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Vervangen zieke essen en vergroenen Kretadreef
Twaalf essen op de Kretadreef zijn ziek; ze hebben de essentaksterfte. Daarom vervangen we de essen. U
kunt meebepalen welke nieuwe soort boom er komt in uw straat. Ook leggen we grote plantvakken en een
haag aan.
Welke boomsoort komt er terug?
We vervangen twaalf bomen. Er komen verschillende
soorten terug. Voor de bomen in de straat kunt u
kiezen uit variant A of B.
Variant A bestaat uit esdoorn (acer pseudoplatanus
‘Erectum’) en linde (tilia heterophylla ‘Prestige’).
Variant B bestaat uit blaasjesboom (koelreuteria
paniculata) en iep (ulmus ‘Homestead’).
Op www.utrecht.nl/bomennieuws vindt u afbeeldingen
en kenmerken van deze soorten. Geef vóór
10 december 2020 uw voorkeur voor variant A of B
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
voorkeursstemmen 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 Kretadreef vergroten we de vakken waar de
bomen in staan en beplanten deze.
Ter hoogte van huisnummers 122-168 ligt een breed
trottoir. Hier leggen we twee grote plantvakken aan.
Rondom de afvalcontainers plaatsen we hagen.
Op het stuk Kretadreef tussen Humberdreef en
Kalymnosdreef planten we een haag langs de
parkeerplaatsen.

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.
Wanneer vervangen we de bomen?
We vervangen de bomen vóór april 2021. U ontvangt
tegen die tijd een wijkbericht met de start 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.

In de groenstrook tussen Kretadreef en Kalymnosdreef
staat een es die we vervangen. We planten er ook nog
3 extra bomen. Er komen twee moerbeien en twee
grove dennen. Op www.utrecht.nl/bomennieuws vindt
u het ontwerp.

Verspreidingsgebied:
Kretadreef, Kalymnosdreef 100 tot 142, en Humberdreef 2
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