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2 bomen in het Kapurplantsoen omgevallen 
tijdens onderzoek 
  
De gemeente heeft de stabiliteit van bomen in het Kapurplantsoen onderzocht. Tijdens het onderzoek werd er 
een trekproef gedaan. We trekken dan met een lijn aan de boom. De 2 bomen bleken niet stevig genoeg vast 
te staan in de bodem en zijn tijdens het onderzoek omgevallen.  
 
Om welke bomen gaat het? 
Het gaat om 2 zilverlindes in het Kapurplantsoen 
(tussen de Hekmeijerstraat en de Jan van 
Galenstraat). Op de achterkant van dit wijkbericht vindt 
u een kaartje met de locatie van de bomen.  
 
Wat is er gebeurd? 
Alle bomen in Utrecht worden regelmatig door ons 
gecontroleerd. Zo ook de bomen in het 
Kapurplantsoen. Tijdens de controle bleek dat er 
verder onderzoek nodig was naar de stabiliteit van de 
bomen. We hebben daarom een trekproef gedaan. We 
trekken dan met een lijn aan de boom. Hiermee doen 
we een harde windvlaag na. Zo bekijken we of een 
boom het risico loopt om te waaien. Tijdens de 
trekproef zijn 2 bomen omgevallen. Wij hebben deze 
bomen inmiddels opgeruimd. 
 
Hoe kan het dat de bomen zijn omgevallen? 
Het gebeurt bijna nooit dat bomen omvallen bij een 
trekproef. Bij de 2 lindes in het Kapurplantsoen bleek 
de stam van de boom slecht vergroeid met de wortels 
onder de grond. Dit kan gebeuren als bomen ‘geënt’ 
zijn: boomkwekers laten dan de stam van de ene 
boom en de wortels van een andere boom aan elkaar 
vastgroeien. Soms blijkt na jaren dat de bomen niet 
goed vergroeid zijn. Bomen hebben dan een grotere 
kans om instabiel te worden. Ook bij de 2 lindes was 
dit het geval. 
 
Komen er nieuwe bomen terug? 
We planten voor deze bomen 2 nieuwe bomen terug. 
Dat doen we in het plantseizoen voor bomen, dat loopt 
van november tot maart.  
 

 
Hoe zorgen we voor onze bomen? 
De gemeente verzorgt en beschermt alle 160.000 
gemeentelijke bomen. Ook controleren we deze 
regelmatig. Toch kan het gebeuren dat we een boom 
tegenkomen die zo is aangetast dat hij elk moment 
kan omvallen of waar delen kunnen uitbreken. We 
nemen dan maatregelen. 
 
Meer weten over bomen? 
Wilt u meer weten over hoe de gemeente zorgt voor 
de bomen in Utrecht? Kijk dan op: 
www.utrecht.nl/bomenzorg.  
 
Wilt u meer weten over de bomen 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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