op de rotonde van de Emmalaan/Oudwijk. Een feestelijke onthulling ter plaatse met alle bewoners en
geïnteresseerden zit er vanwege de coronamaatregelen helaas niet in, maar wethouder Kees Diepeveen en
voorzitter van de Stichting Wilhelminapark Michiel Wijn onthullen de koninklijke naam via een filmpje op
www.utrecht.nl/wilhelminapark.
Welke Koninklijke naam?
De nieuwe bruine beuk zal de komende decennia
zeker uitgroeien tot een waardige vervanger van zijn
voorganger. De stichting Wilhelminapark heeft
voorgesteld om de nieuwe beuk een koninklijke naam
te geven en dat is gelukt. Michiel Wijn, voorzitter van
de stichting: “Dat zal niet misstaan in deze buurt vol
met koninklijke namen. De naam maken wethouder
Diepeveen en ik bekend via een filmpje (zie
onderstaande link).”
Digitale onthulling naam
De onthulling van de naam zal online te zien zijn, een
korte impressie (3 min.) én via de social media
kanalen van de gemeente Utrecht. Een filmverslag van
het proces voor het vellen en planten van de beuk en
een korte impressie staan ook op de website
www.utrecht.nl/wilhelminapark. Deze zomer plaatsen
wij het naambordje bij de boom.
Goede samenwerking
De gemeente en stichting Wilhelminapark kijken terug
op een zorgvuldig traject, goede samenwerking en
afstemming met de omgeving. De gemeente heeft
alles geprobeerd om verspreiding van de agressieve
bodemschimmel in de wortels van de 170 jaar oude
zieke bruine beuk zo lang mogelijk te vertragen. Toen
dat niet meer mogelijk bleek, was het kappen van de
‘oude’ beuk onvermijdelijk. Intussen was een
volwassen bruine beuk gevonden, die op donderdag
20 februari zijn nieuwe stek op de rotonde
Emmalaan/Oudwijk heeft ingenomen.

Zowel ondergrondse als bovengrondse verankeringen
houden de beuk de komende jaren op zijn plek, totdat
hij voldoende geworteld is om op eigen kracht verder
te groeien. De nieuwe beuk krijgt hiervoor drie jaar
lang extra zorg.
Feiten over de nieuwe bruine beuk
•
Latijnse naam: Fagus sylvatica ‘Atropunicea’
•
Leeftijd circa 50 jaar
•
Hoogte 20 meter
•
Stamdoorsnede van 43 centimeter
•
Breedte kroon van 6 - 8 meter
•
Een kluitdoorsnede van 3,5 meter
Kaart om te herinneren
Bij dit wijkbericht treft u een kaart aan waarop de oude
en de nieuwe bruine beuk samen zijn afgebeeld. Om
te herinneren.
Informatie
Voor uw vragen kunt u contact opnemen met het
Klantcontactcentrum van de gemeente Utrecht van
maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.30 uur en op
donderdag tot 20.00 uur op tel. 14 030.
Voor informatie over uw wijk kunt u terecht bij
wijkbureau Oost, F.C. Dondersstraat 1 of
telefoonnummer 14 030.
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