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Noodkap van een boom bij u in de buurt 
  
De gemeente heeft op 7 juli jl. met spoed een boom gekapt bij u in de buurt. In dit wijkbericht leest u om welke 
boom het gaat en waarom we de boom hebben gekapt. 
 
Welke boom is er gekapt? 
Het gaat om een zomereik met boomnummer: 
1881886. Deze boom stond vlakbij het viaduct aan de 
Ariënslaan en Sartreweg. Op de achterzijde van dit 
wijkbericht vindt u een overzicht. 
 
Waarom met spoed gekapt? 
De boom vormde een gevaar voor de omgeving. 
Daarom is de boom met spoed gekapt. Hiervoor 
volgde we de procedure voor noodkap. 
 
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 nieuw boom staat. 
 
Hoe zorgen we voor onze bomen? 
De gemeente verzorgt en beschermt alle 160.000 
gemeentelijke bomen. Ook inspecteren we deze 
regelmatig. Toch kan het voorkomen dat we een boom 
aantreffen die zodanig is aangetast dat hij elk moment 
kan omvallen of waar delen kunnen uitbreken. De 
boom vormt dan een direct geval voor de omgeving en 
moet met spoed gekapt worden. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie 
Wilt u meer weten over de kap van de boom in uw 
straat? Dan kunt u contact opnemen met het 
Klantcontactcentrum via het telefoonnummer 14 030.  
 
Met vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij 
het Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C. Dondersstraat 1. 
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