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Mmmmmmmm, WAT RUIKT
IE LEKKER HE? En wat ziet
ie er gezond uit!

Wie over de Biltstraat loopt, het
deel tussen de busbaan en de Witte-
vrouwenbrug, kan op de bloeiende
lindenbomen protestaffiches zien
hangen die met deze tekst beginnen.
Zeblijkenopgehangen doorbewoon-
ster Ellen de Wolf. Ellen is boos. En
zeheeft tedoen metde tien lindenbo-
men die moeten wijken voor een in-
grijpende opknapbeurt van de Bilt-
straat-West. ,,Bomen kunnen niet
protesteren. Ik voel me machteloos,
die affiches zijn een beetje een wan-
hoopsdaad, want alles is al beslist.’’

Twee rijbanen, parkeerstroken en
vrijliggende fietspaden; dinsdag ga-
ven de stadsbestuurders definitief
het groene licht voor de operatie
waarmee nog dit jaar moet worden
begonnen. De ondernemersvereni-
ging Biltstraat vindt de kap ‘jammer
en doodzonde’, maar staat niette-
min achter de plannen.

,,In het nieuwe profiel kunnen de
tienbestaande bomenniet opde hui-
dige locatie behoudenblijven vanwe-
ge de vrijliggende fietspaden,’’ zo
luidt de toelichting in officiële ge-
meentetaal. Onzin! roept Ellen, die
als jong meisje al visioenen had van
zichzelf vastketenen aan bomen
toen er in haar toemalige woon-
plaats een bos moest sneuvelen.
,,Die vrijliggende fietspaden zijn he-

lemaal niet nodig voor de veiligheid.
Kijk eens naar de nieuwe fietspaden
op de Maliesingel en de Wittevrou-
wensingel: niet vrijliggend, wel
mooi en veilig.’’

Maar wat haar vooral steekt, is de
gedachte achter de plannen. ,,De ge-
meente wil de Biltstraat allure ge-
ven, maar met een fietspaadje en
een parkeerstrookje wordt het al-
leen maar truttig. Ga nou toch uit

van de bestaande situatie, in plaats
van de boel platgooien. Bomen mo-
gen geen sluitpost zijn, die zijn be-
langrijk. Ze zien er fantastisch uit.’’

Maar wat concludeert de gemeen-
te? Slechts twee van de linden zou-
den sterk genoeg zijn om te verplan-
ten en elders verder te groeien, de
rest dient geveld vanwege de slechte
conditie. Nou heeft de Bomenstich-
ting Nederland toevallig een manne-

tje vrij om een kijkje te komen ne-
men. ,,Met die conditie valt het best
wel mee,’’ zegt specialist Luc Noort-
man. ,,Die is redelijk tot goed. De
kleinere exemplaren zouden zeker
een kans maken als je ze verplant.’’

Er komen 27 kleinere bomen te-
rug, maar dat toekomstbeeld kan bo-
menvrouw Ellen niet troosten: ,,Het
hadnietnodigmoeten zijn.’’ En daar-
bij: de gemeente heeft de terugplant-
actie enigszins slinks geformuleerd:
de huidige bomen hebben een stam-
doorsnede van 15-50 centimeter, ter-
wijl de nieuwe linden een stam-
omtrek van 50 centimeter hebben.
Hier wordt letterlijk met twee ma-
ten gemeten, want doorsnede is na-
tuurlijk iets anders dan omtrek.
,,Het zullen sprietjes zijn.’’ ,,De ge-
meente luistert toch niet,’’ zo luidt
de slotregel op haar strijdbare affi-
che, die blijkbaar emoties oproept.
Iemandheeft er met eenroze stift on-
der geschreven: ,,Waarom maakt de
gemeente Utrecht zoveel kapot.’’
Ellen: ,,Misschien had ik positiever
moeten eindigen. Het zou fijn zijn
als ze alsnog zouden luisteren.’’ Bo-
menspecialist Luc wandelt van lin-
de naar linde. Zijn oog valt plotse-
ling op een dubbelstammige es, die
eigenwijs tussen de linden staat. een
klein wereldwonder: de stam is ver-
groeid met een fietsenklem. ,,Ik kan
me voorstellen dat ze die hier in ie-
der geval niet terug willen hebben.’’
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Stadsleven zoekt het kleine nieuws dat hoort bij de grote stad. Verslaggevers Jeroen Kreule en Eddy Steenvoorden zwerven
rond. Vandaag: bomenleed op de Biltstraat.
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