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Werkzaamheden groenstrook Albrecht Thaerlaan 
 
Elf bomen in de groenstrook langs het spoor 
worden laag bij de grond afgezaagd. Eén boom 
wordt gerooid. In dit wijkbericht leest u hier 
meer over. 
 
Wijkgroenplan Noordoost 
In het Wijkgroenplan Noordoost zijn ideeën van 
bewoners opgenomen om de wijk te vergroenen of het 
bestaande groen te verbeteren. Eén van de projecten 
uit het wijkgroenplan is het project 'groenstrook 
Albrecht Thaerlaan'. Dit houdt in dat de groenstrook 
langs het spoor op de Albrecht Thaerlaan sinds maart 
2013 langzaam wordt omgevormd. Het gewenste 
eindbeeld is een strook met minder bramen en 
berenklaauw, meer afwisselende en bloeiende 
beplanting en meer ruimte voor de waardevollere 
bomen om tot volledige wasdom te komen. De 
planning was om dit najaar nog een aantal bomen te 
verwijderen. Hiermee zou de omvorming van de 
strook afgerond zijn. 
 
Onveilige situatie spoor 
Prorail heeft inmiddels aangegeven dat de situatie op 
het spoor onveilig is geworden. De buitenste takken 
van meerdere bomen groeien te ver richting de 
bovenleidingen. Op de foto op de achterzijde is dit 
goed te zien. Prorail heeft de gemeente verzocht 
maatregelen te treffen. Hierop is de gewenste 
ontwikkeling van de groenstrook opnieuw bekeken en 
is het plan aangepast. 
 
'Afzetten' elf bomen en kappen één boom 
Om zoveel mogelijk het gewenste eindbeeld te 
behalen én een veilige situatie op het spoor te 
bereiken worden elf bomen 'afgezet'. Dit houdt in dat 
de bomen laag bij de grond worden afgezaagd. De 
bomen zullen weer uitlopen. Een spar wordt gekapt. 
Deze soort loopt niet uit en heeft minder waarde voor 
de groenstrook.  

De af te zetten bomen staan over het algemeen dicht 
op andere bomen. Zo worden in de elzengroepen 
alleen de bomen aan de spoorzijde afgezet waardoor 
het zicht op het spoor beperkt blijft. 
 
Locatie bomen 
De bomen die afgezet en gekapt worden bevinden 
zich tussen de huisnummers 1 en 46. Het gaat om 
twee elzen tussen huisnummers 1 en 1A, om één 
boswilg ter hoogte van huisnummer 4, één els ter 
hoogte van huisnummers 20 en 21, om één els, één 
wilg, één spar en één esdoorn ter hoogte van 
huisnummers 26 t/m 33, om één wilg ter hoogte van 
huisnummer 33 en om twee elzen en één esdoorn ter 
hoogte van huisnummers 43 t/m 46. 
 
Toelichting plannen 21 oktober 
Op woensdag 21 oktober om 17.00 uur kan ter 
plaatse een toelichting op de werkzaamheden 
gegeven worden. De start is ter hoogte van Albrecht 
Thaerlaan nr. 1. Deze toelichting vindt alleen plaats 
als er aanmeldingen zijn. Wij verzoeken u zich 
hiervoor uiterlijk maandag 19 oktober op te geven bij 
het Wijkbureau Noordoost. Het wijkbureau is 
bereikbaar via telefoon 030 - 286 00 00 en e-mail 
noordoost@utrecht.nl. 
 
Start werkzaamheden 
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren moet het 
spoor spanningsloos worden gesteld. Dit gebeurt in 
de nacht om de overlast voor het treinverkeer zoveel 
mogelijk te beperken. De werkzaamheden vinden 
plaats in de nacht van maandag op dinsdag (26 op 27 
oktober) met een mogelijke uitloop van zondag op 
maandag (1 op 2 november). 
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Meer informatie 
Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u 
contact opnemen met mevrouw Leiss via telefoon 030 
- 286 00 00 of e-mail bettina.leiss@utrecht.nl. 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij uw 
wijkbureau via telefoon 030 - 286 00 00 of via e-mail 
noordoost@utrecht.nl. 

 

 


