Stadsbedrijven
Beheer Openbare Ruimte
Telefoon 14030
E-Mail bor@utrecht.nl
www.utrecht.nl/bomen

Zaaknummer: 7584294

Wijkbericht

juli 2021

Kap van twee zieke iepen bij u in de straat
De gemeente Utrecht kapt zo spoedig mogelijk twee bomen bij u in de buurt. In het Wijkbericht leest u om
welke bomen het gaat en waarom we de bomen kappen.
Welke bomen worden er gekapt?
Het gaat om twee iepen met boomnummers: 1852276
en 1929433 in het Vechtzoompark. Op de achterzijde
van dit wijkbericht vindt u een overzicht.

Meer weten over bomen?
Wilt u meer weten over het beleid en beheer van
bomen in Utrecht? Kijk dan op:
www.utrecht.nl/bomenzorg.

Waarom kapt de gemeente deze bomen?
De bomen hebben iepziekte. Iepziekte wordt
veroorzaakt door schimmels die worden verspreid door
iepenspintkevers. De jonge iepenspintkevers vliegen
naar andere, in de buurt staande iepen en infecteren
de bomen met deze ziekte. Ook door wortelcontact
kan de iepziekte zich verspreiden van zieke naar
gezonde bomen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via
telefoonnummer 14 030 of een mail sturen aan
bor@utrecht.nl.

Bij besmette bomen krijgen takken en bladeren geen
voedsel en vocht meer, waardoor de bladeren
verwelken en de boom op korte termijn sterft.
Komen er nieuwe bomen terug?
Eerst halen we de oude boomstronken weg. Dan
kunnen we op de opengevallen plekken nieuwe bomen
planten. Dat doen we in het plantseizoen voor bomen,
dat loopt van november tot maart. Vaak duurt het dus
een paar maanden voordat er nieuwe bomen staan.
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.
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