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Vervolg onderzoek naar wortelschade bomen na
graafwerkzaamheden De Meern
Vorige week hebben wij u geïnformeerd via een wijkbericht over het graafincident in De Meern, waarbij
schade aan bomen is ontstaan. De graafwerkzaamheden in opdracht van kabelexploitant Open Dutch Fiber
(ODF) hebben geleid tot schade aan de wortels van een aantal bomen in het gebied waar ODF aan het werk is
(tussen de Mauritslaan en de Laan 1954 en de Meerndijk en de Meentweg). Een extern, gespecialiseerd
boomtechnisch adviesbureau doet op dit moment onderzoek naar de schade in opdracht van de gemeente.
In dit wijkbericht leest u meer over het onderzoek, de eerste bevindingen en de stappen die wij hebben
genomen. Ook laten wij u weten dat ODF deze week verder gaat met de aanleg van het glasvezelnetwerk.
Wat is er gebeurd?
Afgelopen vrijdag 5 november zijn noodgedwongen 7
bomen gekapt vanwege schade aan de wortels. Zes
bomen aan de Dr. Arienslaan en een boom aan de
Renesselaan. Omdat we niet konden uitsluiten dat er
schade aan meer bomen ontstaan is, zijn we met een
onderzoek gestart naar de bomen in het gebied tussen
de Mauritslaan en de Laan 1954 en de Meerndijk en
de Meentweg.
Onderzoek tot dusver
In het werkgebied staan 700 bomen. Hiervan waren al
300 bomen uitgesloten van het onderzoek, omdat op
voldoende afstand van deze bomen was gegraven. Uit
de inspectie van de overige 400 bomen is naar voren
gekomen dat de aannemer bij 185 bomen op
voldoende afstand heeft gegraven (buiten de
kruinprojectie). Dat betekent dat hier geen of slechts
beperkte schade aan het wortelstelsel is ontstaan.
Het onderzoek richt zich daarom op de overige bomen,
dat zijn er 208. Bij deze bomen is dichterbij de boom
gegraven (binnen de kruinprojectie). We bekijken de
wortels van de 208 bomen en doen waar noodzakelijk
trekproeven. Zo onderzoeken we komende dagen de
mogelijke schade aan de boom en de wortels.
Boomexperts bepalen met die informatie de opgelopen
schade, het risico op instabiliteit en de
levensvatbaarheid van de bomen. Gedurende het
onderzoek nemen we meteen maatregelen als dat

nodig is. Op dit moment is er geen reden om aan te
nemen dat er sprake is van een direct veiligheidsrisico.
We gaan ervanuit dat we het onderzoek volgende
week kunnen afronden. Zodra de resultaten bekend
zijn, informeren wij u opnieuw.
Werkzaamheden hervatten
ODF gaat deze week verder met de aanleg van het
glasvezelnetwerk. Om herhaling te voorkomen,
hebben wij concrete, harde en controleerbare
afspraken met ODF gemaakt. Zo zal ODF haar
toezicht op de werkzaamheden intensiveren en op
gezette tijden steekproeven verrichten en de
gemeente hiervoor uitnodigen. Daarnaast heeft ODF
een bomenexpert gecontracteerd die de aannemer zal
adviseren. Met de aannemer is afgesproken dat de
werknemers een verplichte training volgen over hoe
om te gaan met bomen. Ook zal ODF alle delen van
de open sleuf fotograferen om de situatie onder de
grond inzichtelijk te maken. Deze foto’s worden
dagelijks met de gemeente gedeeld en beoordeeld
door de inspecteur van ODF. De gemeente gaat er op
toezien dat de aannemer van ODF de afspraken
naleeft.
Vragen over eigen bomen?
Heeft u vragen over uw eigen bomen, of vermoedt u
dat uw boom mogelijk schade heeft opgelopen, neem
dan contact op met onze omgevingsmanager
Annemieke van den Bogaert- Verschuur via

Verspreidingsgebied:

Deel van de Meerndijk, Mereveldlaan, Mauritslaan, Renesselaan, Lichtenberglaan, Oudenrijnsingel, Rosweydelaan,
Wethouder Gerssenlaan, Evertsenstraat, Doctor Arienslaan, Meentweg, De Ruyterstraat, Witte de Withstraat, De
Dompelaar, Achtkantenmolenvliet

telefoonnummer 030 286 6816 of via bor@utrecht.nl.
Uiteraard kunt u bij haar ook overige vragen stellen.
Informatie over uw wijk?
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkservicecentrum Vleuten de Meern,
Dorpsplein 1, of via telefoonnummer 14 030.

