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Uitslag trekproef monumentale beuk Emmalaan 

De gemeente Utrecht heeft in oktober een trekproef laten uitvoeren bij de bruine beuk 

op de Emmalaan. Deze trekproef toonde aan dat de stabiliteit van de bruine beuk op dit 

moment voldoende is. In dit wijkbericht leest u meer over de boom, de trekproef en de 

vervolgstappen. 

 

Om welke boom gaat het?  

De monumentale beuk aan de Emmalaan is zo’n 

170 jaar oud. In 2014 ontdekten we een 

schimmel in de boom. Samen met 

buurtbewoners hebben we sindsdien diverse 

maatregelen genomen om de conditie van de 

beuk te verbeteren en de boom te kunnen 

behouden. 

 

Wat hebben we onderzocht? 

Op 9 oktober hebben we een trekproef 

uitgevoerd. De reden hiervoor was dat er 

parasitaire reuzenzwammen onder de boom te 

zien zijn. De zwammen zijn pas boven de grond 

zichtbaar als ze onder de grond al onherstelbare 

schade hebben aangericht aan de wortels. Om de 

stabiliteit en de veiligheid van de boom te testen, 

hebben we met een lier kracht op de boom 

uitgeoefend. Alle meetgegevens zijn 

geanalyseerd door deskundigen. 

 

Wat zijn de resultaten van de trekproef? 

De stabiliteit van de bruine beuk is op dit 

moment voldoende. Er is op dit moment geen 

risico dat de boom omvalt. De stabiliteit zal door 

de voortgaande aantasting met reuzenzwammen 

verder afnemen. We weten niet hoe snel de 

stabiliteit afneemt. 

 

 

 

 

 

 

Hoe nu verder?  

In de beuk zitten enkele zware takken die zijn 

afgestorven. Deze dode takken snoeien we in 

november. Vanaf het voorjaar van 2019, als de 

bladeren weer aan de bomen zitten, inspecteren 

we de beuk maandelijks op zijn conditie en op 

verdere uitbreiding van de 

schimmelaantastingen. In oktober 2019 voeren 

we de trekproef opnieuw uit om de stabiliteit van 

de beuk te controleren. 

 

Meer weten over bomen?  

Wilt u meer weten over het beleid en beheer van 

bomen in Utrecht? Kijk dan op: 

www.utrecht.nl/bomenzorg.  

 

Meer informatie  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met senior boomtechnisch adviseur Frank van 

den Brink, via telefoon 14 030 of e-mail: 

BORG@utrecht.nl.  

 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u 

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Oost, F.C. 

Donderstraat 1, of via telefoon 14 030. Op 

www.utrecht.nl vindt u bij 'wonen en wijken' een 

overzicht van alle wijkbureaus. 
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