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Onderzoek naar veiligheid iepen Furkabaan en
Simplonbaan
In de week van 17 augustus start de gemeente met extra onderzoeken naar iepen langs de Furkabaan en de
Simplonbaan. Uit deze onderzoeken komt naar voren hoe sterk de bomen zijn en of zij een risico vormen voor
de omgeving. De onderzoeken duren 4 weken. In dit wijkbericht informeren we u over de werkzaamheden.
Waarom extra onderzoeken?
Uit een boomveiligheidscontrole is naar voren
gekomen dat er bij 145 van de 500 iepen een kans is
op stambreuk. Dit betekent dat de iepen bij
bijvoorbeeld harde wind kunnen omwaaien. We
hebben 15 van deze iepen met spoed moeten kappen
vanwege een verhoogde kans op stambreuk. Hierover
hebben we u eerder geïnformeerd via een wijkbericht.
Voor de overige 130 iepen is nog aanvullend
onderzoek nodig, om meer duidelijkheid te krijgen over
de risico’s voor de omgeving. Bij deze bomen is
mogelijk de stam van de boom niet goed vergroeid met
de wortels. Op de achterkant van dit wijkbericht ziet u
het gebied waar de bomen staan.
Onderzoek bestaat uit 2 delen
1. Vrijgraven stamvoet
Tijdens dit onderzoek graven we de stamvoet van de
boom deels vrij. Zo kunnen we de wortels goed
bekijken en de kwaliteit beoordelen. Geeft dit
onvoldoende duidelijkheid dan voeren we een
trekproef uit.

16,17 en 21 september: groeiplaatsonderzoek
29 september en 2 oktober: inzet zuigwagen voor
onderzoek naar de wortels.
Resultaten
Zodra we de uitslagen van de onderzoeken binnen
hebben, weten wat er aan maatregelen nodig is en
wanneer we ze kunnen uitvoeren, dan informeren we u
hierover via een wijkbericht.
Meer informatie?
Heeft u vragen over bomen in uw straat? Dan kunt u
contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de
gemeente Utrecht via telefoonnummer 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Zuid, ’t Goylaan 75, of via
telefoonnummer 14 030.

2. Trekproef
Met een trekproef wordt door middel van een lier met
een kunststof lijn gemeten hoe sterk de boom is
verankerd in de bodem. Bij bomen waarbij de
verankering in de bodem onvoldoende is treffen we
maatregelen (snoeien of kappen).
Planning
17 t/m 28 augustus: vrijgraven stamvoeten
31 augustus t/m 3 september & 14 en 15 september:
uitvoeren trekproeven.
Verspreidingsgebied:
Furkabaan en Simplonbaan

Utrecht.nl

Foto: Vrijgraven van de stamvoet voor het
beoordelen van de kwaliteit van de wortels.

