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Geachte heer/mevrouw,
Vanaf medio november gaan wij in uw buurt (Utrechtseweg, vanaf de Poortdijk tot aan de Oranje
Nassaulaan) werkzaamheden verrichten aan de weg, fiets- en voetpaden en bomen. Met deze brief
informeren wij u welke werkzaamheden wij gaan uitvoeren, hoe de planning er ongeveer uit gaat zien
en wij nodigen u uit voor een inloopbijeenkomst.
Werkzaamheden
Opvang regenwater
Nu staan er bij heftige regenbuien regelmatig grote plassen op de Utrechtseweg. Dit gaan we mede
oplossen door het aanleggen van een nieuw hemelwaterstelsel. We koppelen de huidige afvoerputten
(kolken) af van het rioolstelsel en laten het regenwater via het nieuwe hemelwaterstelsel weglopen
naar de Stadsvijver.
We passen ons dus aan aan het veranderende klimaat waarin we niet alleen steeds meer te maken
hebben met hete zomers, maar ook met hevige regenbuien. Én een ander voordeel: we belasten ons
rioolstelsel en de zuiveringsinstallaties minder.
Asfalt
Dit gedeelte van de Utrechtseweg wordt voorzien van een nieuw toplaag asfalt.
Fiets- en voetpaden
De fiets- en voetpaden worden opnieuw bestraat.
De Utrechtseweg is een drukke weg met veel autoverkeer. Wil je de Utrechtseweg te voet of te fiets
oversteken, zonder gebruik te maken van de oversteekplaatsen, dan moet je heel goed opletten. Dit
maken we veiliger door één oversteekplaats te maken ter hoogte van de Kon. Wilhelminalaan. Dit
wordt een oversteek in twee stappen door een verhoogde verharding midden op de weg te maken.
Het is straks niet meer mogelijk ter hoogte van het Prins Hendrikplantsoen de Utrechtseweg over te
steken.
Bomen
IJsselstein is een stad met een groene uitstraling. Dat willen we graag behouden. Er staan nu ca.
140 bomen aan de Utrechtseweg. Dit zijn teveel bomen. De bomen hebben nauwelijks zijtakken en
alleen in de top bladeren, waar onder de uitstoot van auto’s blijft hangen, de wortels drukken op de
riolering en drukken de straat/tegels omhoog. De bomen worden allemaal verwijderd. Afhankelijk van
de te kiezen boomsoorten, komen er tussen de 27 en 40 bomen terug.
Het Groenplatform IJsselstein (GPIJ) denkt met de gemeente IJsselstein mee waar we in IJsselstein
ter compensatie nieuwe bomen kunnen aanplanten.
De gemeente IJsselstein gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.
Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van onze gemeente.

Bankrelatie BNG
NL79BNGH028.50.09.958
Bankrelatie RABO
NL83RABO0320.72.82.85

zaaknummer
blad 2 van

9

Met u als inwoner gaan wij graag in overleg welke soort bomen we terug planten aan de
Utrechtseweg. We moeten daarbij de aantekening maken dat we beperkt zijn in de keuze. Dit heeft te
maken met de gewenste biodiversiteit, het gebruik van de openbare ruimte en de aanwezigheid van
vleermuizen. De vleermuizen zijn beschermde diersoorten. Zij nestelen nu in de bomen bij het
appartementengebouw op de hoek van de Poortdijk/Utrechtseweg. De vleermuizen gebruiken de
Utrechtseweg als aanvliegroute naar de stadsvijver om daar hun voedsel te zoeken. Wij zijn volgens
de Wet natuurbescherming verplicht hun leefomgeving te handhaven.
We hebben daarom een selectie van boomsoorten gemaakt en deze kunt u vinden in de bijlagen van
deze brief. We willen hieruit samen met u als bewoners drie verschillende boomsoorten selecteren.
Inloopbijeenkomst
Op woensdag 27 oktober organiseren wij een inloopbijeenkomst tussen 16:30 uur tot 19:30 uur. U
bent van harte welkom bij de Bar IJsselhal aan de Oranje Nassaulaan 50 in IJsselstein. Wij geven dan
een toelichting op de werkzaamheden en u kunt vragen stellen. Ook kunt u daar uw voorkeur voor de
boomsoorten aangeven. Kunt u niet aanwezig zijn op deze informatieavond maar wilt u wel uw
voorkeur voor de boomsoorten doorgeven? Stuur dan een e-mail voor vrijdag 29 oktober met uw
keuze aan info@ijsselstein.nl met als onderwerp Utrechtseweg.
Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Wij ontmoeten u graag tijdens
de informatiebijeenkomst.
Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN
namens dezen,

J.J. Klaver
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Zomereik (Quercus Robur)
Eigenschappen:
Hoogte:
25 - 30 meter
Kroon:
rond, half open kroon
Blad:
omgekeerd eirond, gelobd,
groen, 5 - 14 cm
Stekels/doorns:
Geen
Faunaboom:
Waardboom voorvlinders,
voedselboom voor vogels.
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Amerikaanse eik (Quercus Rubra)
Eigenschappen:
Hoogte:
25 - 30 meter
Kroon:
Breed ovaal, uiteindelijk rond,
half open kroon
Blad:
Ovaal, diep veerlobbig groen,
12 – 22 cm
Stekels/doorns:
Geen
Faunaboom:
voedselboom voor vogels.
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Zwarte Els (Alnus Glutinosa)
Eigenschappen:
Hoogte:
max. 20 meter
Kroon:
Kegelvormig tot ovaal, halfopen
kroon
Blad:
Omgekeerd eirond, glanzen
donkergroen, 4-10 cm
Stekels/doorns:
geen
Faunaboom:
inheems
Bladhoudend:
Nee
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Fladderiep (Ulmus laevis)
Eigenschappen:
Hoogte:
max. 35 meter
-Kroon:
ovaal tot rond, open kroon
Blad:
omgekeerd eirond, asymmetrisch,
glanzend donkergroen, 6 - 12 cm
Stekels/doorns:
Geen
Faunaboom:
waardboom voor vlinders
Bladhoudend:
Nee

zaaknummer
blad 7 van

9

Valse Acacia (Robinia Pseudoacacia)
Eigenschappen:
Hoogte:
20 - 25 meter
-Kroon:
ovaal tot rond,
transparant open kroon,
grillig groeiend
Blad:
Oneven geveerd, 20 – 30
cm, 9 tot 19 deelblaadjes,
1,5 – 4,5 cm, groen,
geveerd blad
Stekels/doorns:
ja
Faunaboom:
drachtboom voor bijen,
waardboom voor vlinders
Bladhoudend:
Nee
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Gewone Beuk (Fagus Sylvatica)
Eigenschappen:
Hoogte:
30 - 35 meter
-Kroon:
rond, dichte kroon, grillig groeiend
Blad:
Ovaal tot eivormig, donkergroen, 4
– 10 cm
Stekels/doorns:
Geen
Faunaboom:
inheems
Bladhoudend:
Nee
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Voorkeursformulier boomsoorten:

Naam
Straatnaam en huisnummer
Postcode
Contactgegevens

Boomsoort

Zomereik (Quercus Robur)
Amerikaanse eik (Quercus Rubra)
Zwarte Els (Alnus Glutinosa)
Fladderiep (Ulmus laevis)
Valse Acacia (Robinia Pseudoacacia)
Gewone Beuk (Fagus Sylvatica)

Selecteer middels een streep welke drie
boomsoorten uw voorkeur heeft.

