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CU op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Infocentrum

Zieke boom op het Vredenburgplein moet worden gekapt
Op het Vredenburgplein staat een boom die is aangetast door eikhaas, een schimmel. Het gaat om de boom die 
staat in het midden van het plein, dichtbij de Drieharingstraat. Deze boom is in zo’n slechte staat dat hij voor de 
veiligheid van de omgeving gekapt moet worden. Dat gebeurt op maandagochtend 27 november. Bij de herin-
richting van het plein begin volgend jaar wordt in de directe omgeving van deze plek een nieuwe boom geplant.

volg ons op Adres  Stadsplateau 1    

  (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00  

 

Deze plataan is een van de grootste en oudste bomen op het Vredenburgplein. De leeftijd is tussen de 50 en 60 jaar. De 
gevonden schimmel (eikhaas) op deze boom is een wondparasiet. Deze veroorzaakt houtrot in de stamvoet waardoor op 
den duur de stam kan breken. Bij de start van de plannen voor de herinrichting van het plein zijn alle bomen onderzocht 
door een boomtechnisch adviseur. Behalve van deze boom, is de conditie van de overige bomen redelijk. Bij de herinrich-
ting worden maatregelen genomen om ze in een goede conditie te houden met bijvoorbeeld extra beluchting, nieuwe 
aarde en groeiplaatsverbetering. 

Werkzaamheden rond kap
De werkzaamheden worden uitgevoerd op 
maandagochtend, wanneer er geen markt is of 
andere evenementen gepland staan. Met een 
kraan en een vrachtwagen/tractor wordt de 
boom in stukken gezaagd en wordt een deel 
van het hout ter plekke versnipperd. De stobbe 
(stronk) wordt ook verwijderd en de plek wordt 
direct daarna dichtgestraat. Rond acht uur ‘s 
ochtends wordt gestart met de werkzaamhe-
den. Rond twaalf uur is het werk afgerond. 

Vragen?
Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Dan 
kunt u contact opnemen met het Infocentrum 
Stationsgebied via 030 - 286 9650 of stations-
gebied@utrecht.nl.


