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Vervangen zieke essen en vergroening
Cayennedreef
Vier essen op de parkeerplaats van de Cayennedreef zijn ziek; ze hebben de essentaksterte. Daarom
vervangen we ze. U kunt meebepalen welke nieuwe soort boom er komt in uw straat.
Welke boomsoort komt er terug?
We kappen vier bomen en planten er vijf terug. U kunt
kiezen uit 2 nieuwe soorten: de vleugelnoot
(Pterocarya stenoptera ‘Fern Leaf’) en de hopbeuk
(Ostrya capinifolia).
Op www.utrecht.nl/bomennieuws vindt u informatie
over deze boomsoorten. Geef vóór 15 november uw
voorkeur voor één van de soorten door. Dat kan door
een email te sturen naar bettina.leiss@utrecht.nl.
Vermeldt u ook de naam van uw straat? De boomsoort
met de meeste stemmen planten we terug.
Meer bomen en groen in de straat
Utrecht wil meer bomen in de stad en daar waar het
kan, verharding vervangen door gras of beplanting.
In de Cayennedreef doen we dat door hagen rondom
de ondergrondse vuilcontainers aan te brengen. Op de
parkeerplaats plaatsen we ook een haag en op de
kopse kant van de parkeerplaats brengen we
beplanting aan. Twee plantenbakken verplaatsen we
naar de stoep. U kunt het ontwerp inzien op
www.utrecht.nl/bomennieuws.

Wanneer vervangen we de bomen?
In het najaar kappen we de bomen en planten we de
nieuwe bomen. U ontvangt tegen die tijd een
wijkbericht met de boomsoort met de meeste stemmen
en de startdatum van de werkzaamheden.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Bettina Leiss van Stadsbedrijven, via telefoonnummer
14 030 of bettina.leiss@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17,
of via telefoonnummer 14 030.

Wat is essentaksterfte?
Essentaksterfte is een ongeneeslijke schimmelziekte,
die in heel Europa voorkomt. Bij een boom met
essentaksterfte sterven eerst de bladeren af.
Vervolgens gaan de takken dood. Uiteindelijk kan de
ziekte ervoor zorgen dat de hele boom doodgaat.
De komende jaren betekent dit helaas dat veel essen
gaan verdwijnen uit het ‘straatbeeld’. Er is geen middel
tegen de essentaksterfte. Kijk op
www.utrecht.nl/essentaksterfte voor meer informatie.
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