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Wijkbericht

april 2021

Uitkomsten fase 2: trekproeven iepen Furkabaan
en Simplonbaan
In februari en maart voerden we extra proeven uit om de iepen langs de Furkabaan en Simplonlaan te
onderzoeken. In dit wijkbericht leest u wat de uitkomsten hiervan zijn en de volgende stappen.
Wat we hebben gedaan
Van 15 februari tot en met 19 maart onderzochten we
251 iepen die we nog niet eerder hadden onderzocht
met een trekproef. Dit was nodig omdat door nieuw
inzicht bleek dat alle iepen langs de Furkabaan en
Simplonbaan het risico hebben niet goed genoeg
geworteld te zijn. Uiteindelijk kan dit zorgen voor het
breken van de stam.

kappen de bomen met spoed. Hiervoor volgen we de
procedure voor noodkap.

Uitkomsten
Uit de trekproeven blijkt dat we 192 bomen moeten
kappen. Bij 98 van deze iepen is het risico zodanig dat
deze met spoed moeten worden gekapt.
De overige bomen zijn een minder groot gevaar voor
de omgeving. Deze iepen kappen we in het laatste
kwartaal van 2021.

Komen er nieuwe bomen terug?
In fase 1 kapten we 72 bomen met spoed. Daar
hebben we inmiddels 52 bomen voor terug geplant, die
beter geschikt zijn voor deze locatie: Gummiboom,
kleinbladige linde, Veldesdoorn, Japanse sierkers,
Meelbes.
Het is niet mogelijk om alle 72 bomen terug te planten.
Op een aantal plekken is de bodem daar niet geschikt
voor. De komende maanden nemen we maatregelen
om deze grond te verbeteren. De herplant van de
overige 20 bomen zal dan gebeuren in het volgende
plantseizoen, dat loopt van november 2021 tot en met
maart 2022.

Planning
We starten met het kappen op donderdag 29 april.
Het kappen van de 98 bomen gebeurt in ongeveer 3
weken in willekeurige volgorde. Achterop het
wijkbericht vindt u een kaartje met de bomen waar het
om gaat.
Wat merkt u van de werkzaamheden
De werkzaamheden vinden plaats tussen 8:00 uur en
16:00 uur. U kunt geluid horen van de motorzaag en
de werkvoertuigen. Tijdens het kappen staan de
wagens op de weg of het fietspad. Het verkeer kan
hier langs rijden. Soms stoppen we het verkeer om de
boom om te laten vallen op de weg of het fietspad.
Waarom met spoed kappen?
De bomen zijn niet stabiel, ze kunnen omvallen. De
bomen zijn daarom een gevaar voor de omgeving. We
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Flora- en faunawet
Voordat we starten met kappen, controleren we de
bomen volgens de flora- en faunawet op de
aanwezigheid van vogelnesten en houden rekening
met eventueel aanwezige nesten.

Voor de bomen die we nu gaan kappen (fase 2)
komen nieuwe bomen terug, ook in het volgende
plantseizoen. Dus tussen november 2021 en maart
2022.
Meer weten over bomen?
Wilt u meer weten over het kappen en planten van
bomen? Kijk dan voor meer informatie over noodkap
op www.utrecht.nl/noodkap. En op
www.utrecht.nl/bomen
Wilt u meer weten over de kap van de bomen in uw
straat? Dan kunt u contact opnemen met het
Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 030.
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