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Gemeente Utrecht 
Per e-mail: gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl    Utrecht, 2 februari 2022 

 

 
Betreft: Reactie Wijkplatform Overvecht op voorontwerp bestemmingsplan Ivoordreef 
 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
Hierbij reageren wij op het voorontwerp van het bestemmingsplan Ivoordreef.  
 
Gezondheid 
De maximale verdichting in dit gebied met de bouw van +300 woningen gaat ten koste van een 
belangrijk deel van de hoofdboomstructuur en van veel openbare groene ruimte.  
Dit ondanks het duidelijke advies in het startdocument van 2016 de groene buffer zoveel mogelijk te 
handhaven, vanwege de waarde van de bomen en ook vanwege de gezondheid.  
Dit heeft als gevolg meer hittestress, luchtvervuiling en vooral geluidshinder voor oude en nieuwe 
bewoners aan de Einsteindreef. Wonen zo dicht op de drukke Einsteindreef is niet gezond, zeker niet 
voor kwetsbare doelgroepen. Wij constateren dat de grenswaarden van geluidshinder worden 
overschreden en vinden dit niet acceptabel. 
 
Bomenkap 
Wij betreuren de bomenkap van 126 veelal 50/60 jaar oude bomen en de afname van de bomen in 
het plangebied met 59. De waarde voor klimaat en ecologie van oude bomen ligt in hun verkoelend 
vermogen, schaduw, waterberging, CO2-opslag, aantal insectensoorten en andere fauna, etc. De 
nieuw te planten bomen zijn veel jonger en hebben dus niet hetzelfde vermogen voor o.a. CO2-
opslag. Wij denken dat het compensatieplan daarom niet afdoende is en vragen ons af hoe 
überhaupt bewaakt gaat worden dat een compensatieplan juist en volledig wordt uitgevoerd.  
 
Participatie 
Van april 2018 tot november 2020 heeft er geen participatie plaatsgevonden, daarna mocht alleen 
worden meegepraat over inrichtingszaken rondom o.a. het plein en sportveld.  
De ingrijpende consequentie van de bomenkap is nooit expliciet aan de orde is geweest op 
informatieavonden en kwam pas aan het licht bij de presentatie van de bouwenvelop midden in de 
zomer van 2021. Van een uitgebreid, zorgvuldig en transparant participatieproces is dan ook geen 
sprake geweest. 
 
Wij vragen u onze zienswijze mee te nemen in uw beoordeling en vernemen graag uw reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Mr. E.M.M. Wegdam 
Voorzitter 
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