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Geachte heer Geldof,
Afgelopen woensdag heeft de gemeente een informatieavond gehouden over de geplande bomenkap op de
Europaweg/Wilhelminalaan.
Tijdens deze avond bleek dat de bomenkaart, die de gemeente op hun website toonde, onjuist is. De
omwonenden hebben dus de afgelopen maanden de verkeerde informatie gehad.
De reden voor deze bomenkap is in de afgelopen maanden gewisseld. Waren in oktober de voornaamste
reden nog de worteldruk en de klachten (8) van omwonenden; in de beantwoording van de vragen van de
gemeenteraad werd als voornaamste reden efficiëntie tijdens de geplande asfaltering gegeven. In de
informatieavond van 21 januari bleek dan weer veiligheid de belangrijkste reden te zijn. De communicatie is
erg verwarrend, niet juist en onduidelijk geweest.
Uit de analyse van de gemeentelijke experts komt naar voren dat er maar negen bomen in slechte conditie
zijn. Ca. 50% van de bomen is in matige conditie. Een volledige kap van alle populieren en wilgen is dus niet
nodig; de bomen kunnen nog een aantal jaren mee. Volgens de bomennota (2009) van de gemeente Utrecht
moeten de omwonenden actief betrokken worden bij eventuele kap en ook bij de selectie van nieuwe bomen.
Dit heeft niet plaatsgevonden.
Op de goed bezochte informatieavond bleek dat veel omwonenden bezorgd zijn om een kaalslag van de
Europaweg. Op die avond werden ook de plannen gepresenteerd om de open plekken direct na de asfaltering
met volwaardige bomen (10-20jaar oud) te beplanten. Naar onze indruk zijn deze ‘volwaardige’ bomen zijn
geen vergelijking met de huidige grote populieren / wilgen die er nu staan.
Met een gefaseerde kap van de huidige bomen blijft de Europaweg de mooie bomenlaan, de nieuw geplande
bomen kunnen tot bloei komen en gefaseerd kunnen na inspectie zieke bomen gekapt worden.
Wij adviseren dan ook de volgende acties:
- trek de huidige velvergunning in,
- vraag een nieuwe velvergunning aan voor de 9 zieke bomen,
- start met de omwonenden een inspraakavond om de bomen die de omwonenden de meeste last verzorgen,
in kaart te brengen,
- plan volgens de huidige plannen volwaardige bomen (10-20 jaar oud) (aan de westkant) van de
Europaweg/Wilhelminalaan,
- controleer de bomen jaarlijks en plan een gefaseerde kapproces waarbij elk jaar een aantal bomen geveld
worden.
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