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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Infocentrum

Bomen maken plaats voor toekomstig water
Veertien bomen die aan de singel staan, op de plek waar straks het water komt, worden volgende week gekapt. Dit is 
nodig om dit laatste deel van de Utrechtse singel in ere te herstellen. 

volg ons op Adres  Stadsplateau 1    

  (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00  

 

Het weghalen gebeurt tussen 17 en 20 april en zal maximaal een dag duren. Op deze dag is het niet mogelijk om over ‘de bult’ te 
lopen en wordt een deel van het singelpark afgezet. Ook wordt er een afscheiding geplaatst om de bomen die blijven staan te be-
schermen. De fietspaden aan de randen van het park blijven wel beschikbaar, net als het wandelpad aan de binnenstadskant.  

In maart zijn de takken al gesnoeid om te voorkomen dat er vogels in nestelen. Tijdens de kap is een ecoloog aanwezig. Hij kijkt of er 
een nest aanwezig is. Is dat zo? Dan wordt die boom niet gekapt. Op de achterkant van dit bericht vindt u een plaatje met daarop de 
te kappen bomen aangegeven.

Omgevingsvergunning voor het vellen verleend
De vergunning is verleend. Op dit moment loopt de bezwaarprocedure. De bomen die nu gekapt gaan worden, zijn geen onderwerp 
van discussie. Voor de overige bomen wordt voor een deel opnieuw bekeken of kappen echt noodzakelijk is. Afhankelijk van dit onder-
zoek en het verloop van de behandeling van het bezwaar worden deze 19 bomen uit de velvergunning vervolgens wel of niet gekapt. 
Er komen langs de nieuwe singel ook veel nieuwe bomen. Uiteindelijk komen er meer bomen terug dan er nu staan. 

In 2020 gaat de singel weer rond
Om de singel weer rond te maken, start de aannemer dit voorjaar met het inrichten van zijn werkterrein. In de zomer zal hij kabels en 
leidingen in het gebied gaan verleggen. In augustus start de sloop van de spuikoker (grote buis onder de grond) en daarna de sloop 
van de betonnen bak waar jarenlang het verkeer overheen raasde. In 2020 is het werk afgerond en is het weer mogelijk een rondje 
rond de binnenstad te varen.
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De veertien bomen in de rode cirkels worden in april gekapt. Deze bomen staan op de plek van het toekomstig water. U ziet op 
dit plaatje de huidige situatie en de toekomstige situatie over elkaar heen geprojecteerd.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit bericht of over dit project, dan kunt u contact opnemen met het Infocentrum Stationsgebied via 030 - 286 
9650 of stationsgebied@utrecht.nl. Op onze site www.cu2030.nl/singel staat veel informatie over het ontwerp, waaronder het 
boek over het Voorlopig Ontwerp.


