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Verbeteren groei bomen Baroniebaan
Planning werkzaamheden september 2019
De bomenlaan aan de Baroniebaan vormt een belangrijke laan in Tilburg. De gemeente Tilburg wil deze laan
graag ook in de toekomst mooi en groen houden. Daarom is een plan van aanpak opgesteld. Hieruit blijkt dat
het nodig is om 124 bomen in de middenberm te verwijderen van de bijna 700 op en langs de Baroniebaan. De
bomen worden om en om verwijderd. Zo hebben de kronen van de overige bomen voldoende ruimte om
gezond te blijven en zich ook in de toekomst goed te kunnen ontwikkelen. In de berm zaait de gemeente een
bloemenmengsel om de biodiversiteit te verhogen.
De planning is om de bomen in september te verwijderen. De gemeente vraagt binnenkort de
omgevingsvergunning hiervoor aan. Informatie hierover vindt u op www.overheid.nl of download de gratis app
Over uw buurt.
Compensatie bomen
De verwijderde bomen worden ergens anders in de stad gecompenseerd. Dat betekent dat er 124 nieuwe
bomen geplant worden. De gemeente zoekt uit of dit kan in het westelijk deel van de stad. Als dat niet lukt
komen de bomen in het buitengebied.
Wegwerkzaamheden
Het asfalt van de Baroniebaan is aan vervanging toe. De deklaag wordt vervangen door geluid reducerend
asfalt en de naden die nu in het wegdek zitten, worden verwijderd. En er komt een extra rioolbuis om
regenwater af te voeren bij hevige regenval (Blauwe Ader). De Baroniebaan is een belangrijk verbindingspunt
om het rioleringsstelsel goed te kunnen laten functioneren. Om de overlast voor het verkeer zo veel mogelijk te
beperken is ervoor gekozen om deze werkzaamheden te combineren met het verwijderen van de bomen.
Verbetering aansluiting fietsroute Baroniebaan
Er wordt extra fietspad aangelegd tussen de kruising Gilzerbaan en de kruising Stroomlaan met hiernaast een
voetpad. Een route die fietsers nu al veelvuldig gebruiken. Het stukje voetpad bij het speelterreintje achter de
woningen aan de Grevelingen 61 tot en met 71 vervalt. Hier komt gras.
Planning
De planning is om de asfalteringswerkzaamheden en het verleggen van het fiets- en voetgangerspad in
september/oktober 2019 uit te voeren, direct na het verwijderen van de bomen.

Pagina 1 van 2

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Tijdens beide werkzaamheden blijft de Baroniebaan bereikbaar voor autoverkeer. Voor de start van de
werkzaamheden ontvangt u een brief met meer informatie.
Meer informatie
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Wilco Broeks van de gemeente. Hij is bereikbaar via
telefoonnummer en per e-mail wilco.broeks@tilburg.nl.

Pagina 2 van 2

