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Vervangen bomen op de Carnegiedreef
Ruim 60 bomen op de Carnegiedreef groeien niet goed. Daarom vervangt de gemeente deze bomen. In dit
wijkbericht leest u hier meer over.
Carnegiedreef
Op de middenbermen en tussen de fietspaden

Fasering

van de Carnegiedreef staan honderden bomen.

We vervangen de bomen in 2 fases. De eerste

Dit zijn robinia’s. 63 bomen hebben een

fase voeren we uit tussen oktober 2019 en maart

onvoldoende toekomstverwachting. In de

2020. Dan kappen we 35 bomen en planten we

afgelopen jaren zijn ook al meerdere bomen

46 nieuwe bomen. Dat doen we op de

uitgevallen. Daarom hebben we een

Carnegiedreef tussen de Rio Negrodreef en

vervangingsplan gemaakt voor de robinia’s op de

Einsteindreef.

Carnegiedreef. Daarbij hebben we de bodem
onderzocht en afwegingen gemaakt over de
structuur waarin de bomen staan en de

De tweede fase voeren we 4 jaar later uit. Dan
kappen we 28 bomen en planten we 21 nieuwe

boomsoort.

bomen. Dat betreft de Carnegiedreef tussen de

Vervangingsplan

We verbeteren de grond en planten de nieuwe

Marowijnedreef en de Rio Negrodreef.

Een deel van de Carnegiedreef, tussen de

bomen net even iets hoger zodat ze wat droger

Marowijnedreef en Rio Negrodreef, ligt naast

staan.

park de Gagel. We willen de Carnegiedreef op dat
stuk meer laten aansluiten op het park. Dat
betekent dat we daar verschillende boomsoorten
aanplanten en de bomen niet meer in een
strakke rij, maar in groepjes planten. Naast de
robinia’s planten we daar ook berken, kersen,
amberbomen en 3 soorten esdoorn. Hiermee
vergroten we de biodiversiteit van het gebied.
Op de achterkant van dit wijkbericht staat een
impressie hoe dat er uit gaat zien.
Het andere deel van de bomen op de
Carnegiedreef, tussen de Rio Negrodreef en
Einsteindreef, blijft in een strakke structuur
staan. Maar een boomstructuur met maar één
boomsoort is kwetsbaar. Als dan een ziekte
ontstaat bij die boomsoort, vallen veel bomen
tegelijk uit. Daarom wisselen we de robinia daar
af met soorten die wat betreft groei en
uitstraling op de robinia lijken: de honingboom

Velvergunning
Voor 10 bomen is een velvergunning verleend
via de gemeentelijke vellijst van het najaar 2018.
Voor de overige 53 bomen vragen wij een aparte
velvergunning aan. De aanvraag wordt
gepubliceerd op www.overheid.nl (ga direct naar
Gemeenteblad en zoek op uw straatnaam).
U kunt hiertegen een zienswijze indienen door
een e mail te sturen naar vooroverleg@utrecht.nl
Dit kan tot 4 weken na de publicatie van de
vergunning.
E-mailservice vergunningaanvragen
De website www.overheid.nl heeft een gratis
e-mailservice, waarop u zich kunt abonneren. U
ontvangt dan automatisch informatie over
vergunningaanvragen in uw buurt. Handmatig
zoeken op de website kan ook (ga direct naar
Gemeenteblad en zoek op uw straatnaam).

en 3 soorten Christusdoorn.

Verspreidingsgebied:
Carnegiedreef en directe omgeving

Utrecht.nl

Meer informatie

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Overvecht,

opnemen met projectleider Bettina Leiss van

Zamenhofdreef 17 of ook via telefoon 14 030 en

Stadsbedrijven, via telefoon 14 030 of via e-mail

e-mail overvecht@utrecht.nl.

bettina.leiss@utrecht.nl

Links; huidige situaitie

Rechts; impressie nieuwe situatie voor de Carnegiedreef naast park de Gagel

Nieuwe bomenstructuur voor de Carnegiedreef: strakke structuur tussen Rio Negrodreef en
Einsteindreef en losse parkstructuur tussen Marowijnedreef en Rio Negrodreef.
Op www.utrecht.nl/bomenprojecten vindt u een tekening met welke bomen we waar planten.

