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Onderzoek naar wortelschade bomen na
graafwerkzaamheden De Meern
In de Meern is Open Dutch Fiber (ODF) bezig met aanleg van glasvezel. Daarvoor verrichten zij
graafwerkzaamheden in de stoep. Tijdens deze werkzaamheden zijn boomwortels beschadigd. Het werk is
daarom stilgelegd. In dit wijkbericht leest u meer over het onderzoek aan de bomen dat nodig is en hoe de
gemeente dit gaat uitvoeren.
Wat is er gebeurd?
Op woensdag 27 oktober is gebleken dat tijdens
graafwerkzaamheden schade is ontstaan aan
boomwortels van een aantal bomen in de Doctor
Ariënslaan en Renesselaan. Ondanks afspraken met
het bedrijf over de bescherming van bomen bij de
werkzaamheden, is er schade ontstaan. De
werkzaamheden zijn toen direct stil gelegd in opdracht
van de gemeente.
De aannemer is sinds 4 oktober in De Meern bezig
met de aanleg van glasvezel. Het betreft het gebied
tussen de Mauritslaan en de Laan 1954 en de
Meerndijk en de Meentweg.
We hebben op dit moment geen aanwijzingen dat er
sprake is van een direct veiligheidsrisico. Uit voorzorg
worden de bomen in het gebied waar de
werkzaamheden plaatsvinden op dit moment
geïnspecteerd. Experts van de gemeente zijn samen
met een gespecialiseerd bedrijf gestart met een
onderzoek. Zes bomen aan de Dr. Arienslaan en een
boom aan de Renesselaan met de zwaarste
wortelschade zijn onderzocht door middel van een
trekproef, een meting waarbij gekeken wordt hoe
stabiel een boom is. Alleen in geval van een hevige
herfststorm zou er een risico kunnen ontstaan. De 7
betreffende bomen worden daarom uit voorzorg vrijdag
5 november gekapt. Uiteraard is ons streven om nog
dit plantseizoen (nov- maart) bomen te herplanten.

Wat voor onderzoek is nodig?
We kunnen niet uitsluiten dat er schade aan meer
bomen ontstaan is als gevolg van de gehanteerde
werkwijze bij het graven rondom de bomen. In het
werkgebied (ook het verspreidingsgebied) staan ruim
700 bomen. Er is door onze boomtechnisch adviseurs
bekeken welke bomen dicht bij het aangelegde
netwerk staan en welke bomen naar aard en omvang
kwetsbaar zijn voor eventuele graafschade. Op basis
hiervan gaan we bij circa 400 bomen mogelijke
wortelschade individueel onderzoeken. Het onderzoek
start met de ca. 125 bomen met het grootste risico. Bij
deze bomen worden de boomwortels ter hoogte van
de geul voorzichtig ontgraven.
Wat betekent dit?
Dit betekent helaas dat we opnieuw de straten gaan
openbreken. Vandaag, woensdag 3 november is er
een inspectie door een onafhankelijk boomtechnisch
adviesbureau gedaan. Op donderdag 4 november
wordt er gestart met het onderzoek. We doen eerst
een visuele inspectie per boom. We kijken naar de
boom en de boomwortels, daarvoor wordt de stoep
opnieuw open gegraven. Als de wortels dusdanig
beschadigd zijn, doen we direct een stabiliteitsmeting
(trekproef). We starten met bomen met het hoogste
risico. Daarop volgen de bomen met een minder hoog
risico. Gedurende het onderzoek zullen we indien
nodig meteen maatregelen treffen. Ons streven is om
zoveel mogelijk bomen te behouden. Zodra er
duidelijkheid is over de uitkomsten van het onderzoek
informeren wij u hierover.
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Voor de overige 300 bomen verwachten wij door de
graafafstand tot de bomen geen graafschade.
Wat betekent dit voor de glasvezelnetwerk?
In heel De Meern wordt een glasvezelnetwerk
aangelegd door Open Dutch Fiber. De
werkzaamheden liggen nu stil. We willen eerst
concrete, toetsbare afspraken met hen maken die ons
garanderen dat herhaling voorkomen wordt. Waar dit
tot overlast voor omwonenden leidt, bijvoorbeeld
omdat de straat nu openligt, wordt de bestrating
teruggebracht.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Annemieke van den Bogaert van Stadsbedrijven, via
telefoonnummer 14 030 of borg@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkservicecentrum Vleuten de Meern,
Dorpsplein 1, of via telefoonnummer 14 030.
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