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Onderwerp

Herinrichting middenberm Hagelingerweg

Geachte heer/mevrouw ,

Op 1 juli van dit jaar heeft een delegatie van de klankbordgroep “herinrichting middenberm Hagelingerweg” een gesprek gehad met wethouder Floor Bal van de gemeente Velsen. In dit gesprek is gesproken
over de bezwaren die leven onder veel inwoners van Santpoort-Noord dat het groene, dorpse karakter van
de Hagelingerweg deels zou verdwijnen. Na de binnenkort geplande herinrichting van de laan zouden er
geen bomen meer terugkomen in de middenberm. Dit is een keuze die door de bewoners moeilijk begrepen wordt, wat onder andere blijkt uit de 150 handtekeningen die verzameld zijn tegen dit plan.
In het gesprek is duidelijk geworden dat ook de gemeente worstelt met dit dilemma. Er wordt veel waarde
gehecht aan een groene omgeving op en rond de Hagelingerweg, mits dit levensvatbaar is en bijdraagt aan
de door ieder gewenste verkeersveiligheid.
Uit 2 recente onderzoeken blijkt dat bij een eerdere reconstructie van de Hagelingerweg in 2003 door de
toenmalige uitvoerder verkeerde keuzes zijn gemaakt bij het planten van de bomen. Hierdoor was de groei
slechts beperkt mogelijk. Ook het gemeentelijk toezicht op de uitvoering was toen niet goed. Dit wordt
erkend en er worden maatregelen genomen om dit in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. In voornoemde rapporten zijn ook mogelijke oplossingen benoemd om alsnog bomen in de middenberm te plaatsen. Wethouder Bal; ”Deze oplossingen hebben echter een negatief effect op de verkeersveiligheid, zijn te
duur of zullen op langere termijn toch de kwaliteit van het wegdek negatief beïnvloeden. Daarom blijf ik bij
het huidige standpunt om na de reconstructie geen nieuwe bomen in de middenberm te plaatsen. Dit gaat
wel gebeuren aan de zijkanten van de Hagelingerweg. Ook blijven gezonde bomen in de middenberm
staan. Deze zullen goed onderhouden worden totdat de situatie onveilig wordt of de bomen dood zijn.
Verwijderde bomen op de middenberm zullen niet meer worden herplant”.
Er zijn verschillende inzichten gedeeld tussen de gemeente en vertegenwoordigers van de klankbordgroep
waarbij zeer kritisch is gekeken naar de mogelijkheden en beperkingen die er zijn. Uiteindelijk delen de
leden van de klankbordgroep de conclusie van de gemeente, maar verwachten ze wel een goed alternatief!
Hierbij moet dan zeker aandacht zijn voor de snelheid van het verkeer bij de kruispunten op de Hagelingerweg en het groene karakter van deze straat.

Een eerste schetsontwerp is nu in de maak waarbij ook de indeling van bomen en planten in reële visualisaties te zien zullen zijn om zo een goed beeld te krijgen van hoe het er straks uit komt te zien. Hierbij zullen
ook de planten vermeld worden die in het straatbeeld worden opgenomen met niet alleen de Latijnse en
Nederlandse namen, maar ook met uitleg over de soorten). Deze impressies zijn openbaar (website gemeente Velsen) en zullen ook besproken worden in de eerstvolgende bijeenkomst met de leden van de
klankbordgroep. Deze worden medio oktober verwacht.
Dit resultaat wordt door beide partijen vooralsnog beschouwd als het meest haalbare. Gezamenlijk streven
we naar een beeld waarbij ook de kwaliteit van het groen in de openbare ruimte op langere termijn blijft
bestaan.
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