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1. ONTWERPBESLUIT  

Ingestemd met en besloten tot een integrale aanpak van de Hitlandselaan, waarbij de 
bomenrijen worden gekapt, de bermen worden voorbereid op herplant, de weg wordt 
hersteld en bij voorkeur verbreed en herplant van de bomenrijen plaatsvindt.  

 

 
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK 

De bomenrijen langs de Hitlandselaan zijn al zeker 20 jaar onderwerp van discussie 
geweest. De gezondheid en vitaliteit is op zeker 2 momenten onderzocht en 
gerapporteerd en bij bespreking daarvan bleek het toekomstperspectief van de 
bomenrijen zeer gevoelig te liggen. De laatste jaren is het wegdek van de Hitlandselaan 
echter aanzienlijk achteruit gegaan en uit veiligheidsoverwegingen is renovatie van het 
wegdek dringend noodzakelijk. Die renovatie zal evenwel door het grote aantal wortels 
onder en naast het wegdek ingrijpend zijn voor de vitaliteit van de bomen en daarom is 
door een tweetal adviesbureaus onderzocht welke opties er voor de bomen zijn in relatie 
tot het noodzakelijke wegonderhoud.  
Uit het (bijgevoegde) onderzoek blijkt samengevat, dat er van een groot aantal bomen 
wortels onder en in het asfalt zitten en die wortels moeten verwijderd worden bij renovatie 
van de weg om verzakkingen in de toekomst te voorkomen. Beschadiging of verlies van 
wortels zal echter onherroepelijk leiden tot het afsterven van een boom of een dusdanige 
verzwakking veroorzaken, dat behoud zinloos is. In beide gevallen komt de veiligheid van 
weggebruikers weer in het gedrang. Bij renovatie en herinrichting van de Hitlandselaan 
zullen de bomen dan ook verwijderd moeten worden.  
Het Dagelijks Bestuur heeft de noodzakelijke renovatie besproken en heeft 
geconstateerd en besloten, dat niet aan een integrale aanpak van de Hitlandselaan 
ontkomen kan worden. Daarbij zullen volgtijdelijk de bomenrijen moeten worden gekapt, 
de bermen worden voorbereid op herplant, de weg zal worden hersteld en bij voorkeur 
verbreed en er zal herplant van de bomenrijen plaatsvinden. Deze aanpak zal in één of 
twee bestekken worden voorbereid en uitgevoerd. 

 

 
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING 

DB  13 september 2018 en 21 november 2018 
 

 
4. PERSONELE GEVOLGEN 

Geen. 
 

 
5. FINANCIËLE GEVOLGEN 

In 2019 ten laste van voorziening meerjarig onderhoud openbaar gebied. 
 

 



6. JURIDISCHE GEVOLGEN 
Geen. 

 

 
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING 

Directeur / DB. 
 

 
8. VERDERE PROCEDURE 

Uitvoering en zorgvuldig communiceren van het voorgenomen besluit.  
 


