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Vervangen bomen Simplonbaan - Furkabaan 
 
 
In december 2022 zijn de overige bomen gekapt aan de Simplonbaan en Furkabaan. 
In dit wijkbericht leest u hier meer over. 
 
 
Inleiding 
In oktober 2020 heeft de gemeente 72 bomen aan de 
Simplonbaan en Furkabaan verwijderd. Dit nadat uit 
onderzoek bleek dat de bomen direct gevaar 
opleverden. De bomen zijn toen met spoed gekapt via 
de noodkapprocedure.    

De overige iepen waren geen direct gevaar en 
hoefden niet gelijk gekapt te worden maar werden 
vaker gecontroleerd. Uit onderzoek is gebleken dat 
deze overige bomen ook slecht waren en zijn daarom 
in fases gekapt in 2022.  

Planning 
Aan de kant van de woningen zijn waar mogelijk al 
nieuwe bomen geplant in de groenstrook. Op enkele 
locaties was dit nog niet mogelijk. Op deze locaties en 
langs de rijweg en het fietspad was het plan om de 
nieuwe bomen in het najaar 2022 en het voorjaar 2023 
te planten. 

Het fietspad langs de Simplonbaan en Furkabaan is 
echter in een slechte staat. Op veel plekken drukken 
de boomwortels tegels omhoog en zitten er scheuren 
in het asfalt. De planning is om in 2023 het hele 
fietspad op te knappen. Als dit klaar is, worden de 
nieuwe bomen geplant. We gaan dan eerst de bodem 
verbeteren, zodat de nieuwe bomen goed kunnen 
groeien. Afhankelijk van de voortgang van de 
werkzaamheden aan het fietspad worden de bomen in 
het najaar 2023 en voorjaar 2024 geplant. 

 
 
 

Welke boomsoorten planten we terug? 
Langs de woningen zijn de onderstaande bomen 
geplant en worden nog aangevuld met deze soorten: 

 Veldesdoorn (Acer campestre ‘Queen 
Elizabeth’)  

 Sierkers (Prunus serrulata ‘Sunset Boulevard’) 
 Kleinbladige linde (Tilia cordata ‘Rancho’) 
 Gummiboom (Eucomnia ulmoides) 
 Meelbes (Sorbus aria ‘Majestica’)  

 
Langs de rijweg en fietspad worden onderstaande 
bomen geplant: 
 

 Linde (Tilia cordata ‘Savaria’) 
 Esdoorn (Acer platanoides 'Eurostar') 
 Iep (Ulmus 'New Horizon') 

Meer informatie? 
We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen of 
opmerkingen heeft. U kunt dan contact opnemen met 
de projectleider Anja Bechan van Stadsbedrijven, via 
telefoonnummer 14 030 of via e-mail 
a.bechan@utrecht.nl. 
 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkbureau Zuid, ’t Goylaan 75 in Utrecht.  
U kunt ook contact opnemen met het wijkbureau via 
zuid@utrecht.nl en het algemene telefoonnummer 
14 030. 
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