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Esdoorn ingepakt met plastic wordt gekapt
De gemeente pakt deze week een esdoorn bij u in de straat in met plastic. Deze boom heeft roetschorsziekte.
Roetschorsziekte is een schimmelziekte die bij mensen gezondheidsklachten kan geven. We gaan de boom
inpakken met plastic om te voorkomen dat de schimmel zich verspreidt en voor klachten zorgt. We kappen de
boom zo spoedig mogelijk.

Om welke boom gaat het?
Het gaat om een esdoorn met boomnummer: 1856491
aan de Van Lieflandlaan ter hoogte van huisnummer
76. Op de achterkant van dit wijkbericht vindt u een
overzicht.
Hoe nu verder?
We controleren de bomen aan de Van Lieflandlaan
iedere drie jaar. Tijdens een eerdere controle zagen
we al dat de boom een slechte conditie had. Tijdens
deze controle hebben we geconstateerd dat de boom
roetschorziekte heeft.
Roetschorsziekte
De roetschorsziekte is een zeldzame boomziekte. De
ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel
(cryptostroma corticale). Als mensen lang en vaak
worden blootgesteld aan de schimmel kunnen ze last
krijgen van de luchtwegen (hoesten en
kortademigheid).

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 via
telefoonnummer 14 030 of een mail sturen aan
borg@utrecht.nl.

De kans dat u, als omwonende, gezondheidsklachten
krijgt is heel klein.
Heeft u vragen over de risico’s voor uw gezondheid,
dan kunt u contact opnemen met de GGD Regio
Utrecht, telefoonnummer 030-608 60 86.
Komt er een nieuwe boom terug?
Op de opengevallen plek wordt in het plantseizoen een
nieuwe boom geplant. Het plantseizoen van bomen
loopt van november tot maart.
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