
Verslag overleg afvaardiging bewonerscomité-gemeente. 
 
Locatie: Kulturhus De Breehoek 
Datum:  10 september 2019 
Aanvang: 19.30 uur 
Einde:  21.30 uur 
 

Aanwezig namens bewonerscomité: Marianne Vlastuin, Claudia van den Berg, Bertus Jekel, Roland 

Weerd. 
Aanwezig namens gemeente: Roel ter Horst, Joanna van Middendorp, Bert Koning en Saskia Hovinga. 
Aanwezig namens Boomtotaalzorg: Bert van Eck. 

 

Welkom  
Bert Koning opent het overleg en heet iedereen welkom.  

De mogelijkheden m.b.t. de huidige bomen en de nieuwe bomen 
Naar aanleiding van groeiplaatsberekeningen door Boomtotaalzorg zijn er wijzigingen aangebracht in 

het behouden van bomen en de aanplant van nieuwe bomen. 

Voor het behouden van bomen is uitgegaan van een te verwachten stabiele, veilige situatie voor de 

komende 25 à 30 jaar. In de meeste gevallen is dit met de geplande werkzaamheden en het 

beschikbaar krijgen van de gewenste groeiplaatsruimte niet haalbaar. Ook zal bij een groot verlies 

aan wortels een stevige snoei ingreep nodig zijn om het wortelverlies te compenseren. Hiermee zal 

waarschijnlijk  ook het huidige boombeeld geweld worden aangedaan.  

De restlevensduur van de bomen zal naar waarschijnlijkheid 0 tot 5 jaar zijn. Voor het realiseren van 

de gewenste groeiplaatsruimte in een situatie achteraf, voor nu mogelijk te behouden bomen, zullen 

kostbare ingrepen nodig zijn. Deze kunnen worden voorkomen door tijdens de herinrichting de 

bomen al te vervangen.   

 

Variant 1: 
De afmetingen van de groenstrook tussen de watergang en de rijbaan maken het mogelijk om daar 

bomen van de eerste grootte (groter dan 15 meter) aan te planten. Daarmee wordt de laanstructuur 

gevormd door de bomen aan weerszijden van de watergang in plaats van de huidige structuur aan 

weerszijde van de weg. Aan de zijde van de woningen is dan geen groenstrook/plantvak mogelijk. 

 

Variant 2: 
In de groenstrook/plantvakken tussen trottoir en rijbaan aan de woningzijde is beperkt groeiruimte 

beschikbaar. Hierdoor kunnen alleen bomen van de derde grootte (kleiner dan 9 meter) geplant 

worden. In de groenstrook tussen de watergang en de rijbaan is de groeiruimte ook beperkt. In het 

westelijk deel is wat meer ruimte dan in het oostelijk deel. In het westelijke deel kunnen daardoor 

bomen van de tweede grootte (9 tot 12) meter ook een optie zijn.  

 

Er wordt een voorstel gedaan welke soorten bomen het beste passen binnen de twee 

ontwerpvarianten. De voorkeur van het bewonerscomité gaat uit naar eiken. De soortkeuze dient 

nog te worden besproken. In  een later stadium behoort een bezoek aan een boomkwekerij tot de 

mogelijkheden. 

 

 

 



De twee schetsontwerpen inrichting 30km weg 
De aangepaste schetsontwerpen zijn gepresenteerd.  

Variant 1: 
Deze variant is aangepast naar aanleiding van een verkeerstechnische schouw en verdere uitwerking 

bomenplan. Bij kruisingen is een zichtdriehoek met benen van 16 meter vrij gehouden van bomen. 

Boomtotaalzorg heeft groeiplaatsberekeningen gemaakt aan de hand waarvan de standplaats van 

nieuw aan te planten bomen zijn aangepast . 

Variant 2: 
Deze variant is aangepast naar aanleiding van het verslag overleg bewonerscomité d.d. 17 juli 2019, 

de verkeerstechnische schouw en verdere uitwerking bomenplan. Bij kruisingen is een zichtdriehoek 

met benen van 16 meter vrij gehouden van bomen. Boomtotaalzorg heeft groeiplaatsberekeningen 

gemaakt aan de hand waarvan de standplaats van nieuw aan te planten bomen zijn aangepast . 

 

Voor de presentatie tijdens de algemene bewonersavond en als ondersteuning bij de voorbereiding 

wordt een driedimensionale presentatie gemaakt om beter inzicht te krijgen in de verhouding 

verharding/beplanting op en aansluitend aan de Eikenlaan. De verschillende categorieën bomen zijn 

dan ook beter te beoordelen. Daarmee kan het totaalbeeld dat ontstaat met aan de zuidzijde de 

beplanting in de tuinen en aan de noordzijde de groene zoom langs het sportcomplex de ruimtelijke 

verwezenlijking verhelderen. 

Parkeermogelijkheden 
Het parkeren in de nieuwe Eikenlaan zal op de rijbaan plaatsvinden. De oorspronkelijke wens om  

parkeerplaatsen in de groenstroken te realiseren  voor een mooi wegbeeld levert onvoldoende 

parkeermogelijkheden op. Daarnaast zouden parkeerplaatsen in de groenstroken veel ruimte in 

nemen, waardoor er minder ruimte voor groenstroken en bomen is. Met markeringen in de 

verharding zal worden aangegeven waar geparkeerd kan worden.    

Keuzemogelijkheden materialen 

Lichtmasten  
In de Eikenlaan komen nieuwe armaturen met LED verlichting aan de noordzijde van de weg. In 

aansluiting op de nieuwe straatverlichting in de hele gemeente zijn dit conische masten met een 

bolvormig armatuur in de kleur monumentengroen.  Deze armaturen met LED verlichting 

verspreiden meer licht, waardoor er minder nodig zijn. 

 

Verhardingen  
Uitgangspunt voor de verhardingsmaterialen zijn de materialen die in nieuwbouwwijken in 

Scherpenzeel worden toegepast. Dit zijn voor de rijbaan gebakken dikformaat klinkers (roodpaars),  

en voor het trottoir betontegels 30 x 30cm (grijs). De Eikenlaan is een bestaande historische laan, 

waardoor, bij aantoonbare meerwaarde, alternatieven bespreekbaar zijn. De voorkeur van het 

bewonerscomité voor gebakken materiaal voor het trottoir kan een mogelijkheid zijn. Hierbij moet 

wel rekening gehouden worden met het beschikbare budget. Voorstel is om tijdens de 

bewonersavond voorbeelden van materialen neer te leggen waaruit gekozen kan worden.  

Doorsteek naar woningen westkant 
Bij de aanwezige brandgangen zijn doorsteken aangebracht. 

 

 



Hondenbeleid en voetgangers 
De aanwezige hondenroutes aan de noordzijde van het fietspad worden gebruikt. Er is geen behoefte 

aan een extra route in de groenstrook rondom de watergang. Wel zal er afhankelijk van de te kiezen 

variant nog worden gekeken naar de mogelijkheid om een wandelpaadje (struinpad o.g.) te maken 

aan de noordzijde Eikenlaan tussen de bomen. 

Afkoppelen hemelwater 
Op 7 oktober is er een voorlichtingsavond gepland om het afkoppelen voor bewoners meer 

duidelijkheid te geven. Deze avond zal door Waterschap Vallei en Veluwe samen met de gemeente 

verzorgd worden. 

Huis aan huis wordt een afkoppelbrochure verspreid. Dit zal een algemene brochure zijn met los 

daarvan een specifieke toelichting voor de Eikenlaan. In deze toelichting worden concrete 

mogelijkheden, inclusief kosten, aangeboden voor het afkoppelen tijdens de herinrichting. 

Beschoeiing watergangen 
Het inmeten van de watergangen gelegen langs de Willaerlaan tussen de Eikenlaan en de Dreef heeft 

plaatsgevonden. Aan de hand van deze gegevens wordt bepaald of de benodigde profielen van de 

watergangen voldoende zijn om een goede afvoer van het regenwater van de Eikenlaan en 

achterliggende gebied te waarborgen. Langs deze watergang en de watergangen langs de Eikenlaan 

staat het aanbrengen van beschoeiing gepland.  

Tijdsplanning 
Voor de presentatie van de schetsontwerpen aan bewoners/belanghebbenden eind oktober/begin 

november komen we nog een keer in deze setting bij elkaar om de avond voor te bereiden. 

Uitgangspunt is om deze avond de keuze voor het definitieve ontwerp te maken.  Daarmee kan de 

groenstructuur worden vastgelegd en de procedure gestart worden voor de aanvraag van een 

omgevingsvergunning. Het doel is om medio mei 2020 te beginnen met de uitvoering. 

Rondvraag 
Tijdens de bewonersavond gaan we de twee uitgewerkte schetsontwerpen presenteren. De 2 

varianten worden In een plenair gedeelte toegelicht. Na de toelichting worden in de grote groep 

en/of in kleinere groepen vragen beantwoord.  

Het bewonerscomité zal aanwezig zijn bij de presentatie en actief betrokken zijn bij het 

beantwoorden van vragen. In de volgende bijeenkomst bewonerscomité-gemeente zullen hierover 

duidelijke afspraken worden gemaakt.   

Tijdens de bewonersavond moet duidelijk worden welke keuzes gemaakt gaan worden om tot een 

definitief ontwerp te komen. 

Op de website van de Eikenlaan staan alle documenten en verslagen die van belang zijn voor de 

bewoners. Omdat nu niet altijd duidelijk is wat actueel is, wordt er gewerkt aan een betere 

presentatie op de website.  

 

In het traject van schetsontwerp naar definitief ontwerp blijft het bewonerscomité in dezelfde vorm 

betrokken. Het gaat hierbij om materiaalkeuzes en de uitwerking van mogelijke details.  

 

Het project herinrichting Eikenlaan wordt in een time lapse (videoverslag) vastgelegd. Op bepaalde 

momenten en op diverse locaties en bijeenkomsten worden er opnames gemaakt. Het hele proces, 

van ontwerp met de bewoners, tot aan de oplevering van de werkzaamheden wordt op deze manier 

bewaard. Afgesproken is om tijdens de presentatie van de schetsontwerpen op de bewonersavond 

een moment van de presentatie op te nemen. Ook zal aan een aantal bewoners gevraagd worden of 



ze een reactie willen geven voor de camera. Alle bewoners worden van tevoren op de hoogte gesteld 

dat deze filmactiviteiten zullen gaan plaatsvinden. 

 

Uit het overleg met de sportverenigingen is vooral naar voren gekomen dat er zorgen zijn over de 

bereikbaarheid van de complexen tijdens de uitvoering en het beschikbaar blijven van voldoende 

parkeergelegenheid. Belangrijke data worden door de verenigingen aangeleverd zodat daar in de 

uitvoeringsfase op voorhand rekening mee kan worden gehouden. In de uitvraag naar de aannemers 

zal hieraan ook ruime aandacht worden gevraagd in de aan te leveren werkplannen.  

Volgende bijeenkomst 
De infoavond afkoppelen voor bewoners op maandag 7-10-2019 om 19.30u in partycentrum Boszicht 

De volgende bijeenkomst bewonerscomité op dinsdag 15-10-2019 om 19.30u in de Breehoek. 

 


