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Onderhoud bosplantsoen Karel Doormanlaan
In het bosplantsoen staat een grote zieke es. Deze vervangen we. Daarnaast doen we nog meer ingrepen om
het bosplantsoen ook voor de toekomst als parkbos in stand te houden.
Parkbos
Het bosplantsoen tussen de Sartreweg en
Karel Doormanlaan is van het type parkbos. Een
gezond parkbos bestaat uit verschillende ‘lagen’:
kruidachtige lage planten, middelhoge struiken en
hogere jonge en oude inheemse bomen. Het is een
mooie strook bos om doorheen te wandelen en vormt
een buffer tegen het verkeer van de Sartreweg.
We willen dit parkbos met verschillende lagen in stand
houden. Daarvoor is onderhoud nodig: we gaan
snoeien, dood hout verwijderen en heesters tot vlak
boven de grond afzagen zodat ze in het voorjaar weer
kunnen uitlopen. We houden de bramen in toom door
ze te maaien. Lege plekken in het bosplantsoen vullen
we aan met inheemse soorten: sneeuwbal, sleedoorn,
hazelaar, liguster, kornoelje en struikklimop.
Er staat ook een grote es met essentaksterfte. Deze
kappen we en vervangen we door een zoete kers.

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 Oost-Noordoost,
F.C. Dondersstraat 1, of via telefoonnummer 14 030.

Wanneer voeren we de werkzaamheden uit?
De werkzaamheden starten 1 februari en duren 3
weken
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.

Verspreidingsgebied:
Karel Doormanlaan 1 – 224, Cornelis Houtmanstraat 19 + 21
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