
NR. VRAGEN / WENSEN ANTWOORD

1 Geachte heer/mevrouw, Zojuist het voorlopig ontwerp voor de Stationstraat 

bekeken. Echter, ik op de tekeningen kan niet goed opmerken waarin de 

grote verschillen zitten. Wellicht kunt u kort toelichten waar de grootste 

veranderingen inzitten? Alvast hartelijk dank voor uw reactie!

Er zijn (bovengronds) geen grote verschillen met 

de huidige inrichting.

De parkeerplaatsen en de stoep worden 1 op 1 

vervangen met zoveel mogelijk dezelfde 

materialen

2 Goedemiddag, Fijn om te lezen dat er iets gaat gebeuren aan de straat. Ik 

heb wel een vraag over het snoeien van de bomen. Dat werk is nu 

uitgevoerd maar wordt er ook iets gedaan aan de wortels die mogelijkerwijs 

tegen de gevels drukken? Een van onze buren heeft hier al last van en het 

lijkt me een goed moment om dit dan aan te pakken alvorens de bestrating 

te doen. En als tip?! De gemeente wil graag meer straattuintjes vanwege het 

afvoeren van regenwater. Misschien is dit nog een optie om dit te promoten 

onder de straatbewoners nu de straat wordt herbestraat? 

De overlastgevende wortels worden zoveel als 

mogelijk verwjderd. 

Als u of uw buren geveltuintjes willen is dit het 

moment waarop wij hierin kunnen faciliteren. 

We horen dit graag voor 8 februari.

3 In de loop der tijden zijn de vierkante trottoirbanden met scherpe hoeken 

rond de bomen een groot debacle gebleken en de autobezitters tot waanzin 

hebben gedreven vanwege de beschadigingen aan de autobanden bij het 

inparkeren. M.i. zijn gietijzeren boomroosters - zoals gebruikt in o.a. 

Amsterdam - de oplossing. Ik hoop dat u dit wilt meenemen in uw 

besluitvorming

Gietijzeren boomroosters passen hier helaas niet 

binnen ons beleid en beheer. 

We kunnen wel kijken of we de trottoirbanden 

met scherpe hoeken kunnen vervangen voor 

banden met afgeronde hoeken of voor 

stootbanden.

4 Uit de tekening kan ik niet opmaken wat er rondom de bomen gebeurt. In 

het bijzonder de bakken met steentjes, verhoogde boomkransen / banden 

rondom de bomen. De huidige inrichting voldoet niet, de banden worden 

stuk gereden door parkerende auto’s, steentjes liggen rond / buiten 

boomkrans en omdat de vulling (steentjes) niet door de gemeente wordt 

bijgehouden, wordt het naar verloop van tijd een kale troep waar zich vuil 

ophoopt. Groenadoptie lost dit niet op, omdat parkerende auto’s veelal op / 

voorbij de boomkrans staan en dus het groen niet groeit. Wat veel beter zou 

zijn, is als er geen hoogte verschil is tussen het trottoir/parkeerplaatsen en 

de bakken. Boomroosters zorgen ervoor dat het netjes blijft. Ook kan ik uit 

de tekening niet opmaken wat er qua materialisatie gebeurt of verandert. 

Eerder is gezegd dat de straat een beeldbepalende laan is, uniek in 

Zaanstad en daarom de bomen nauwelijks gesnoeid zijn, wordt er nu dan 

ook gekozen voor materialisatie passend bij het genoemde karakter van de 

straat? Ik ben benieuwd naar de mogelijkheden.

Boomroosters passen helaas niet binnen ons 

beleid en beheer. 

Enige afscherming van de boomkrans met 

trottoirbanden of stootbanden is wenselijk ter 

bescherming van de boom. 

We willen zoveel mogelijk dezelfde materialisatie 

gebruiken.

5 Goedendag, naar aanleiding van het voorlopig ontwerp heb ik nog een 

vraag en een suggestie. vraag: in samenwerking met de afdeling 

groenadoptie van de gemeente Zaanstad zijn er in de Stationsstraat 

afgelopen jaar een paar geveltuinen en boomspiegels met vaste planten 

gerealiseerd. Bewoners hebben een contract gesloten met de gemeente en 

dragen zorg voor het onderhoud. Wilt u er voor zorg dragen dat deze 

geveltuinen en boomspiegels behouden blijven tijdens de herinrichting? Ik 

heb ook nog een suggestie om de groendiversiteit en de duurzaamheid te 

bevorderen en tevens de straat er vriendelijker te laten uitzien. Rond de 

bomen zijn (op de paar door groenadoptie beheerde boomspiegels na) in de 

boomspiegels wortelwerende stof en losse stenen geplaatst. Dit geeft heel 

veel rommel, nodigt honden uit om er in te poepen en ziet er doods en 

slordig uit. Zou het mogelijk zijn om de herinrichting te gebruiken om er een 

mooie, duurzame en kleurrijke straat van te maken door in de boomspiegels 

goede aarde te doen en vaste planten te plaatsen? De afdeling 

groenadoptie heeft ervaren en deskundige mensen ter beschikking. En als 

groenadoptant zou ik hierin ook graag willen meedenken en meedoen. Door 

reacties van buren en andere medestraatbewoners denk ik dat de 

bereidheid om groen te adopteren in de vorm van geveltuinen en/of 

boomspiegels er zeker is. Wellicht zou de afdeling Groen van de Gemeente 

Zaanstad dit kunnen initiëren? Graag hoor ik uw reactie. 

De aanwezige geveltuintjes en beplantte 

boomspiegels zullen we behouden. 

Als u of uw buren boomspiegels of geveltuintjes 

willen adopteren kunnen we hierbij helpen. 

U kunt uw ideeen (voor 8 februari) mailen naar 

i.straalen@zaanstad.nl

6 Graag geen opstaande stenen rand meer rondom de bomen in de 

Stationsstraat. Graag meer natuurlijke elementen, bijvoorbeeld afscheiding 

met boomstammen. Graag beplanting in de grond rondom de bomen. 

Graag elementen in de straat waardoor er niet harder dan de toegestane 

30km p/u wordt gereden, bijvoorbeeld drempels, of versmallen van de straat 

, of wisselen van rijstrook door plantenbakken in de straat. 

Enige afscherming in de vorm van een 

opstaande stenen rand of een stootblok is helaas 

noodzakelijk ter bescherming van de bomen. Een 

afscherming met een boomstam zal niet 

voldoende zijn en past hier niet binnen het beleid 

en beheer. 

Indien u of uw buren boomspiegels willen 

adopteren kunnen we hierin helpen. 

We gaan geen nu werkzaamheden aan de 

rijbaan verrichten en kunnen dus 

snelheidsbeperkende maatregelen meenemen.
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7 Recht voor mijn huis staat een boom. De wortels van deze boom drukken 

de bestrating van het trottoir omhoog, en duwen tegen de fundering van mijn 

huis. Bij de herprofilering van de straat, jaren geleden, is het trottoir 

aanzienlijk hoger komen te liggen dan in de vroegere situatie. Bij 

tussentijdse herstelwerkzaamheden is het trottoir telkens verder opgehoogd 

om ruimte te bieden aan de oprukkende boomwortels. Mijn huis ligt 

daardoor steeds lager ten opzichte van het trottoir. Ik verzoek u daarom bij 

de komende werkzaamheden boomwortels te verwijderen. Dan kan verdere 

schade aan de fundering van mijn woning worden voorkomen, en hoeft het 

trottoir niet wéér te worden opgehoogd. Dat zou namelijk betekenen dat de 

onderkant van mijn voordeur lager komt te liggen dan het trottoir, met alle 

gevolgen van dien, zoals overstroming in huis bij hevige regenval. Ik hoor 

graag van u

We gaan zoveel als mogelijk de overlastgevende 

boomwortels verwijderen.

En proberen het trottoir zo min mogelijk op te 

hogen.

8 In verband met regelmatig geparkeerde auto's voor onze uitrit, graag "Niet 

parkeren" aanduiding verduidelijken. Er staat nu in het klein NP aangegeven 

en veel bezoekers zien dit niet. Ik hoop dat dit nog meegenomen kan 

worden . Vriendelijk bedankt.

We zullen kijken of we dit in de bestrating kunnen 

verduidelijken.

9 Geachte heer Van Straalen, Goed te vernemen dat er wat gedaan gaat 

worden aan de wild groei van wortels en de gevolgen daarvan van de 

bomen in de Stationsstraat. Bij deze wil ik gebruik maken van de 

gelegenheid om: 1. nog een aantal andere problemen die veroorzaakt 

worden door de bomen aan te geven in de hoop dat ook oplossingen 

daarvoor gevonden worden. 2. u te vragen met een aantal zaken in het 

ontwerp en uitvoering van de werkzaamheden aan de bestrating van de 

Stationsstraat rekening te houden. Problemen veroorzaakt door de bomen 

Naast dat de wortelen van de bomen de bestrating, kabels en leidingen en 

funderingen van de woningen aantasten veroorzaken de bomen ook op 

directe en indirecte wijze voor meer overlast. In het bijzonder denk ik dan 

aan: i. het jaarlijks verlies van de naalden zorgt voor veel overlast en extra 

onderhoud. Zo heeft het verlies van de naalden tot gevolg dat meerdere 

keren per jaar, sowieso naar iedere storm en in de herfst 1x in de 2 weken 

de dakgoot leeg/schoon gemaakt moet worden. Wordt dit niet gedaan dan 

ontstaat er lekkage doordat de dakgoten het regenwater niet kunnen 

afvoeren. Gedurende de herfst is ook vaak het geval dat de gehele stoep 

bedekt ligt met een laag naalden. Hierdoor hebben wij ook in huis erge 

overlast van de naalden. Daarnaast komen ook diverse ventilatieroosters 

van de auto’s vol te zitten met naalden met de nodige problemen tot gevolg 

als dit niet tijdig weer wordt leeggehaald. ii. De bomen trekken ook veel 

duiven aan die er hun nest plaatsen. Afgezien van het geluidoverlast waar 

wij veel last van hebben zorgt de poep van de duiven voor onhygiënisch 

situaties. Hele delen van de stoep en auto’s worden in delen van het jaar 

helemaal vol gepoept. Dit is wonende in de stationsstraat met jonge 

kinderen heel vervelend en ook niet wenselijk voor hun gezondheid. Hopelijk 

is aan deze vormen van overlast ook wat te doen. Met betrekking tot het 

ontwerp In de pdf met het voorlopig ontwerp kon ik geen hoogten vinden. 

Volgens mij is dit wel relevant voor het ontwerp. Bij deze wil ik graag de 

volgende zaken aangeven: i. Voor zover mij bekend is is het gewoonte 

binnen de gemeente Zaanstad dat als ergens de bestrating opnieuw gelegd 

gaat worden deze ook (gedeeltelijk) opgehoogd wordt. In de huidige situatie 

We begrijpen de overlast die deze bomen 

kunnen veroorzaken. Helaas hebben we de 

natuur niet onder controle en zijn de bomen te 

behoudingswaardig om te verwijderen.

We proberen het trottoir hier zo min mogelijk op 

te hogen.

Banden of stootblokken zijn helaas noodzakelijk 

om de bomen te beschermen. We kunnen wel 

kijken of we de trottoirbanden met scherpe 

hoeken kunnen vervangen voor banden met 

afgeronde hoeken of voor stootbanden.


