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Verplanten en kappen bomen: voorbereidende
werkzaamheden aanleg HOV busbaan Dichterswijk
De busbaan Dichterswijk is de laatste schakel van een groot HOV netwerk in Utrecht met vrije

busbanen en wordt in 2019 en 2020 aangelegd. Deze busbaan loopt over de Dr. M.A. Tellegenlaan en
de Van Zijstweg. Ter voorbereiding op het werk verplanten we de bomen die nu nog langs de weg
staan. In dit wijkbericht leest u wat dit voor u betekent.
Stand van zaken

tweerichtings fietspad, groene bermen met bomen

busbaan Dichterswijk zijn in volle gang. Op het

nieuwe bomen in het gebied.

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van
kruispunt Croeselaan en op terrein van de Jaarbeurs en

liggen. Als de busbaan klaar is, staan er zo’n 130

in de groenstrook langs de Groenmarktstraat zijn

kabels en leidingen en andere voorzieningen verlegd.

Binnenkort verplaatsen we nog de bomen die in de weg
staan.

Waarom moeten we bomen verplanten en kappen?

Bomen zijn belangrijk voor een prettige en gezonde
stad. De gemeente verplaatst en kapt alleen als dat
echt moet. Daarom heeft de gemeente een plan

gemaakt voor alle bomen die bij en rond de Dr. M. A.
Tellegenlaan en de Van Zijstweg staan.

Om ruimte te maken voor de busbaan moeten er 16

bomen worden verplant. Daarnaast worden er op het
tracé nog 12 bomen gekapt die te oud, ziek of niet

Beeld: busbaan Dichterswijk als bomenlaan

aangevraagd en verkregen.

Welke overlast kunt u verwachten?

de weg te staan dan nu het geval is.

bomen met kluit en al ‘uitgelepeld’, verpakt en op een

Bomen nu en straks

Rijn. Dit werk wordt buiten de spits uitgevoerd.

en dier. Bomen helpen bij het aanpassen aan

Van Zijstweg ter hoogte van de Groenmarktstraat staan

verplantbaar zijn. Hiervoor is een kapvergunning

Er komen in de nieuwe situatie veel meer bomen langs

In de week van 25 maart worden de te verplanten

vrachtwagen verplaatst naar de nieuwe locatie in Leidse

Bomen zorgen voor leefbaarheid in de stad voor mens

De te verplanten bomen zijn de zuileiken die langs de

klimaatwisselingen. Ze zorgen namelijk voor verkoeling

en op de Dr. M. A. Tellegenlaan aan de zijde van de

bij hitte en voor waterberging bij wateroverlast.

Villa Jongerius.

De busbaan Dichterswijk wordt ingericht als een

Voor de werkzaamheden op de Van Zijstweg en Dr.

zijden tussen de rijbaan voor auto’s en het

en de snelheid teruggebracht naar 30 km per uur.

stadslaan met bomen. Dit betekent dat aan beide

M.A. Tellegenlaan wordt steeds één rijbaan afgesloten

Verspreidingsgebied: Van Zijstweg, Groenmarktstraat, Veilinghavenkade, Fentener van Vlissingenkade
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Verkeersregelaars worden ingezet om zowel voertuigen
als fietsers te begeleiden. De werkzaamheden duren
naar verwachting 4 dagen.

De bomen die moeten worden gekapt, worden later
dit jaar door de aannemer van de busbaan
Dichterswijk verwijderd.

Overige werkzaamheden in de buurt.

Eneco werkt aan een nieuwe warmteleiding tussen het
centrumgebied en Kanaleneiland. Vanwege deze

werkzaamheden blijft de Croeselaan nabij de

Heycopstraat afgesloten tot medio mei. De Kanaalweg

blijft afgesloten voor al het verkeer tot de zomer 2019.
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
omgevingsmanager Sander Rijksen, via
telefoonnummer 030-286 00 00 of

busbaandichterswijk@utrecht.nl.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht

bij Wijkbureau Zuidwest via telefoonnummer 14
030 of zuidwest@utrecht.nl.

