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Geachte heer, mevrouw,
Tijdens het vragenuur van 4 april jl. zijn een aantal vragen gesteld , waarvan is toegezegd dat
deze schriftelijk worden beantwoord .
Wanneer is de renovatie van de Kruisweg tussen de Beurs en de Paxlaan gepland?
De uitvoering is rondom de zomer 2013 gepland .
Meer dan voorheen worden gevaarlijke situaties tijdens reparaties en werkzaamheden aan
fietspaden geconstateerd. Genoemd werden het Tudarpark en de schoolzone Kalslagerring.
Fietsers worden zonder voldoende aanduidingen voor het autoverkeer de weg op gestuurd.
Bij het Tudarpark is de situatie ter plaatse gecontroleerd en er zijn geen omissies
geconstateerd. Bij verhoogde activiteiten bij de uitritten zijn ook verkeersregelaars ingezet.
Er zijn geen klachten ingekomen .
De schoolzone Kalslagerring is 7 maanden geleden uitgevoerd . Er zijn geen klachten
bekend.
In het algemeen kan gesteld worden dat aannemers gehouden zijn de CROW-richtlijnen te
hanteren. Afsluitingen worden afgestemd met de bereikbaarheidscoördinator.
Toezichthouders zien toe op naleving van de CROW richtlijnen om de veiligheid van fietsers
tijdens werkzaamheden zoveel mogelijk te waarborgen. Aannemers worden hier
systematisch op aangesproken. Wel dienen verkeersdeelnemers, waaronder de fietsers zelf,
extra attent te zijn bij wegwerkzaamheden.
In Badhoevedorp, aan de Kamerlingh Onneslaan, de Keizersweg en nog een straat zijn
leidingen aangelegd, echter te dicht bij bomen, waardoor dikke wortels zijn doorgesneden.
Dit zou betekenen dat de stabiliteit van de boom in gevaar is gekomen.

FSC
Mixed Sou rees

Pro ductgroepuitgoed beheerde
bossene n ande regeco ntrolee rde
bronnen
Cert no. SGS ·COC-004741
www.fsc.org
C 1996forf stS tewardsh ipCouncil

Ons kenmerk
Volgvel

13.0058357\dir/cb
2

Allereerst willen wij eigenlijk niet dat er gegraven wordt in het stedelijk gebied. De bomen
staan in te smalle stoepen en boren of persen is niet altijd mogelijk. Het is echter ook van
belang dat bewoners gebruik kunnen maken van de diverse nutsvoorzieningen . De
genoemde graafwerkzaamheden vonden inderdaad plaats in de kwetsbare zone
(kroonprojectie) van de bomen. Er is onder toezicht handmatig gegraven . De
stabiliteitswortels, dikker dan 3 cm , zijn in takt gelaten . In de algemene voorwaarden is
inderdaad bepaald dat wortels dikker dan 0,5 cm niet mogen worden doorsneden zonder
toestemming van de toezichthouder.
Die toestemming is afhankelijk van 4 voorwaarden :
Er moet handmatig worden gegraven;
De stabiliteitswortels (dikker dan 3 cm) moeten worden gehandhaafd;
De benodigde bewortelbare ruimte mag tijdelijk niet met meer dan 25% afnemen;
De sleuf moet direct worden verdicht mede om uitdroging tegen te gaan.
Indien geconstateerd wordt dat de veiligheid of gezondheid van de boom in gevaar komt
wordt het werk stilgelegd . De schade wordt vastgesteld door een beëdigd taxateur en deze
wordt op de graver verhaald . Dit is o.a. gebeurd in de Rietvinkstraat In dit geval wordt hier
niet toe over gegaan, omdat de aannemer heeft gehandeld conform de geldende richtlijnen
en aanwijzingen .
In de verwachting hiermee de vragen beantwoord te hebben .
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