
Verslag Groensessie Hessenweg-Zuid 

16 september 2021 19:30 – 21:00 uur 

Aanwezig: 

• Gemeente De Bilt: Mehmet Seyman, regisseur openbare ruimte; Ton van den Brink, 

groenbeheer; Leen Vink, groenontwerp; Tycho Verheul, gebiedsmakelaar; Albert Noorlander, 

gebiedsbeheerder 

• Advies- en ingenieursbureau Newae: Erik Eilander, Loes van der Plaat 

• Bewoners Hessenweg-Zuid 

Terug- en vooruitblik:  

Zoals bekend is de herstructurering van de Hessenweg-Zuid mogelijk door de subsidie Stimulering 

Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021. De uitvoering van deze werkzaamheden is inmiddels 

begonnen en de werkzaamheden zijn vóór december 2021 afgerond. Tijdens deze groensessie is het 

voorlopige groenontwerp gepresenteerd. Dit conceptontwerp staat op de projectpagina 

(www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/projecten/herstructurering-hessenweg-zuid). De komende weken 

kunt u hierop reageren.   

Algemene punten en vragen:  

• De volgende (en laatste) bewonersavond vindt plaats op 18 november a.s. om 19:30. 

Uitnodiging en locatie (in het geval van een fysieke bijeenkomst) volgt.  

• Tycho Verheul is recent begonnen bij de gemeente De Bilt als gebiedsmakelaar. Hij is te 

bereiken via t.verheul@debilt.nl.  

• Op de projectpagina staat onder ‘planning’ waar tijdens de werkzaamheden geparkeerd kan 

worden. Parkeren bij het gezondheidscentrum kan niet omdat dit particuliere grond is.  

• Blauwe kliko’s worden net als anders op zaterdag opgehaald, de aannemer heeft hiervoor 

hulpkrachten beschikbaar. Wel wordt bewoners verzocht de kliko’s te voorzien van 

huisnummers.  

• De stoep wordt in fasen opgebroken. Bewoners zullen te allen tijde over verharding naar hun 

huis kunnen lopen. Waar dit niet via de stoep kan zal de aannemer zorgen voor 

loopschotten.  

• Parkeerplaatsen voor elektrische auto’s: hiervoor kan een aanvraag worden gedaan op de 

website van de gemeente.  

• Kliko’s in de nieuwe situatie: hier komen we bij de volgende sessie op terug.  

• Het verlichtingsplan wordt gemaakt op basis van het bomenplan. Dit wordt besproken 

tijdens de volgende bewonersavond.  

Concept groenplan 

• Het plan wordt gepresenteerd door Leen Vink. Het plan is nog niet definitief en we staan 

open voor suggesties en vragen.  

• Er is bewust gekozen voor afwisseling in het groen, bijv. heesters en vaste planten met elkaar 

afgewisseld. Zo is er het hele jaar door blad en kleur. Het groen in de vakken wordt max 50 

tot 60 cm hoog, is sterk en goed te onderhouden. Ook in de winter is er groen aanwezig. De 

gekozen beplanting trekt veel bijen, vlinders en overige insecten aan.  

• Er is gekozen voor redelijk grote bomen, uiteraard rekening houdend met de ruimte.  
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• De grote bomen zullen bij de aanplant al ongeveer 4m zijn. Dit zullen dus binnen een aantal 

jaar al redelijk grote bomen zijn. Dit geldt zeker voor de lindes.  

• Ook de boomspiegels worden beplant. Dit is om te voorkomen dat daar kale grond ontstaat 

waar ongewenste plantengroei ontstaat. (ook deze boomspiegels kunnen geadopteerd 

worden – daarover meer onder ‘groenadoptie’).  

• Er is gekozen voor sterke beplanting die ook een droge periode kan doorstaan. De gemeente 

geeft water maar er wordt ook een beroep gedaan op de bewoners hiervoor.  

• Door het gekozen ondergrondse systeem zullen de boomwortels geen overlast geven.  

• Er wordt gevraagd naar bankjes en prullenbakken:  

o Voor bankjes staat de gemeente open als hier vraag naar is  

o Prullenbakken kunnen ook als deze geadopteerd worden; dat betekent dat de 

adoptant deze leegt en hierin gefaciliteerd wordt door de gemeente.  

• Er is in dit ontwerp geen rekening gehouden met lichtval in de huizen. De plaats van de 

bomen kan niet veranderd worden (aan de ondergrondse voorzieningen wordt nu al gewerkt 

en daarnaast is er geen ruimte om te schuiven omdat de bomen verankerd zitten tussen de 

parkeerplaatsen). Voor lichtinval kan de boomsoort ook een groot verschil maken en daar 

kan wel in gewisseld worden. N.a.v. mails met verzoeken van bewoners zal hier naar worden 

gekeken.  

• Er is op dit moment nog geen rekening gehouden met eventuele zonnepanelen. Hier wordt 

de volgende sessie op ingegaan.  

• Tussen de parkeerplaatsen en de stoep komen doorsteekjes die nog niet op het ontwerp zijn 

ingetekend. Hierbij wordt rekening gehouden met de breedte voor kinderwagens, rolstoelen 

etc.  

Groenadoptie 

• De gemeente moedigt groenadoptie door bewoners aan. 

• Voorwaarden en spelregels met betrekking tot groenadoptie zijn terug te vinden op de 

projectpagina (hierboven genoemd).  

• Albert Noorlander van de gemeente De Bilt gaat de groenadoptie organiseren. Vragen en 

suggesties kunt u per mail sturen aan Loes van der Plaat op l.vanderplaat@newae.nl. 

• De plannen met betrekking tot groenadoptie worden tijdens de volgende bewonersavond 

besproken.  

Deadlines om te reageren op ontwerp & groenadoptie  

• Bij interesse in groenadoptie: geef dit graag zo snel mogelijk door, maar in ieder geval  

vóór 8 oktober a.s.  

• Reageren op het voorlopige groenontwerp kan tot 22 oktober a.s.  

• Voor beide zaken kunt u mailen naar Loes van der Plaat op l.vanderplaat@newae.nl. 

Planning  

• Volgende bijeenkomst: 18 november a.s. om 19:30 uur. Er wordt op een later moment 

besloten of dit online of op locatie plaatsvindt. U wordt hiervoor nog uitgenodigd.  

• Planten groen:  

o Ondergrondse voorbereiding gebeurt gelijktijdig met de werkzaamheden voor de 

herstructurering van de Hessenweg-Zuid 

o Planten van nieuw groen gebeurt komend voorjaar. 
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