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1. INLEIDING 

1.1 AANLEIDING 
De bomen in de Bijweglaan tussen de Rijksstraatweg en de Beukenvaart geven al jaren discussie. 

De wortelopdruk van de essen veroorzaakt grote oneffenheden in de trottoirs. Een deel van de 
bewoners ziet deze essen daarom liever verdwijnen. Andere bewoners maken zich sterk voor 
behoud van de bomen. 

In het voorjaar van 2022 is de discussie weer opgelaaid nadat de politieke partijen CDA en Hart 
voor Bloemendaal enquêtes hebben gehouden onder de bewoners. Het CDA heeft wethouder 
Wijkhuisen uitgenodigd voor een bezoek aan de laan. Dat bezoek heeft op 28 februari 
plaatsgevonden samen met ongeveer vijftien bewoners. De wethouder heeft tijdens het bezoek 
aangegeven dat de gemeente een plan gaat opstellen voor het verkeersveilig maken van de 
trottoirs waarbij behoud van de bomen het uitgangspunt is. 

 

1.2 MOTIE GEMEENTERAAD 
Na het bezoek is in de gemeenteraad op 10 maart een motie ingediend die unaniem is 
aangenomen. De motie luidt als volgt: 

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 10 maart 2022, 
 
Constaterende dat 

- blootliggende boomwortels op diverse plaatsen aan de Bijweglaan te Bennebroek tot 
gevaarlijke situaties aan trottoirs en wegdek leiden; 

-  deze gevaarlijke situaties ontstaan door het opdrukken van stoeptegels, het wegdrukken 
van betonnen opsluitbanden en het verzakken van klinkers op het weggedeelte; 

- dit leidt tot risico's voor voetgangers (w.o. kinderen en ouderen die minder goed ter been 
zijn) en overige weggebruikers; 

- er op initiatief van het CDA maandag 28 februari jl. een schouw heeft plaatsgevonden in 
aanwezigheid van wethouder Wijkhuisen, een ambtenaar en circa 15 betrokken 
buurtbewoners; 

- er door de wethouder ter plaatse is erkend dat er sprake is van achterstallig onderhoud van 
trottoirs en wegdek rondom de bomen; 

- er door buurtbewoners verschillende suggesties zijn gedaan over veiligheid en behoud van 
groen; 
 

Overwegende dat 
- de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud aan trottoirs en wegen; 

- de gemeente verantwoordelijk is voor de veiligheid van voetgangers en overige weggebruikers; 
- de gemeente verantwoordelijk is voor zorgvuldig beheer van het aanwezige groen in haar 
dorpskernen; 
 
Verzoekt het college van B&W 

- het achterstallig onderhoud aan de trottoirs en wegdek rondom de bomen aan de 

Bijweglaan aan te pakken; 
-  te onderzoeken op welke wijze de bomen zonder kap behouden kunnen blijven én een 

veilige doorgang kunnen bieden aan voetgangers en overige weggebruikers; 
- de uitkomst(en) van dit onderzoek te bespreken met de bewoners van de Bijweglaan en 

aangrenzende lanen; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 

  



1.3 PLAN VAN AANPAK EN LEESWIJZER 
Om de motie van de raad uit te voeren hanteren wij het volgende plan van aanpak: 

1. Inventarisatie vitaliteit en standplaats bomen 

2. Inventariseren huidige situatie verhardingen 

3. Opstellen toetsingskader bomen en verhardingen 

4. Toetsen huidige situatie en benoemen knelpunten 

5. Opstellen verbeteringsplan  

6. Terugkoppelen verbeteringsplan aan bewoners 

7. Bijstellen verbeteringsplan en maken kostenraming 

8. Besluitvorming en financiering door gemeenteraad 

9. Uitvoering 

De inventarisatie vindt u in hoofdstuk 2.  

Hoofdstuk 3 bevat het toetsingskader, waar in hoofdstuk 4 aan getoetst wordt. 

In hoofdstuk 5 lichten wij ons voorstel om de voetpaden toegankelijk te maken met behoud van de 

bomen toe.  

Het verdere traject van participatie tot en met besluitvorming staat in hoofdstuk 6 en 7. 

 

 



2 INVENTARISATIE HUIDIGE SITUATIE 
 

 

Deze notitie gaat over het gedeelte van de Bijweglaan tussen de Beukenlaan en de Rijksstraatweg. 
Waar in het vervolg wordt gesproken over “de Bijweglaan” wordt alleen dit deel van de laan bedoeld. 
In het gedeelte tussen de Zwarteweg en de Beukenlaan staan alleen zuileiken en speelt de 
problematiek van toegankelijkheid van de trottoirs niet. 

 

 

2.1 BOMEN 
In 2018 is uitgebreid overleg gevoerd met de bewoners over de bomen in de Bijweglaan. Toen zijn 
afspraken vastgelegd. Eén van die afspraken is dat pas als er een es in vitaliteit afneemt deze 

wordt verwijderd. Als een es wordt verwijderd wordt daarvoor in principe een zuileik 
teruggeplaatst. 

Er staan nu 41 bomen langs de Bijweglaan : 23 gewone essen en 18 zuileiken. De essen variëren 
in stamdiameter van 20 tot meer dan 80 centimeter. De zuileiken zijn 10-20 centimeter dik. 

De essen in de Bijweglaan vertonen nog geen duidelijke afname van hun vitaliteit. 

Er zijn vorig jaar enkele essen verwijderd. Het bleek niet mogelijk deze te vervangen wegens de 
aanwezigheid van kabels en leidingen op de plek waar wij plantgatverbetering wilden uitvoeren. 

Ook het volledig verwijderen van de stobben en wortels van de verwijderde essen is hierdoor 
onmogelijk. Daardoor zijn plaatselijk verzakkingen in het trottoir en de rijbaan ontstaan. 

 

         

 

   Zuileik     gewone es 

 
 



2.2 TEGELBESTRATING TROTTOIRS 
De algemene staat van de tegelbestrating van de Bijweglaan is redelijk. Tussen de Rijksstraatweg 
en de Krakeling zijn de tegels versleten. Het resterende deel is nog geschikt voor hergebruik. Ter 
plaatse van bijna alle bomen is sprake van matige tot ernstige oneffenheden als gevolg van 

wortelopdruk. 
In november 2018 is bij een aantal bomen getracht de oneffenheden te overbruggen met behulp 
van gebonden betongranulaat, schelpen of een “mat” van kunststof, zgn. Treemulch.  
De overbruggingen met betongranulaat zijn niet afdoende gebleken en grotendeels vernield door 
de boomwortels. De kunststof “matten” zijn aangebracht bij vijf bomen. Ze zijn weliswaar 
opgedrukt maar functioneren nog redelijk tot goed. 
Bij negen bomen is een halfverharding van duomix en/of schelpen aangebracht. De toestand is 

matig : er ligt veel los materiaal en de wortels zijn op veel plaatsen door de halfverharding 
gegroeid. 
Bij 13 bomen zijn boomkransen van opsluitbanden en/of straatstenen aangelegd. De boomkransen 
zijn in bijna alle gevallen verhoogd aangelegd of opgedrukt door boomwortels. 

 

   
 

 boomspiegel Treemulch   boomspiegel opsluitbanden 
 

2.3 KLINKERBESTRATING RIJBAAN 
De rijbaan bestaat uit gebakken straatstenen. De kwaliteit van de stenen is goed. Er is sprake van 
enige dwarsonvlakheid (spoorvorming, verzakkingen) en bij een aantal bomen van wortelopdruk. 

De kantopsluiting van trottoirbanden is bij veel bomen opgedrukt en tussen de bomen verzakt als 
gevolg van stoepparkeren. 
 
 

 
 

wortelopdruk rijbaan en trottoirbanden  



2.4 VERKEERSVEILIGHEID 
De Bijweglaan ligt in een woonwijk die is ingericht als 30 km-zone. Er ligt één verkeersdrempel in 

het wegvak, ter hoogte van de Krakeling. Volgens bewoners wordt de Bijweglaan in de 

ochtendspits veel gebruikt als sluiproute van de Zwarteweg naar de Rijksstraatweg om de file voor 

de verkeerslichten te vermijden. Daarbij wordt de maximum snelheid naar de mening van de 

bewoners veelvuldig overschreden. 

Dit gevoel wordt niet bevestigd door de beschikbare gegevens over het verkeer (bron: ViaStat). 

De maatgevende snelheid V85 (85% rijdt langzamer) lag in de periode december 2021-februari 

2022 tussen de 31 en 33 km/uur.  

Sinds 2016 zijn twee ongevallen geregistreerd in de Bijweglaan, beide op de aansluiting op de 

Rijksstraatweg. 

 

 

 

3 BEOORDELINGSKADER 
 

3.1 BOMEN 
Bomen worden beoordeeld volgens de methode van Visual Tree Assessment (VTA). Dit is een visuele 

beoordeling op aspecten die wijzen op een afnemende gezondheid van de boom en risico op schade 

door omvallen of uitbreken van takken. 

De keuringen worden jaarlijks uitgevoerd door de eigen boomdeskundigen die de daarvoor 

benodigde opleiding hebben gevolgd. 

 

3.2 TROTTOIR 
Voor de aanleg en het beheer van verhardingen bestaan geen wettelijke eisen. Er zijn wel 

richtlijnen die worden gepubliceerd door het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer 

en vervoer en openbare ruimte CROW. Deze richtlijnen worden algemeen toegepast in Nederland. 

Voor de beoordeling van de voetpaden in de Bijweglaan zijn de volgende publicaties van toepassing: 

337 Richtlijn Toegankelijkheid  (ontwerp- en beheerrichtlijnen voor minder validen) 

323 Kwaliteitscatalogus openbare ruimte (beeldkwaliteit) 

146 Handboek visuele inspectie (ingrijpmaatstaven gekoppeld aan beeldkwaliteit) 

ASVV 2021 Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom (ontwerp) 

 

 

 

 

 



3.2.1 ALGEMEEN 
Het toetsingskader voor de kwaliteit van de gemeentelijke verhardingen is de 
beoordelingssystematiek van het CROW voor rationeel wegbeheer in relatie tot de door de 
gemeenteraad vastgestelde beeldkwaliteit.  

De gemeenteraad heeft de beeldkwaliteit “basis” vastgesteld voor fiets- en voetpaden.  

Voor overige verhardingen hanteert de gemeente de beeldkwaliteit “laag”. 

De gekozen beeldkwaliteit heeft invloed op de ingrijpmaatstaven voor het uitvoeren van 

wegonderhoud. Een ingrijpmaatstaf geeft aan wanneer onderhoud nodig is en bestaat uit een 

combinatie van ernst en omvang van de schadebeelden spoorvorming en oneffenheden. 

Bij de beeldkwaliteit “laag” is meer schade toegestaan dan bij de kwaliteit “basis”. 

 

3.2.2 BIJ BOMEN 
Volgens de CROW-richtlijnen ASVV en Toegankelijkheid geldt ter plaatse van versmallingen in het 

trottoir (met een maximale lengte van 10 meter) een minimum breedte van 1,20 meter. Bij 

puntvormige versmallingen (lichtmasten, palen etcetera) mag de breedte worden teruggebracht tot 

90 cm. 

Omdat de versmalling bij bomen meestal over enkele meters geldt houden wij 1,20 meter als 

minimum breedte aan. 

 

3.2.3 TOEGANKELIJKHEID EN BEELDKWALITEIT TROTTOIRS 
De CROW-richtlijn Toegankelijkheid (publicatie 337) richt zich specifiek op het inrichten van de 

openbare ruimte voor mensen met een beperking. Voor de Bijweglaan zijn de richtlijnen voor 

looproutes relevant.  

De richtlijn adviseert een minimumbreedte voor trottoirs van 1,80 meter, die bij plaatselijke 

versmallingen zoals bomen kan worden verlaagd tot 1,20 meter. 

Het loopoppervlak moet volgens deze richtlijnen voldoende stroef zijn en onregelmatigheden tussen 

tegels onderling mogen maximaal 5 mm. bedragen. 

Hellingen in langsrichting mogen niet steiler zijn dan 1:12 (bij hoogteverschillen tot 25 cm.)  

De beeldkwaliteit van de openbare ruimte in de gemeente Bloemendaal wordt beoordeeld volgens 

de CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013 (publicatie 323). De meetmethode volgt uit het 

handboek visuele inspectie (publicatie 146a). 

De gemeenteraad heeft voor voet- en fietspaden de beeldkwaliteit “basis” vastgesteld. In de CROW-

kwaliteitscatalogus zijn de daar bij behorende criteria beschreven (kwaliteitsniveau B): 

- Dwarsonvlakheid (spoorvorming) :  maximaal 15% matige spoorvorming tot 40 mm. is 

toelaatbaar  

- Oneffenheden : tot 8 stuks per 100 meter toelaatbaar, maximaal 30 mm hoogteverschil 

- Wortelopdruk : de bestrating direct naast de boomspiegel mag maximaal 50 mm. zijn 

opgedrukt 

 



3.3 RIJBAAN 
De beeldkwaliteit van de openbare ruimte in de gemeente Bloemendaal wordt beoordeeld volgens 

de CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013 (publicatie 323). 

De gemeenteraad heeft in 2009/2012 voor rijbanen de beheersystematiek voor rationeel wegbeheer 

vastgesteld. Dat betekent dat het wegennet tegen de laagst mogelijke kosten op een verkeersveilig 

niveau worden onderhouden. De daarbij horende beeldkwaliteit is niveau C, ofwel laag. 

Voor rijbanen van woonstraten, zoals de Bijweglaan, wordt in deze systematiek schade aan de weg 

acceptabel geacht als voldaan wordt aan de volgende criteria: 

- Dwarsonvlakheid (spoorvorming) : tot 40 mm spoordiepte is toelaatbaar 

- Oneffenheden : tot 15 stuks per 100 meter toelaatbaar, maximaal 30 mm hoogteverschil 

- Wortelopdruk : de bestrating direct naast de boomspiegel mag maximaal 80 mm. zijn 

opgedrukt. 

De CROW richtlijn Toegankelijkheid is niet van toepassing voor rijbanen. 

 

 

 

 

4 BEOORDELING 
 

4.1 BOMEN 
De kwaliteit van de bomen is in 2021 beoordeeld door ons team Groen. Alle bomen zijn voldoende 

vitaal en er is geen risico voor schade door omvallen of uitval van takken. 

 

4.2 VOETPADEN 
De bestrating is door ons team Weg en Water beoordeeld volgens de in hoofdstuk 3.2 en 3.3 

genoemde criteria. Met uitzondering van de oneffenheden ter plaatse van de bomen voldoet de 

bestrating aan de vastgestelde beeldkwaliteit B (voetpad) resp. C (rijbaan) en aan de richtlijn 

Toegankelijkheid. De breedte van de trottoirs is 2,40 meter. 

In bijlage 1 is in tabelvorm een overzicht opgenomen van de situatie ter plaatse van de bomen. In het 

overzicht is getoetst aan de volgende aspecten: 

- Nuttige breedte looproute (> 1,20 meter) 

- Helling in langsrichting (max. 1:12) 

- Oneffenheden trottoir(>30 mm)  

- Wortelopdruk trottoir (>50 mm) 

- Uitstekende boomspiegel (>50 mm) 

In de bijlage is per boom in rood aangegeven als de huidige situatie niet voldoet aan de richtlijnen. 

Dat is het geval bij 21 van de 41 bomen. 



 

4.3 RIJBAAN 
Dwarsonvlakheid groter dan 40 mm. is waargenomen op één plaats naast boom nummer 34. 

Dit betreft een verzakking langs de trottoirband van ca. 100 mm diep over enkele meters lengte, 

veroorzaakt door onvoldoende verdichting van  het boomgat. 

Er zijn -afgezien van wortelopdruk- geen oneffenheden groter dan 30 mm. aanwezig. 

Wortelopdruk heeft bij enkele bomen geleid tot grote en onherstelbare oneffenheden in de 

trottoirbanden en de rollaag van klinkers daarlangs.  

 

 

 

Ernstige wortelopdruk rijbaan 

  



 

5 OPLOSSINGEN 
Er treden verschillende knelpunten op bij de bomen, die om verschillende oplossingen vragen. Bij alle 

oplossingen staat het behoud van de bomen voorop, zoals door de gemeenteraad gevraagd. 

In de volgende paragrafen stellen wij een aantal oplossingen voor. Als die allemaal worden 

uitgevoerd resteert er bij nog slechts 1 boom een knelpunt. Dat is de boom bij huisnummer 27 en het 

knelpunt is dat het trottoir onvoldoende breedte heeft volgens de richtlijn. De breedte van 90 

centimeter voldoet nog wel aan de richtlijn voor puntvormige obstakels. 

 

5.1 VOORSTEL 1 : AANBRENGEN WEGVERSMALLINGEN  
Bij zeven bomen zijn de oneffenheden door blootliggende wortels zodanig dat wij geen kans zien een 

begaanbaar voetpad van voldoende breedte achter de bomen langs te leggen. Daarom stellen wij 

voor op vier plaatsen de rijbaan te versmallen en een voetpad van 1,20 meter breed voor de bomen 

langs te leggen: 

- Hoek Van Ittersumlaan 

- Voor huisnummer 20 t/m 26 (zie onderstaand plaatje) 

- Voor huisnummer 34 

- Voor huisnummer 52 

De resterende wegbreedte ter plaatse van de versmallingen is ruim vier meter. Personenauto’s 

kunnen elkaar dan nog passeren maar zullen in de praktijk vaak op elkaar wachten. Ter plaatse van 

de versmallingen kan niet geparkeerd worden. 

 Het aanleggen van de versmallingen vergt ook een herprofilering van de weg. Wij gaan uit van 

volledig herbestraten met de bestaande gebakken klinkers. 

 



5.2 VOORSTEL 2 : HERBESTRATEN TROTTOIRS EN RIJBAAN 
 

Een groot deel van de knelpunten kan worden opgelost door de trottoirs iets te verhogen en de 

inritten te voorzien van inritblokken zoals in de Van Ittersumlaan.  Dat heeft een positief effect op de 

langshelling ter plaatse van bomen en op de oneffenheden in de looproute. Om dit te realiseren 

moeten de trottoirs helemaal herbestraat worden. Daarbij kunnen de obstakels die gevormd worden 

door de boomspiegels met opsluitbanden of rollagen worden opgeheven.  

Bij uitvoering van deze maatregel worden de knelpunten bij 11 van de 21 bomen opgelost. 

In deze voorstellen kunnen nog extra opties worden opgenomen, die hierna worden toegelicht. 

 

5.3 OPTIE 1 : AANBRENGEN VERKEERSDREMPELS TER PLAATSE VAN 

WEGVERSMALLINGEN 
 

De rijbaan kan ter plaatse van de versmallingen worden voorzien van verkeersdrempels of korte 

plateaus. Daarmee wordt de snelheid van het autoverkeer verder verlaagd. Tegenover dat voordeel 

staat een grotere kans op trillings- en geluidhinder. 

 

5.4 OPTIE 2 : OPHEFFEN VOETPAD KRAKELING EN VERPLAATSEN VERKEERSDREMPEL 
 

Om het knelpunt bij de twee bomen langs het plantsoen bij de Krakeling op te lossen stellen wij voor 

het trottoir hier helemaal te verwijderen. Voetgangers kunnen oversteken en het voetpad aan de 

oneven zijde gebruiken. De verkeersdrempel die nu tussen de twee bomen ligt willen we verplaatsen 

richting Van Ittersumlaan ter plaatse van de boom. Daarmee kunnen we oneffenheden door de 

wortelopdruk in de rijbaan verhelpen. 

 

  



5.5 OPTIE 3 : VERWIJDEREN TWEE ESSEN IN PLANTSOEN KRAKELING 
 

In aanvulling op of in plaats van het opheffen van het voetpad stellen wij voor de twee essen langs 

het plantsoen te verwijderen. Daarmee beogen wij de treurbeuk meer tot zijn recht te laten komen. 

 

 

Optie 2 en 3 : verwijderen essen en trottoir in plantsoen Bijweglaan/Krakeling 

  



5.6 OPTIE 4 : KRUISPUNTPLATEAU BIJWEGLAAN-VAN ITTERSUMLAAN 
In plaats van de verkeersdrempel in de Bijweglaan bij de Van Ittersumlaan kan een kruispuntplateau 

worden aangelegd op de kruising. Voordeel is dat verkeer uit alle richtingen wordt geremd. 

 

 

 

 

5.7 CONCEPT TEKENINGEN 
De voorgestelde oplossingen zijn weergegeven op twee concepttekeningen. De tekeningen worden 

gelijktijdig met deze notitie gepubliceerd op de gemeentelijke website.  



6 PARTICIPATIE 
Wij horen graag uw mening over onze voorstellen. Daarom sturen wij een brief met een 

enquêteformulier naar alle woonadressen aan de Bijweglaan ten noorden van de brug, en rond het 

plantsoen Krakeling en naar de dorpsraad Bennebroek. Tevens informeren wij de raadsleden. 

Deze notitie en de concepttekening publiceren wij op de projectenpagina op onze website. 

Wij vragen de bewoners het reactieformulier in te vullen en aan ons terug te sturen per email of per 

post. 

Aan de hand van de reacties werken wij de oplossingen verder uit tot een voorlopig ontwerp. Dat 

bespreken wij met de bewoners van de Bijweglaan en de omringende wegen (Van Ittersumlaan, 

Krakeling) tijdens een bewonersbijeenkomst, zo mogelijk vóór de zomer. 

 

 

7 KOSTEN EN BESLUITVORMING 
Wij hebben een globale kostenraming opgesteld voor het uitvoeren van de voorgestelde 

maatregelen. Duidelijk is dat de kosten niet uit de reguliere onderhoudsbudgetten kunnen worden 

gedekt. 

Als uit het participatietraject blijkt dat er voldoende draagvlak onder de bewoners is zullen wij 

daarom een voorstel aan de gemeenteraad voorleggen om het benodigde budget beschikbaar te 

stellen. Dat voorstel zal dan worden opgenomen in de begroting 2023, waarover de gemeenteraad in 

november 2022 vergadert. Na beschikbaarstelling van een budget kan het werk in het voorjaar 2023 

worden uitgevoerd. 

 

 

 
 
 

 


