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Kap van een zieke es in uw straat
Utrecht telt 24.000 essen. Tijdens een inspectie zagen we dat ruim 1000 essen besmet zijn met
essentaksterfte en dat ze dit jaar gekapt moeten worden. Een boom staat bij u in de buurt. In dit wijkbericht
leggen we uit wat we gaan doen.
Welke boom wordt er gekapt?
Het gaat om een es met boomnummer: 2016301 in het
Mauritspark. Op de achterzijde van dit wijkbericht vindt
u een overzicht.
Wat is essentaksterfte?
Essentaksterfte is een ongeneeslijke schimmelziekte,
die in heel Europa voorkomt. De ziekte bedreigt de
ongeveer 24.000 essen van de gemeente Utrecht. Bij
een boom met essentaksterfte sterven eerst de
bladeren af, daarna gaan de takken dood en
uiteindelijk kan de hele boom doodgaan. Er is geen
middel om de essen hiertegen te beschermen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over essentaksterfte? Kijk op
www.utrecht.nl/essentaksterfte.
Vragen?
Als u na het lezen van de extra informatie op onze
website nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen
via bor@utrecht.nl.

Kans op vallende takken of omvallen
De gemeente heeft de es in het Mauritspark
onderzocht. Deze es is zo ziek dat takken kunnen
breken of de boom zelfs kan omvallen. We kappen de
es. Een paar dagen voor de kap zetten we een verfstip
op de es. Omdat het om een besmettelijke ziekte gaat,
hebben we geen kapvergunning nodig.
Komt er een nieuwe boom terug?
Eerst halen we de oude boomstronk weg. Dan kunnen
we op de opengevallen plek een nieuwe boom
planten. Dat doen we in het plantseizoen voor bomen,
dat loopt van november tot maart. Vaak duurt het dus
een paar maanden voordat er een nieuwe boom staat.
Planten in boomspiegel?
Heeft u zelf planten in de cirkel rondom de boom
(boomspiegel) geplant? En wordt deze es gekapt?
Haalt u dan uw plantjes eruit voordat deze gekapt
wordt. U bent er dan zeker van dat uw plantjes niet
beschadigen tijdens de kap.
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