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Wijkbericht  september 2019 

 

Velvergunning aangevraagd voor monumentale beuk 

Emmalaan  

  

De gemeente Utrecht heeft een velvergunning aangevraagd voor de kap van de bruine beuk op de 

Emmalaan. De aanvraag wordt donderdag 5 september gepubliceerd op www.overheid.nl. In dit 

wijkbericht leest u meer over de boom, de aangevraagde vergunning en de vervolgstappen. 

 

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. Ondanks alle inspanningen en 

maatregelen hebben we helaas in juli van dit jaar 

geconstateerd dat de conditie van de beuk 

steeds slechter werd. We hebben toen hekken 

om de beuk geplaatst vanwege de kans op 

afbrekende takken. 

 

Aanvraag op overheid.nl 

De aanvraag van de velvergunning wordt 

gepubliceerd op www.overheid.nl (ga direct naar 

Gemeenteblad en zoek op de straatnaam). De 

website heeft een gratis e-mailservice waarop u 

zich kunt abonneren). Als u hierop wilt reageren, 

kunt u een zogeheten zienswijze indienen door 

een e-mail te sturen naar 

vooroverleg@utrecht.nl. Dit kan tot vier weken 

na de publicatie van de vergunning. 

 

Hoe nu verder? 

Zodra de vergunning is verleend, is het de 

bedoeling dat we de bruine beuk eind dit jaar 

gaan kappen. Als de beuk is gekapt en de 

boomstronk is verwijderd, kunnen we de grond 

vernieuwen. Dit moeten we doen zodat de 

nieuwe boom die we hier gaan planten optimaal 

kan groeien. We zijn van plan om een 12 meter 

hoge beuk terug te planten in het komende 

plantseizoen, dat loopt van november tot maart. 

Uiteraard informeren we u opnieuw als de 

vergunning is verleend. 

 

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 Frank van den Brink, via telefoon nummer 

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 telefoonnummer 14 030. 
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