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1.0 INLEIDING 
 
De gemeente wil in IJmuiden-Noord en Velsen-Noord grijze stenige locaties omvormen tot 
groene plekken met bomen en planten. Dit doen we om de leefomgeving en de leefbaarheid 
in de wijken te verbeteren en tegelijkertijd het op kleine schaal tegen gaan van de 
klimaatverandering zoals wateroverlast en hittestress. Omdat u de locaties in IJmuiden-
Noord en Velsen-Noord het best kent, is er gevraagd of u grijze plekken uit de directe 
omgeving wilde fotograferen en die foto’s met tekst en toelichting naar 
vangrijsnaargroen@velsen.nl te sturen. U heeft vervolgens met elkaar 93 plekken 
toegestuurd die volgens u aangepakt kunnen worden, bedankt daarvoor! 
 

1.1  Wat is er al gebeurd? 
 
Deze flyer stuurden we naar alle bewoners van IJmuiden-Noord en Velsen-Noord. Van 27 
maart 2019 tot 5 april 2019 kon u ideeën aandragen voor plekken die volgens u vergroend 
kunnen worden.  
 

       
 

1.2  Wat staat er in dit document? 
 
We hebben alle ideeën onderzocht op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Zo hebben we 
ondergronds bijvoorbeeld rekening gehouden met kabels en leidingen en bovengronds met 
ruimtegebrek. Ook keken we welke ideeën te combineren zijn met bestaande en toekomstige 
projecten. Per initiatief hebben we in kleur aangegeven of het uitgevoerd gaat worden of niet.  
 
groen = gaan we uitvoeren. We gaan vooraf alle bewoners uit de projectstraat benaderen 
voor een bewonersavond.  Zodra we het project opstarten ontvangt u een bewonersbrief 
voor de bewonersavond. 



 

   

Oranje = Deze initiatieven bieden voornamelijk mogelijkheden langs de gevel. Ook zijn er 
locaties toegestuurd die in een ander project aangepakt dan in van Grijs naar Groen. Veel 
oranje gaat om geveltuintjes hiervoor kunt u de Gemeente Velsen benaderen. Werknemers 
van de buitendienst kunnen dan de tegels op maat knippen en de overige tegels afvoeren.  
 
rood = gaat niet uitgevoerd worden. De locaties zijn ondergronds door kabels en leidingen en 
bovengronds door parkeerdruk niet te vergroenen. Daarnaast is er per jaar een budget voor 
het vergroenen van grijze locaties. Het kan daarom ook zijn dat de locatie wel geschikt is 
maar dat de ingreep te duur is om uit te voeren. 
                                                                                                                                                                            
In hoofdstuk 2 zijn alle ingestuurde initiatieven samengevat en voorzien van een reactie. 
Hoofdstuk 3 bevat de conclusie die uit de initiatieven is opgemaakt. Tenslotte wordt in 
hoofdstuk 4 toegelicht hoe de Gemeente Velsen nu verder gaat. Daarnaast wordt ook de 
vraag gesteld ‘Wat kunt u doen?’ 

 
2.0  REACTIES EN ANTWOORDEN 
 
Tijdens de inspraakperiode zijn er 93 locaties voorgedragen door in totaal 69 inwoners, 
bedankt daarvoor! Hieronder zijn eerst de meest voorkomende reacties samengevat en 
voorzien van een antwoord. Vervolgens wordt ook op iedereen nog individueel een antwoord 
gegeven.  
 

2.1    Reactiethema’s 
Voor de leesbaarheid en om herhaling te voorkomen zijn de onderwerpen waar veel 
inwoners op hebben gereageerd samengevat in thema’s. in kleur is aangegeven welke 
thema uitgevoerd wordt en welke niet. 
 

Thema 1: Frans Naerenboutstraat  
Veel inwoners geven aan dat er in het verleden bomen zijn gekapt. Na die tijd zijn er geen 
nieuwe bomen voor terug geplant. Daarnaast staan er nu nog enkele grote bomen, die 
volgens u eigenlijk te groot zijn voor de straat. Kleinere bomen zouden in dat geval een 
goede vervanger zijn. 
 
In de periode van oktober (2019) tot maart (2020) maakt de Frans Naerenboutstraat deel uit 
van een project. Dit project houdt in dat de huidige bomen vervangen worden, dat er extra 
beplanting wordt aangebracht en dat de oorspronkelijke laanbomen worden vervangen. Hier 
moet wel nog onderzoek gedaan worden naar ondergrondse kabels en leidingen. Wanneer 
deze geen probleem vormen, maken we in samenspraak met omwonenden een plan voor de 
straat.  
 

Thema 2: Plein 1945 
Meerdere inwoners geven aan dat Plein 1945 erg kaal is, ondanks dat het enkele jaren 
geleden is gerenoveerd. Inwoners vragen of hier meer groen kan komen, zoals extra bomen 
of beplanting om de bomen heen.  
 
Plein 1945 is in 2010/2011 gerenoveerd waarbij rekening is gehouden met de stijl van de 
architect Dudok en het gemeentehuis. Tegelijkertijd moest het plein functioneel zijn voor 
evenementen en activiteiten. Het ontwerp is met participatie van omwonenden tot stand 



 

   

gekomen. Tijdens de storm van 2015 zijn er helaas een aantal bomen op het plein verloren 
gegaan. Recentelijk zijn er langs de randen van het plein nieuwe bomen aangeplant. Omdat 
Plein 1945 het aangezicht van de Gemeente Velsen is en met een bepaalde gedachte en 
functie is ontworpen. Het vergroenen van plein 1945 wordt een apart project buiten het van 
Grijs naar Groen project. Wanneer dit precies gaat plaatsvinden is nog niet bekend.  
 

Thema 3: Kennemerlaan 
Meerdere inwoners gaven de Kennemerlaan als vergroeningslocatie op, omdat er in het 
verleden oude grote bomen gekapt zijn en hier geen bomen voor terug zijn aangeplant. 
Daarnaast is de grond om de bomen heen kaal en geeft u aan dat deze nog wel eens 
gebruikt wordt als kattenbak. Als oplossing noemt u de beplanting die aan de 
Hagerlingerweg in Santpoort- Noord om de bomen is geplant.  
 
De Kennemerlaan wordt  in 2019/2020 gerenoveerd. Hierbij wordt ook het groen van de 
straat aangepakt. Omwonenden konden hiervoor inspreken en inmiddels is het ontwerp 
vastgesteld. Deze ontwerpen kunt u terugvinden op www.velsen.nl/kennemerlaan. Kort 
samengevat: de huidige laanbomen blijven behouden en worden op nieuwe locaties 
aangeplant. De boomvakken worden vergroot in de lengte en breedte en krijgen bloeiende 
planten.    
 

Thema 4: Van Groen naar Groener 
Er kwamen meerdere voorstellen binnen om het groen dat al aanwezig is in de straat/wijk te 
vermeerderen. Uw ideeën zijn extra bomen in het park of extra beplanting in de perkjes of in 
de grond rondom de bomen. 
 
Het uitgangspunt van dit project is ‘Van Grijs naar Groen’. We willen dus plekken waar nu 
tegels liggen, vervangen voor groen. Veel locaties die zijn aangedragen zijn al groen en 
kunnen volgens u nog groener. Wij zijn natuurlijk blij dat u deze suggesties ook aandraagt, 
maar dat is niet waar in dit project de focus op ligt. We willen in dit project vooral zoveel 
mogelijk grijs, groen maken! 
 

Thema 5: Kruising Duinvlietstraat – Andreaweg – Wijkerstraatweg 
Meerdere mensen stelden voor om het pleintje langs de Andreaweg tussen de 
Duinvlietstraat en Wijkerstraatweg te vergroenen. 
 
Antwoord: De locatie biedt mogelijkheden tot vergroenen. Ondergronds is er i.v.m. kabels en 
leidingen weinig ruimte. Het aanplanten van bomen is daarom maar op enkele plekken 
mogelijk. Er is voldoende ruimte om te vergroenen met plantvakken. Hierbij houden we 
rekening met voetpaden voor de doorstroming van voorbijgangers op het kruispunt.Deze 
locatie is opgenomen in de van Grijs naar Groen locaties die uitgevoerd worden. Dit is terug 
te lezen in hoofdstuk 4.1 Wat gaat de Gemeente Velsen nu doen? 
 

 
 
 
 
 



 

   

Thema 6: Vergroenen Schoolpleinen. 
Een aantal mensen stelden voor om schoolpleinen groener te maken.  
 
Schoolpleinen zijn over het algemeen weinig groen en bevatten veel steen. De gemeente 
stimuleert het vergroenen van alle schoolpleinen in de gemeente. Groene schoolpleinen 
hebbende de volle aandacht binnen Velsen. 
 
Bij het vergroenen van schoolpleinen werkt de gemeente samen met het Pieter Vermeulen 
Museum. We gaan hierbij in gesprek met scholen over de mogelijkheden. Wij verwachten 
dat een groen schoolplein eraan bijdraagt dat kinderen meer en avontuurlijker spelen en 
minder pesten (blijkt uit onderzoek Wageningen Universiteit). Ook kan een groen schoolplein 
tijdens heftige regenbuien het regenwater beter verwerken. Het streven is om kinderen te 
betrekken bij het ontwerp.  
 

Thema 7: Geveltuintjes 
Zoals eerder gezegd hebben we alle locaties die u heeft aangedragen onderzocht.  

 
Tijdens het onderzoeken van de mogelijkheden, is er vaak geconstateerd dat er 
bovengronds en ondergronds te weinig ruimte aanwezig is om een boom of plantvak te 
maken in de straat. In deze straten is het wel mogelijk om de ruimte voor de gevel te 
vergroenen door een geveltuintje te maken.  
 
Hoe kunt u dit doen? 
In het volgende hoofdstuk staat of uw straat wel of niet geschikt is voor geveltuintjes. Als uw 
straat geschikt is, mag u zelf vergroenen met een geveltuintje. Voor het maken van een 
geveltuintje haalt u één of twee rijen tegels uit de stoep. In de strook grond die daarmee 
vrijkomt plant u groen. Dit hoeft helemaal niet duur te zijn. Bijvoorbeeld door een aantal 
zonnebloemzaadjes te planten, vrolijkt de straat al erg op.  
 



 

   

 
 
Als u hierin geïnteresseerd bent, vraag dan ook vooral ons om hulp! Wij kunnen u helpen de 
tegels uit de grond te halen, of tegels op maat te snijden.  
 
Neem voor het maken van een geveltuintje contact op met info@velsen.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

2.2 Reacties en antwoorden per initiatief 
Iedereen die een schriftelijke reactie heeft ingediend, ontving een persoonlijke mail waarin 
staat welke van de onderstaande reacties van hem/haar is. Dit in verband met 
privacygevoelige gegevens. Alle reacties zijn onder de vraag voorzien van een antwoord.  
 
Initiatief 1 
Het voorstel is om de parkeerruimtes op de Wijk aan Zeeërweg tussen beide rijbanen net zo 
in te richten als het parkeerterrein achter de HEMA; met roosters en gras.  
 
Antwoord: Bedankt voor je suggestie! Het op deze manier vergroenen van parkeervakken is 
afhankelijk van hoeveel er geparkeerd wordt op een parkeervak. Als er veel geparkeerd 
wordt, kan het gras niet goed groeien omdat het niet genoeg zonlicht krijgt.  
De locatie biedt in ieder geval zowel onder- als bovengronds geen directe belemmeringen. In 
deze situatie is de bepalende factor de parkeerintensiteit. Daarnaast willen we eerst de 
resultaten van twee groeiseizoenen bij het Velserduinplein afwachten, voordat we een 
volgende locatie voorzien van zogenaamde gras-parkeerplaatsen.  
 
Initiatief 2 
Ik ben al een paar jaar bezig om onze straat zo groen mogelijk te krijgen. Zo piepen er weer 
elk jaar prachtige stokrozen tussen de kiertjes uit. Vorig jaar heb ik geld gekregen van het 
Oranjefonds om de buurt op te vrolijken met een paar mooie bloeiende planten. Maar 
helaas liggen de stenen zo strak dat we aarde op de stenen hebben gelegd en daar 
bovenop de plantjes hebben geplant. U begrijpt:dat gaat hem niet worden. Help ons aan 
een groener straatje. We hebben er zelf al zoveel aan proberen te doen. Sliedrechter Aak te 
Velserbroek. 
 
Antwoord: Supergoed initiatief om de straat te vergroenen! Wij brengen u graag in contact 
met een medewerker van de Gemeente Velsen die het toezicht heeft op Velserbroek. 
 
Initiatief 3 
Allereerst, wat een goede actie meldingen te kunnen doen, echt top! 
Voor het pand Kennemerlaan … is jaren geleden een boom tijdens storm omgewaaid. Deze 
is nooit vervangen, ik heb daar eerder al om gevraagd. Zou fijn zijn als de boom alsnog kan 
worden geplant nu dat ook lijkt te kunnen na de herinrichting van de Kennemerlaan. 
 
Antwoord: Dat klopt! We gaan de hele Kennemerlaan herinrichten. Kijk voor meer informatie 
ook bij Thema 3.  
 
Initiatief 4 
Ik woon op het Oosterduinplein en voor mijn huis staat een boom met een perkje eromheen, 
maar dat perkje mag wel wat kleuriger. Aan de overkant staat een bloesemboom, dus ik zou 
een magnolia aan deze kant heel mooi vinden met kleurige bloemen zoals viooltjes 
eromheen. Aan de overkant is een grasveld, ik zou daar zelf ook mooiere perkjes van 
maken met mooie kleurige bloemen. Vooral nu de Kennemerlaan verbouwd gaat worden,  
zorgt dat voor een fleurig begin. 
 
 
 



 

   

Antwoord: We zijn inderdaad bezig met het renoveren van de Kennemerlaan, zie voor meer 
informatie ook Thema 3. Het Oosterduinplein en de Oosterduinweg staan ook op de 
planning om binnen enkele jaren gerenoveerd te worden. Het is nog niet precies bekend 
wanneer dit project gaat starten, maar zodra dit het geval is worden de omwonenden 
benaderd om te participeren. Omwonenden kunnen dan ook meedenken hoe de omgeving 
eruit moet komen te zien.  
 
Initiatief 5 
Binnenkort wordt de Theo Thijssenschool afgebroken. Heel erg jammer, want er gaat weer 
een stukje historie van IJmuiden/Velsen weg, er blijft al zo weinig over. 
Nu wil de gemeente daar kavels verkopen. Natuurlijk levert dat voor de gemeente heel veel 
geld op, maar wat zou er mooier zijn als er ter nagedachtenis van de school een Theo 
Thijssenpark zou komen. Een mooie natuurtuin, een leertuin, een vijver in het midden, een 
bruggetje er overheen, kikkers er in, bomen met vogelhuisjes er in, bijzondere planten. Dat 
zou toch geweldig zijn, een mooi, bijzonder stuk groen, zowat bij binnenkomst van 
IJmuiden. Een projecttuin voor scholen, wat voor bloemen en planten zijn er allemaal? Of 
waar de kinderen van een school lekker kunnen gaan tekenen en les krijgen. Een plek waar 
jong en oud kan genieten, waar je even tot rust kan komen op een bankje, waar je van elk 
jaargetijde kan genieten. Waar geen honden mogen komen, want groen voor honden is er 
genoeg. De hele IJmuidenstaatweg ligt er vol mee, je wil daar niet graag lopen als je geen 
hond hebt, want het ligt er vol met poep.  
Nee…… het zou echt geweldig zijn, niet nog meer huizen op dat stukje grond, niet nog heel 
veel meer geparkeerde auto’s wat het aanzicht ook niet mooier maakt. Maar het parkje sluit 
dan wel mooi aan met het stuk groen aan de IJmuiderstraatweg, en met uitzicht op het 
kanaal, waar je alle schepen voorbij ziet komen. Ik zou het echt geweldig vinden als de 
gemeente dat zou bewerkstelligen, een droom zou uit komen en het zou een stukje grond 
worden waar de gemeente trots op kan zijn. 
 
Antwoord: Bedankt voor uw mooie idee. Het college heeft voor deze locatie echter al 
besloten om 14 bouwkavels te verkopen, om particulieren de mogelijkheid te geven om zelf 
hun huis te bouwen. Als u vragen heeft of meer informatie wilt over dit project kunt u, u 
aanmelden voor de nieuwsbrief of uw vraag stellen via pionieren@velsen.nl.  
 
Initiatief 6  
Het zou een stuk gezellig worden als er wat meer groen in de straat komt. Niet meer die 
vieze kattenbak, maar mooi groen en geen stomme bakken meer voor de deur maar 
gezellig groen. V.Wassenaerstraat. 
 
Antwoord: Bedankt voor uw suggestie! We hebben de locatie onderzocht en hieruit blijkt dat 
er in de V. Wassenaerstraat bovengronds genoeg ruimte is om te vergroenen. Ondergronds 
zijn er wel kabels en leidingen aanwezig. Het is daarom niet mogelijk om bomen te planten. 
De ruimte om te vergroenen ligt  langs de gevels van woningen. Dat kan door in 
samenspraak met bewoners geveltuintjes te maken. Zie voor meer informatie hierover 
thema 7.  
 
 
 
 



 

   

Initiatief 7 
N.a.v. de informatiefolder 'van grijs naar groen' stuur ik u bijgaande foto's genomen vanaf 
het begin van de Duinvlietstraat, grenzend aan de Andreaweg. U ziet hier twee locaties die 
vlak naast elkaar liggen en misschien wel wat groen kunnen gebruiken.  
 
Antwoord: Bedankt voor je suggestie! Dit blijkt inderdaad een goede plek om te vergroenen. 
Zie ook Thema 5 voor een uitgebreidere uitleg.  
 
Initiatief 8 
Er zouden tussen de IJmuiderstraatweg en de Kanaaldijk meer bomen gepland kunnen 
worden. Liefst groen blijvende en graag hoge brede bomen. Dit om het zicht op industrie en 
super lelijke windmolens te beperken. Ook zorgen bomen voor minder CO2 in de lucht.  
 
Antwoord: Dit project focust zich op het vervangen van steen voor groen. Dit is al een 
groene locatie. In de eerste plaats willen wij ons dus richten op plekken waar nog helemaal 
geen groen te vinden is.  
 
Ook in de Grevelingenstraat kunnen wat bomen worden teruggeplaatst. Die zijn in het 
verleden weggehaald. Ook zouden hier ondergrondse containers voor papier en glas 
geplaatst kunnen worden. Veel succes met de vergroening. 
 
Antwoord: Bedankt! Bovengronds zien we inderdaad ruimte voor groen. Er zijn echter veel 
garageboxen en parkeervakken van omwonenden aanwezig. Ondergronds zijn er  in de 
stoep kabels en leidingen aanwezig, wat het aanplanten van bomen moeilijk maakt.  De 
locatie is niet opgenomen in de uitvoeringslijst. 
 
Uw aanvraag voor ondergrondse containers heb ik doorgestuurd naar de afdeling Afval. De 
heer J. de Waal neemt contact met u op. 
 
Initiatief 9 
Wat een goed initiatief!! Zou heel graag wat beplanting om de pas geplante boompjes in de 
Rijpstraat zien!! 
 
Antwoord: Leuk dat je net zo enthousiast bent als wij zijn! Eigenlijk focussen we ons bij dit 
project op het vervangen van stenen voor groen, maar we vinden dit wel een goed idee. We 
zijn op deze locatie nog niet begonnen met het aanplanten van onderbeplanting, dus we 
gaan kijken of we het aanplanten van deze vakken kunnen meenemen bij het 
renovatieproject van de Kennemerlaan. Het projectteam renovatie Kennemerlaan is op de 
hoogte van uw vraag 
 
Initiatief 10 
Ik wil graag het schoolplein van de OBS de Vuurtoren nomineren voor meer groen! 
Dit staat gezelliger en is voor de kinderen ook goed om tussen/met natuurlijke materialen te 
spelen! 
 
Antwoord: Goed idee! Het project ‘Van Grijs naar Groen’ richt zich voor nu op de straten in 
de Velsen-Noord en IJmuiden-Noord. We zijn echter wel bezig met het vergroenen van 
schoolpleinen. Kijk voor meer informatie daarover bij Thema 6!  
 
 
 
 



 

   

Initiatief 11 
Hierbij een verzoek om de van Wassenaerstraat groen te maken. Er staat heel weinig groen 
in de straat, wat overheerst zijn de containers voor de deur. Het is een straat met een speel- 
hofje waar nu triest een plantenbak staat met daarin de uitwerpselen van de buurtkat. Ik 
stuur wat foto’s erbij, zodat u kan zien hoe grijs en triest het is.  
 
Antwoord: Bedankt voor uw suggestie! Bovengronds is er in de V. Wassenaerstraat ruimte 
om te vergroenen. Ondergronds zijn er kabels en leidingen aanwezig, waardoor er helaas 
geen bomen geplant kunnen worden. De ruimte om te vergroenen ligt  langs de gevels van 
woningen. Door samenspraak van bewoners kunnen er geveltuintjes gerealiseerd worden, 
zie voor meer informatie hierover ook Thema 7. Wij gaan extra groen plaatsen rondom de 
speelplek in 2021.  
 
Initiatief 12 
Wat een verrassing om mee te mogen denken IJmuiden groener te maken. Mijn idee en 
wens is om op b.v. 3 plekken de grote kale grasvelden in het midden met blijvend groen, 
buxus, bonte conifeer en b.v. het rode blad van (wordt nagezonden) een aangesloten 
ongeveer een meter hoge groep de lijnen volgend planten in het midden. 
Gijzenveltplantsoen 
 
Antwoord: Bedankt voor je leuke suggestie! Dit project richt zich echter op het vervangen 
van straatstenen voor groen. De plek die u aandraagt is al groen. Voor nu ligt de prioriteit 
dus bij plekken die nog helemaal geen groen bevatten. 
 
Initiatief 13 
Bij mij om de hoek, aan het einde (of begin) van de Grahamstraat vlakbij voormalige 
bakkerij Wijnker is een brede stoep die zo naargeestig is dat zwerfafval/plastic er graag 
rondslingert om het nog wat triester te maken. En omdat het een brede stoep is, auto’s er 
met 4 banden en veel plezier op de stoep parkeren. 
 
Antwoord: Bedankt voor deze goede suggestie! We hebben de locatie onderzocht en de 
stoep biedt bovengronds en ondergronds inderdaad genoeg ruimte om bomen aan te 
planten.   
 
Ook is de andere hoek bij de voormalige (?) garage is erg doods. In de 20 jaar dat ik hier 
woon  heb ik misschien 2x iemand  gezien Dus waarom daarvoor 3x een verlaging is 
gemaakt in de stoep  die van ons allemaal is, is voor mij een raadsel. Zomers is het er heet 
want 0 groen, ook niet aan de overkant.  
 
Antwoord: Ook hier is boven- en ondergronds ruimte  om bomen aan te planten. Alleen op 
de plekken waar garages aanwezig zijn, gaat dit niet. 
 
Initiatief 14 
Al jaren woon in met heel veel plezier in de Lumeystraat. Maar een item zou ik heel graag 
willen veranderen; er is in de hele Lumeystraat geen enkele boom.  
Zo blij was ik om van jullie deze brief op de mat te vinden om de wijk te vergroenen.  
Dolgraag zou ik op de hoeken van de straat i.p.v. paaltjes bomen neerzetten. De straat zal 
dan iets aangepast moeten worden, wat er mijn inziens toe zal leiden dat automobilisten 
rustiger de hoek omgaan, wat  goed is voor de verkeersveiligheid. Bomen die het hele zicht 
op de Lumeystraat veel mooier maken en op een natuurlijke manier voorkomen dat er te 
dicht op de hoeken wordt geparkeerd.  
 
 



 

   

Antwoord: De parkeerdruk in de Lumeystraat zorgt ervoor dat er heel weinig ruimte is om te 
vergroenen. Ondergronds is er gecontroleerd of er mogelijkheden zijn, maar helaas ligt het 
onder de trottoirs  vol met kabels en leidingen. Hierdoor is het aanplanten van bomen niet 
mogelijk. Er is hier wel een mogelijkheid om geveltuintjes aan te leggen. Op diverse plekken 
in de straat zijn er kale gevels. Er liggen in deze straat dus wel kansen voor kleine 
geveltuintjes. Meer informatie hiervoor is bij Thema 7 te vinden. 
 
Initiatief 15 
Wat een fantastisch initiatief om dit te doen! 
Ooit zijn de meidoorns op de Meerweidenlaan verwijderd om de weg te verbreden. 
Maar er is niets voor terug gekomen wat volgens zeggen wel zou gebeuren. 
Hopelijk kunnen jullie in het project de terugplaatsing voor de meidoorns meenemen.  
Wanneer jullie hulp nodig hebben bied ik me bij deze ook aan! 
 
Antwoord: Bedankt voor uw enthousiasme en deelname!  
Door ondergrondse kabels en leidingen is het niet mogelijk geweest om de bomen terug te 
planten.   
 
Initiatief 16  
Al lang voor het project ‘van GRIJS naar GROEN’ er was (zo’n vijftien jaar geleden), heb ik 
verzocht de (overgebleven) bomen in de Frans Neareboutstraat te vervangen voor kleiner 
blijvende exemplaren. Op mijn herhaalde verzoek van 21 februari 2018 (zie bijlage) heb ik 
van de heer Schouws het onderstaande antwoord ontvangen. Ik ga er daarom van uit dat de 
Frans Neareboutstraat in het kader van dit project zeker ‘aan de beurt is’. De bomen die in 
de K. Zegelstraat staan (Catalpa, of trompetboom) zouden m.i. een goede keuze zijn. 
 
Antwoord: De Frans Naereboutstraat is inderdaad aan de beurt! Zie voor meer informatie 
hierover Thema 1. U krijgt hierbij ook de mogelijkheid om in te spreken.  
 
Initiatief 17 
Wat een heerlijk idee, meer groen in de wijk. Nu is de Wijk aan Zeeërweg al opgeknapt door 
buurtinitiatieven, maar aan het eind, bij de nieuwbouwprojecten, is nog wel het een en ander 
aan verbetering mogelijk. Er is veel ruimte, lange,  brede stoepen en aan het einde een 
brede middenberm. Met name dat zou geweldig kunnen worden vergroend. Het brede stuk 
(op de foto, genomen vanaf nr …) zou geschikt zijn voor beplanting met struiken, of gras. 
Het smallere stuk, richting het kanaal, heeft nu al wat bomen, misschien kunnen die 
aangevuld worden. Aan de andere kant, bij de nieuwbouw, naast de restafvalcontainer, zou 
ook nog wat vergroend kunnen worden. Alle kleine plantsoentjes helpen mee aan het 
bestrijden van de hittestress, de wateroverlast en de saaie grijze tegels. Goed initiatief van 
de gemeente Velsen! 
 
Antwoord: De Wijk aan Zeeërweg heeft meerdere locaties waar ruimte aanwezig is om te 
vergroenen met vakken voor planten. Ondergronds zijn er veel kabels en leidingen 
aanwezig, waardoor er helaas op geen van de door u genoemde plekken een boom kan 
worden geplant. De Wijk aan Zeeërweg is wel opgenomen in de lijst om te vergroenen. U 
krijgt hierbij ook de mogelijkheid om in te spreken. 
 
 
 
 



 

   

Initiatief 18 
Blij verrast was ik een folder van de gemeente te krijgen over het plan Velsen te 
vergroenen. En er wordt ons om hulp gevraagd. Nu denk ik dat ieder die een 'vergroen' plek 
weet, dit vooral voor zijn directe omgeving vraagt. Ik vraag het voor mijn straat, de 
Ruyterstraat. 
Het betreft het stuk tussen de Naereboutstraat en de Casembrootstraat of zelfs tot aan de 
Kortenaerstraat. Nu is aan de overkant van huis een blinde muur, zie bijgevoegde foto. Daar 
hebben ooit nog boompjes gestaan, maar doordat er 1 wat scheef stond zijn ze beiden 
weggehaald. Het zou fijn zijn als daar weer een boom kwam. Op de hoeken van de 
Naereboutstraat/Ruyterstaat zijn grote stoepcirkels (?), daar kan ook wat mooi groens.  
Misschien kan hier en daar een boom met daar tussenin parkeerplekken. Ik hoop dat ik u 
allen ook enthousiast heb gemaakt.  
 
Antwoord: Zowel bovengronds als ondergronds is er niet veel ruimte in de Ruyterstraat. 
Kansen zijn er bij de gevels in de straat. Hier kunnen geveltuintjes gemaakt worden, zie 
voor meer informatie hierover bij thema 7. Op de hoeken (stoepcirkels) zijn er meer 
mogelijkheden voor het vergroenen, maar het aanplanten van bomen is door de 
ondergrondse kabels en leidingen haast niet mogelijk. 
 
Initiatief 19 
Ik zou dolgraag zien dat er meer groen in de Planciusstraat (koop gedeelte) zou komen. 
Mensen hebben wel laag groen in de tuinen maar een paar mooie bomen zouden de straat 
echt opfleuren. Ook voor vogels zou het een aanwinst zijn.  
Hanging baskets aan de lantaarnpalen zou ook mooi zijn en enorm goed voor de bijen.  
 
Antwoord: Zowel onder- als bovengronds is er helaas geen ruimte om te vergroenen in de 
Planciusstraat. Dit heeft te maken met de parkeerdruk en de kabels en leidingen onder de 
grond. Hanging Baskets worden door het tijdrovende beheer niet toegepast in de Gemeente 
Velsen.  
 
Initiatief 20 
De Frans Naereboutstraat kan wel wat boompjes gebruiken.  
Ik heb een foto bij gevoegd van de Casembroodstraat, waar wel boompjes staan.  Het zal 
leuk staan als dat wordt door getrokken naar de Piet Heinstraat en Frans Naereboutstraat. 
 
Antwoord: Bedankt voor je suggestie! De Frans Naereboutstraat heeft inderdaad onze 
aandacht. Voor meer informatie, zie ook Thema 1. De laanbomen in de Piet Heinstraat 
krijgen in de toekomst onze aandacht. Het is nog niet bekend wanneer dit gaat gebeuren.  
 
Initiatief 21 
Fijn, dat de mening van bewoners gevraagd wordt. IJmuiden-Noord is nu niet bepaald een 
groene wijk… 
Mijn suggesties betreffen: 
1). de Ruyterstraat: een van de vele straten waar geen boom te vinden is!!! 
 
 
 



 

   

Antwoord: Bedankt dat u wil meedenken! Helaas is er zowel onder- als bovengronds beperkt 
ruimte in de Ruyterstraat. Vergroening is wel goed mogelijk met behulp van geveltuintjes. 
Meer informatie hierover is te vinden bij Thema 7. Op de hoeken (stoepcirkels) zijn er meer 
mogelijkheden voor vergroening. 
  
2). de IJmuiderstraatweg: deze heeft onlangs wel een mooie rand gekregen, maar de strook 
tegen de Kanaaldijk kan best nog wat groen of bomen gebruiken.  
Zeker als buffer tot Tata-steel. Waarbij ook opgemerkt moet worden dat de struiken achter 
het hek zo goed als dood zijn. Deskundigen zouden beter moeten kijken 
naar wat er goed groeit op deze schrale grond en in de relatief zoute lucht. (veel bomen zijn 
immers ook dood gegaan) Voorstel: meer iepen! 
 
Antwoord: We snappen je suggestie. Dit project richt zich echter op het vervangen van 
stoeptegels voor groen. Deze plek is al groen, dus heeft voor nu niet onze prioriteit.   
 
3). Het parkeerterrein bij het stadhuis: hier stonden op de kopeinden van de parkeerstroken 
kastanjes. Enkelen daarvan gingen dood en direct werd de plek vervangen door tegels 
Hier horen weer bomen te komen, zeker voor een representatief gebouw als het stadhuis. 
Ik hoop dan ook van harte dat Uw actie zijn doel bereikt! 
 
Antwoord: De kopeinden van de parkeerstroken bieden ruimte voor vergroenen. 
Ondergronds zijn er geen kabels en leidingen aanwezig.  Dit gaat alleen niet in het project 
van Grijs naar Groen worden uitgevoerd. 
 
Initiatief22 
Hierbij een foto van de Kalverstraat in IJmuiden. Deze straat kan echt wel wat groen 
gebruiken. 
 
De kalverstraat biedt mogelijkheden voor groen langs de gevels van woningen met behulp 
van geveltuintjes. Meer informatie hierover is te vinden bij Thema 7. Bomen aanplanten is 
niet mogelijk door de ondergrondse kabels en leidingen. Daarnaast moet de straat 
toegankelijk blijven voor leveringen aan de Albert Heijn. 
 
Inintiatief 23 
Foto van het begin van de Dirk Hartoghstraat waar heel lang geleden bij een opknapbeurt 
onze buurt eenrichtingsverkeer zou worden waar alleen dit kleine stukje van over is en waar 
bijna niemand zich aan houd!! En waar ook het een en ander aan groen geplaatst zou 
worden...we wachten nog steeds......   
 
Antwoord: Bedankt voor je suggestie! De stoepen hier liggen helaas vol met kabels en 
leidingen. Hierdoor is het niet mogelijk om nog extra bomen aan te planten. Wel is het 
mogelijk om de boomspiegels en brede stoepen bij de kruisingen Van Linschotenstraat, 
Spilbergenstraat, Schoutenstraat, Tasmanstraat en IJmuiderstraatweg te vergroenen met 
plantenborders. 
 
Initiatief 24 
Wij missen een tuin op de flat, ook het balkon is te klein om er iets echt groens van te 
maken. Als ik achter uit ons raam kijk zie ik alleen maar grijs. De buren hadden een boom in 
hun tuin omgehakt, waar ik altijd vele vogeltjes hoorde en waar ik enorm van kon genieten. 
Ik hoor nu bijna geen vogeltjes meer. Mijn idee is: volg het voorbeeld van de gemeente ’s 



 

   

Hertogenbosch! Zie onderstaande link: https://droomstaddenbosch.nl/droomlocatie/80-000-
m2-groene-daken-in-2020 
 
Groen op al die grijze schuurdaken. En wat hebben we er daar veel van in IJmuiden! 
Als wij dan naar buiten kijken hebben we het gevoel van een “tuintje” op ons schuurtje te 
hebben. Goed voor de insecten die afgelopen jaren enorm in hoeveelheid en talrijkheid zijn 
afgenomen! En wie weet volgen die vogels dan ook weer. Én het geeft de bewoners een fijn 
gevoel! 
 
Antwoord: Mooi voorbeeld. De Raad van Gemeente Velsen heeft op 4 juli 2019 het nieuwe 
groenstructuurplan vastgesteld. Het doel is  om Velsen de komende jaren  te vergroenen en 
bij nieuwbouwontwikkelingen zoveel mogelijk  ‘natuurinclusief’ te bouwen. Op dit moment is 
er nog geen budget/subsidie voor het vergroenen van daken, maar hier zijn we wel hard 
mee bezig. Ook andere ecologische en natuurvriendelijke projecten hebben onze aandacht, 
zo is gemeente Velsen sinds 2018 een bijvriendelijke gemeente. Als je hier meer over wilt 
weten, kun je altijd contact met ons opnemen.  
 
Initiatief 25 
Het lijkt mij leuk om weer wat mooie plantenbakken neer te zetten voor de kapperszaak JD 
kappers, Wijkerstraatweg Velsen-Noord.  
 
Antwoord: Het plein voor de kapperszaak biedt ruimte voor vergroenen. Zowel ondergronds 
als bovengronds is er ruimte voor bomen. We moeten wel  rekening houden met de 
toegankelijkheid van de winkels en de doorstroming van de straat en stoep. 
 
Initiatief 26  
Foto 1 Duinvlietstraat hoek Wijkerstraatweg 
Foto 2 Duinvlietstraat andere hoek Kennemer Licht druk 
Foto 3 idem 
 
Antwoord: Zie thema 5 
 
Foto 4 Wijkerstraatweg 217  
 
Antwoord: Bedankt voor uw goede suggestie! De locatie biedt inderdaad ruimte voor 
vergroenen. Zowel onder- als bovengronds zijn er mogelijkheden.  
 
Foto 5 Hoek Melklaan/ Wijkerstraatweg  thv nr 193  
 
Antwoord: Het plein voor de kapperszaak biedt ruimte voor vergroenen. Zowel ondergrond 
als bovengronds is er ruimte om bomen te planten. We moeten wel rekening houden met de 
toegankelijkheid van de winkels en de doorstroming van de straat en stoep. 
 
Initiatief 27 
Wij wonen in de Dirk Hartoghstraat, dit is een heel klein smal straatje met eenrichtings-
verkeer. Hoe leuk zou het zijn als dit een woonerf met plantenbakken zou worden. Je mag 
er dus wel doorheen rijden, maar niet meer parkeren. 
 
Antwoord: Het is helaas niet mogelijk om de Dirk Hartoghstraat autovrij te maken, 
aangezien de parkeerdruk dan te hoog zou worden. Direct omliggende straten zouden hier 
dan ook last van hebben. Plantenbakken zijn op deze locatie ook niet zo’n goed idee. Deze 
houden namelijk tijdelijk het water vast, wat vervolgens via de straatkolk weer in het riool 
verdwijnt. Zie onze reactie bij initiatief 23 voor de mogelijkheden in de Dirk Hartoghstraat. 
 



 

   

Initiatief 28 
IJmuiderstraatweg, Hier kan het wel wat groener worden ! Bloesem bomen ? 
 
Antwoord: Bedankt voor je suggestie! In dit project richten we ons echter op het vervangen 
van straatstenen voor groen. De plek die u aangeeft is al groen en heeft bij dit project dus 
geen prioriteit.  
 
Initiatief 29 
1). De laan doet ter hoogte van het plantsoen zijn naam eer aan. Zowel in het plantsoen als 
zijde huizen een volle bomenaankleding. Dat geldt niet voor het deel naar de 
Wijkerstraatweg en Stratingsplantsoen. Daar vormt één armzalige boom alle groen: zie 
foto.  
 
Ik pleit ervoor om op dit deel van de laan, in aansluiting op de bomen op het boomrijke deel, 
ook van  elegante en zo mogelijk lommerrijke bomen te voorzien en daarmee ook een 
groene verbinding te maken naar de laanbeplanting op de Wijkerstraatweg. Ter hoogte van 
de garageboxen bv om de 2 garages een boom. Met een semi overrijdbare boomspiegel 
blijven de garages goed bereikbaar en bruikbaar. 
 
De beloofde fietsbrug over de A22 in het verlengde van de Meerweidenlaan om de parken 
hoogwaardig met elkaar te verbinden,  is er nooit gekomen (het provinciale geld is gebruikt 
om park Rooswijk herin te richten), realiseer s.v.p. wel deze groene vinger!!! 
 
Antwoord: In de Meerweidenlaan richting de Wijkerstraatweg is onder- en bovengronds 
helaas geen ruimte voor de gewenste lommerrijke  bomen. War wel mogelijkheden liggen, is 
bij de geveld van de huizen. In deze straat kunnen bij veel gevels geveltuintjes worden 
gemaakt. Kijk voor meer informatie hierover bij thema 7. 
 
2). Met de grootschalige herinrichting van de straat met mooie gebakken straatverharding, 
zijn de imposante kastanjes behouden prachtig! Jammer genoeg heeft een aantal van hen 
inmiddels het leven gelaten en zijn er grote gaten gevallen. In plaats van inboet cq 
vervangende bomen, zijn de boomspiegels verwijderd: zie foto's. U zult begrijpen dat wij als 
bewoners een wat dubbel gevoel hebben bij uw project.  
 
Desalniettemin stel ik voor de gaten met nieuwe bomen bv platanen op te vullen: hoek 
Melklaan (onder), halverwege (midden) en zijde Stratingsplantsoen (boven). Zolang de 
kastanjes het leven hebben dienen die respectvol te worden behandeld dus ik ben voor 
geleidelijke aanplant van nieuwe bomen. 
 
Antwoord: We begrijpen wat u zegt. Goed dat u dit zo aangeeft. We gaan gericht kijken naar 
plekken waar we nieuwe bomen kunnen planten. Dit doen we in verband met de kabels en 
leidingen die ondergronds aanwezig zijn. We willen de volledige straat het liefst  in één 
project uitvoeren.  
 
3). De afgelopen jaren zijn er in het plantsoen bijna planmatig  duurzame, grote bomen  
gekapt. Ik meen iepen. Ik heb helaas de indruk dat er ook gezonde bomen zijn gekapt. 
Naast de kap op deze locatie is er  vorig jaar ook  thv de Emplacementsweg gekapt.. Bij de 
laatste locatie is inboet (het vervangen van weggevallen groen) gepleegd hoewel de 
geplante boompjes niet in verhouding staan met de iepen die er stonden. Ik pleit ervoor om 
ter hoogte van de Melklaan alsnog weer een of meerdere grote bomen in het plantsoen te 
plaatsen en dit gat en deze leegte op te vullen. 
 
Antwoord: Er zijn geen gezonde bomen gekapt langs de Emplacementsweg. Kleine bomen 
hebben de tijd nodig om uit te groeien tot volwassen bomen. Zie thema 4. 



 

   

4). Dit deel vormt de verbinding tussen het groen langs de Wijkerstraatweg, Wijkermeerweg 
en Pieter Janszstraat.  Met de planvorming rond de school annex buurthuis De Stek was 
voorzien de duurzame bomen op de foto's te behouden. Bijzonder is dat met 
grootonderhoud aan de Wijkerstraatweg deze gewoon zijn gekapt (....) en er geen inboet     
( het vervangen van weggevallen groen) heeft plaats gevonden. In de afgelopen zomer was 
dit met hele gele gras een hitte-eiland daar bomen ontbraken. In de Stek was het niet uit te 
houden. Ook met de verbouwing van de naastgelegen kerk gaan vele grote, duurzame en 
monumentale (de enige van Velsen-Noord?!?) bomen verloren.  
 
Hoog tijd om in de openbare ruimte dit tij te keren en deze zone te voorzien van mooi lover 
dat zowel de fietsroute Pieter Janszstraat/Wijkermeerweg flankeert als ook de Historische 
Wijkerstraatweg als laan.  
 
Antwoord: Zie thema 4. Over de bovenstaande punten is eerder dit jaar door de afdeling 
groen richting het wijkplatform Velsen-Noord gecommuniceerd. Korte samenvatting van het 
gecommuniceerde aan het wijkplatform Velsen-Noord; ‘De bomen rondom de Stek zijn 
verwijderd wegens iepziekte en omdat de exemplaren dood waren. De gekapte bomen 
rondom de kerk staan op particulier terrein en waren niet kapvergunningsplichting. De 
monumentale bomen rondom de kerk zijn nog steeds aanwezig en zijn niet gekapt. De 
verwijderde bomen worden jaarlijks op een inboetlijst geplaatst. Hier worden elk jaar weer 
nieuwe jonge bomen voor terug geplant.’.   
 
Inspreker 30 
Wat een leuk initiatief om op deze manier Velsen-Noord te gaan vergroenen! 
Wij willen graag uw aandacht vragen voor het plein/de verbrede stoep aan de Duinvlietstraat  
We willen vragen om een herinrichting van het plein. In het verleden werd er door fietsers 
veelvuldig over het plein gefietst om de bocht af te snijden. Er gaat ontzettend veel 
fietsverkeer door de straat van en naar de pont. Om dit op te lossen zijn er in het verleden 
enkele betonnen bloembakken geplaatst. Dit is echter geen optimale oplossing. Wij moeten 
de bakken zelf verzorgen, water geven, onkruidvrij houden en zo nu en dan beplanting 
vervangen. Door de manier waarop we de bakken nu hebben neergezet houden we het 
plein weliswaar fietsvrij, maar het ziet er niet fraai uit (er is nu voor voetgangers maar een 
zeer beperkte doorgang). Los hiervan levert het grote oppervlak veel veegwerk op. Dat 
wordt voor ons fysiek te zwaar. Wij zouden graag zien dat er een mooiere en effectievere 
oplossing komt. Bijvoorbeeld in de vorm van grote borders of perken. 
 
Antwoord: Bedankt voor deze goede suggestie! We hebben de locatie onderzocht en er is 
inderdaad zowel onder- als bovengrond ruimte om te vergroenen. Zo is het mogelijk om 
bomen aan te planten en met plantvakken te vergroenen. 
 
Initiatief 31 
Het zou fijn zijn als de, inmiddels al weer een paar jaar, kale entree van Velsen-Noord weer 
wat mooier wordt gemaakt. De lege driehoek, waar ooit mooie bomen stonden, zou opgevuld 
kunnen worden met struiken en boompjes. Als deze aanplant doordacht geplaatst wordt, 
voorkomt dit tevens dat het gras wordt gebruikt als kortere route om diagonaal over het 
kruispunt te rijden met brommers en fietsen. Hierdoor ontstaat regelmatig een vreemde en 
gevaarlijke verkeerssituatie. Tevens vooraan de weg bij de Velsertraverse is het kaal, leeg, 
saai. Dit is het aanzien van Velsen-Noord...  
 
Antwoord: Bedankt voor uw suggestie! Er is momenteel een project gaande waarbij de 
Andreaweg en de omgeving worden gerenoveerd. De uitvoering start in oktober 2019 tot 
maart 2020. De entree van Velsen-Noord wordt hierin meegenomen. 
 
 



 

   

Initiatief 32 
Bij deze zou ik graag wat groens zien in de Wardenaarstraat te Velsen-noord. Het is hier erg 
grauw en somber in de straat dus een beetje groen zal ons een stuk gelukkiger 
 
Antwoord: Deze straat is recent gerenoveerd. Tijdens de planvorming hebben we gekeken of 
er ruimte was om te vergroenen door bomen te plaatsen. Helaas bleek dit zowel boven- als 
ondergronds niet mogelijk. Er liggen hier wel mogelijkheden tot vergroenen met behulp van 
geveltuintjes. Omwonenden kunnen voor hun huis een groenstrook aanleggen met 
beplanting. Zie voor meer informatie ook thema 7.  
 
Initiatief 33 
1). Als wijkplatform hebben we in ieder geval één belangrijke wens. We pleiten al vele jaren 
voor bomen in de saaiste straat van IJmuiden-Noord, de De Ruyterstraat tussen de 
Zoutmanstraat en Wijk aan Zeeërweg, echter steeds zonder resultaat. Ook bij de 
bijeenkomst over het Groenstructuurplan begin vorig jaar heeft het wijkplatform het weer 
aangekaart. Zie onze motivering in de onderste mail en de reactie daarop van groen 
collega. We zijn inmiddels een jaar verder, maar we houden de moed erin. Het wijkplatform 
gaat ervan uit dat ons idee niet meer groen, maar rijp genoeg is om het in jullie plan op te 
nemen en dat het dus op de kaart van 2019 komt te staan. Ter illustratie heb ik twee foto’s 
van de De Ruyterstraat bijgevoegd. Deze foto’s zijn genomen in twee richtingen vanaf de Fr. 
Naerboutstraat. De troosteloosheid straalt er vanaf. Vooral foto 2497 in westelijke richting. 
Bij de andere foto zie je nog wel bomen van het parkje voorbij de Zoutmanstraat. 
 
Antwoord: Zowel bovengronds als ondergronds is er beperkt ruimte in de Ruyterstraat. Er 
zijn wel  kansen bij een aantal gevels. Hier kunnen geveltuintjes gemaakt worden. Op de 
hoeken zijn er meer mogelijkheden voor het vergroenen, denk hierbij aan plantvakken. 
Echter het toepassen van bomen in het trottoir is door de ondergrondse kabels en leidingen 
haast niet haalbaar. De locatie is opgenomen voor vergroenen in 2020 
 
2). De compositiefoto op jullie mailing van het plantsoen voor voormalig Engelhart in de 
Trompstraat spreekt mij erg aan. Een heel leuk idee, maar pas op. Er zijn twee cafés bij die 
hoek en mede daardoor er is nu al een parkeerprobleem met auto’s die op de meest 
ongelukkige plaatsen (op de hoeken van de straat) neergezet worden. Dat zal met het 
verdwijnen van de parkeergelegenheid nog veel erger worden. Op het driehoekje van de 
foto is plaats voor zeker 7 auto’s. Ik heb al twee mensen gesproken die ongerust zijn dat 
deze parkeergelegenheid mogelijk gaat verdwijnen. Hier moet dus goed met de 
omwonenden over gesproken worden. 
 
Antwoord: We snappen dat dit u misschien ongerust maakt. Bij elk aangedragen idee 
hebben we goed gekeken of hier bovengronds ruimte voor is en of er geen kabels of 
leidingen in de grond liggen. De kruising bleek bovengronds en ondergronds een geschikte 
locatie om te vergroenen. In 2019 wordt dit project uitgevoerd, dan wordt er vanuit diverse 
disciplines bij openbare werken aan deze locatie gewerkt. Ook verkeer kijkt dan naar de 
beste oplossing om zo de parkeerdruk niet te verhogen in de directe omgeving. 
 
3). Iedereen vind de bloembakken op de Lange Nieuwstraat prachtig, maar in het voorjaar is 
het nog een saaie boel. Mijn voorstel is om bollen (sneeuwklokjes, krokussen, narcissen 
e.d.) tussen de vaste planten te zetten. Er zijn vast wel gaatjes over en volgens mij bijten ze 
elkaar niet. 
 
Antwoord: Zie ook thema 4. Bepaalde bol/knolsoorten zouden kunnen. Deze zijn ook 
bedacht bij het Dudokplein, maar hebben beheertechnische consequenties. 
 



 

   

4). Zie bijgaande foto. Het is plekje bij de Julianabrug is al groen, maar zou wel wat fraaier 
kunnen met planten of bloemen. 
 
Antwoord: Dit gebied is nu al groen. Bij dit project ligt onze focus echt op het verwijderen 
van tegels en het terugplaatsen van groen.  
 
Initiatief 34 
Helaas heb ik nog geen tijd gemaakt om door de wijk te lopen en te bedenken waar het 
groener kan. 
 
Eenvoudige aanpassingen die ik heb bedacht, zonder de wijk in te gaan, en die bijdragen 
aan een groene omgeving zijn bijvoorbeeld brede trottoirs waarop grote plantenbakken 
gezet kunnen worden (a la Lange Nieuw). En verder kunnen stukken gras (bermen, delen 
van grasvelden) ingezaaid worden met bloemenzaad. Dit is niet direct extra groen, maar 
draagt wel bij aan een ‘groen-beleving’, en ook aan het bevorderen van de insecten, bijen 
en vlinderpopulatie.  
 
Antwoord: Bedankt voor uw suggesties. Het versterken van de insecten- en bijenpopulatie is 
een belangrijk thema voor ons in de gemeente. Gemeente Velsen heeft sinds 4 juli 2019 
een nieuw groenstructuurplan. Eén van de veranderingen in dit plan is het maaibeleid. Dit 
jaar wordt er al anders gemaaid, waardoor de bijen- en vlinder populatie vergroot wordt. 
Meer informatie hierover kunt u vinden op www.vlinderstichting.nl/sinusbeheer/.  
 
Initiatief 35 
Het zou fijn zijn om ter hoogte van de watertoren wat meer bomen op het veld bij de 
IJmuiden straatweg te hebben. Er staan er een paar en verder wat kleine boompjes. Zou 
best wat meer mogen denk ik.  
 
Antwoord: We zullen uw opmerking meenemen voor als we dit park gaan aanpakken. Op dit 
moment focussen we ons op locaties waar we straatstenen kunnen inruilen voor groen.  
 
Initiatief 36  
Ik zou graag vergroening zien op Plein 1945. 
Nadat door een fikse storm een aantal prachtige grote oude bomen zijn omgegaan is het 
een kale bedoening op het plein. Ook naast het beursgebouw op het grasveldje zouden een 
aantal bomen niet misstaan. 
 
Daarnaast bij mij in de straat zouden een aantal ( niet al te groot en breed wordende ) 
bomen een heel andere aanblik geven aan de straat. Dat is nu al het geval als er weer (wat) 
blad is gegroeid aan de nog enkele bomen die er nog staan. Dit geldt voor meerdere straten 
in IJmuiden waar stenen de boventoon voeren. 
 
Antwoord: Zie hiervoor ook thema 2. Het aanplanten van bomen in het grasveldje naast het 
beursgebouw is een ‘van groen naar beter groen’-idee. Met dit project willen we ons 
focussen op het verruilen van straatstenen voor groen.   
 
Initiatief 37 
1). De hoek Willebrordstraat / De Noostraat  
Er is op de stoep meer dan genoeg ruimte voor groen of bloembakken tussen de 4 mini 
boompjes of geveltuintjes. 
 
 
 



 

   

Antwoord: Deze omgeving wordt momenteel in ander projecten meegenomen. De locatie 
kan om die reden nu niet worden vergroend. Bij de ontwikkeling van het project is ook een 
groenadviseur aanwezig.  
 
2). De berm op de Noostraat bloemen o.i.d. ipv gras?  
Antwoord: Zie thema 4 
 
3). Achter de flats Willebordstraat kan ook wel wat opfleuring gebruiken (en een uitlaat 
verbod, het nieuw geplante gras achter de vernieuwde Noostraat flats is inmiddels een 
gebleekt poepveld aan het worden met de onnodige graafgaten)  
 
Antwoord: Deze grond is eigendom van het Woningbedrijf Velsen. Daarnaast focust dit 
project zich vooral op het vergroenen van plekken waar nu stoeptegels liggen. Misschien 
kunt u contact opnemen met het Woningbedrijf om samen te kijken hoe deze plek fleuriger 
kan worden ingericht.  
 
Initiatief 38 
Achter de Schulpweg langs spoor stond helemaal vol met bomen nu niks meer bijna zou 
heel fijn zijn als er wat bij kwam 
Antwoord: Het groengebied achter de Schulpweg wordt niet voorzien van nieuwe bomen. 
De bomen zijn verwijderd omdat ze gevaarlijk waren. Zie thema 4. 
 
Initiatief 39 
dit was 2 jaar terug een mooi plantsoen met heel veel bloemen honderden ,maar nu staan 
er 5 armoedige narcissen .. het is hier meer dan een jaar een groten bende in de straat 
geweest [rioollering vernieuwd ..] nieuwe straat stenen en stoeptegels prima .. maar door 
het plantsoen hebben enorme vrachtwagen en bulldozers gereden .aan het gras is daarna 
niets meer gedaan wel kort gehouden .  
Wat zou het fijn zijn als er weer nieuwe bollen in de grond zouden komen en zoals vroeger 
een bank. Nu denk ik aan een picknick tafel?? Zou leuk zijn.. Dit is het 
Guldenwagenplantsoen in Velsen Noord. 
 
Antwoord: Bedankt voor uw suggestie! Dit project focust zich op het verruilen van 
stoeptegels voor groen. Uw idee is echter wel heel leuk en past binnen ons 
bewonersinitiatieven-project. Hier kunt u daar meer informatie over vinden: 
https://www.velsen.nl/producten/bewoners-of-wijkinitiatief 
 
Initiatief 40 
Bij de kruising van de Dirk Hartoghstraat en de van Linschotenstraat staan vier boompjes. 
Bij mijn boom {op mijn stoep} is de boomspiegel voorzien van leuke planten. Het zou leuk 
zijn als de andere drie boomspiegels ook worden voorzien van plantaardig groen. 
 
Antwoord: De huidige boomspiegels zijn erg klein. De straat biedt ruimte om bovengronds 
tegels te verwijderen en de boomspiegels te vergroten en aan te planten. 
 
Initiatief 41 
1). Graag zie ik groen en Fleur. bij de winkels. Wijkerstraatweg Velsen-Noord 
2). Graag zien wij wat groen en bloei aan de Wijkerstraatweg in Velsen-Noord 



 

   

 
We zoeken in dit project gericht naar ruimtes om te vergroenen. Bij Initiatief 29 is 
aangegeven dat het de voorkeur heeft om deze straat in één volledig project uit te voeren.  
 
Initiatief 42 
Dit lijkt ons een geweldig idee !!!!! (afbeelding Pelstraat) 
 
Antwoord: De locatie bij de Pelstraat biedt ruimte voor vergroenen. We gaan nog uitzoeken 
of we het precies zo kunnen maken zoals op de afbeelding. Feit is wel dat deze plek 
vergroend gaat worden. 
 
Initiatief 43 
Velsen van grijs naar groen. (kruising Wijk aan Zeeërweg – Velserduinplein) 
Wij zouden graag zie bijlage deze stoepen vergroenen, ook om zo de verbinding te maken 
met het prachtige Velserduinplein. We denken aan verhoogde bloembakken met beplanting 
zoals bollen en bijen vriendelijke vaste planten. De  bloembakken op de Lange Nieuwstraat 
is een mooi voorbeeld. Dit natuurlijk in kleiner formaat. Alvast bedankt en wat een super 
project voor IJmuiden noord. 
 
Antwoord: Goed idee. De ruimte op deze hoeken is bovengronds goed te vergroenen. 
Hierbij kan er gekeken worden naar samenhang met het Velserduinplein. Verhoogde 
plantvakken zoals op de Lange Nieuwstraat is hier helaas geen optie in verband met het 
verkeer, maar het is sowieso een goede plek om te vergroenen! 
 
Initiatief 44 
Wat een leuk initiatief, hierbij in elk geval deze twee locaties, kruispunt ladderbeekstraat-
watervliet in Velsen-noord.  
 
Nog even een tip om in de plannen wellicht mee te nemen, we hebben in de buurt enorm 
last van kattenpoep. Bij de boomperken ligt het regelmatig helemaal vol en ook gewoon bij 
de stoepranden. Laat staan bij de mensen in de tuinen. Stel de perken/groenstroken kunnen 
gerealiseerd worden, kan er op wat voor manier dan ook hier rekening mee worden 
gehouden? Door bijvoorbeeld beplanting te plaatsen die katten vies vinden.  
 
Ik zou met liefde mijn tuin vol met gras gooien zeker i.v.m. mijn jonge kinderen, lijkt me 
heerlijk! Maar ik doe dit niet vanwege de katten. Misschien dat probleem is gaan 
aanpakken? Ik ken genoeg mensen in de buurt die om die reden hun tuin vol getegeld 
hebben.  
 
Antwoord: Bedankt voor je suggestie! Dit is een goede locatie waar we kunnen gaan 
vergroenen. Ondergronds is er ook ruimte om te kijken of er bomen aangeplant kunnen 
worden. Daarnaast leent de straat zich uitstekend voor geveltuintjes. 
 
Wat betreft de kattenpoep: dit is inderdaad een vervelend  probleem. Om dit tegen te gaan 
kunt u het beste wintervaste planten plaatsen in uw tuin in plaats van gras. Kijk bijvoorbeeld 
hier voor wat tips: https://ultimaflora.garden/tuintips/katten-verjagen-met-planten/ 
 
 



 

   

Initiatief 45 
Stoep Ladderbeekstraat naast nummer .. 
 
Antwoord: Bedankt voor uw suggestie! Deze locatie is bovengronds en ondergronds 
geschikt voor vergroenen. De locatie is tijdens te renovatie niet vergroend omdat de 
bestemming vuilcontainer op die locatie was ingetekend. Echter die is op een andere locatie 
geplaatst. De ruimte biedt nu mogelijkheden om een boom aan te planten. Daarnaast is de 
hoek aan de andere zijde van het plantsoen ook geschikt om te vergroenen. 
 
Initiatief 46 
Ik heb zojuist via WeTransfer enkele foto's van de Wijkerstraatweg in Velsen-Noord naar u 
gestuurd. Dit in het kader van uw initiatief 'Van grijs naar groen'. 
1). Wat de locatie hoek Pelsstraat-Wijkerstraatweg betreft:  In verband met de ondergrondse 
elektriciteitskabel kan in een deels ingegraven betonnen bak een wat grotere, niet diep 
wortelende, boom komen (bijvoorbeeld een grove den). Om de boomstam heen kan 
bijvoorbeeld lavendel geplant worden. De rand van de bak kan dienen als zitbank. Het 
pleintje kan verder vergroend worden met een haag langs de trottoirrand en een perk. 
 
Antwoord: Bedankt voor het meedenken over de invulling van de locatie. Over de 
uiteindelijke invulling van de locatie gaat de directe omgeving benaderd worden. 
 
2). Op het grasveld naast het bejaardenhuis kunnen wellicht bankjes geplaatst worden en 
kan een jeu-de-boules-baan komen, zodat deze groene ruimte ook een sociale functie krijgt. 
 
Antwoord: Voor deze locatie heeft het college besloten om 17 bouwkavels te verkopen, om 
particulieren de mogelijkheid te geven om hun droomhuis te bouwen.  
Het wijzigingsplan heeft vanaf vrijdag 31 mei tot vrijdag 12 juli voor iedereen ter inzage op 
het gemeentehuis gelegen. Het wijzigingsplan staat ook op de website 
www.velsen.nl/actueel/bestemmingsplannen.Voor vragen of meer informatie kunt u contact 
opnemen met pionieren@velsen.nl.                                                                                            
 
3). Wat het toegangshek van het recyclingbedrijf bij het kanaal betreft: De enorme 
hoeveelheid zwerfvuil buiten het hek kan wellicht beperkt worden door het hek te laten 
begroeien met klimplanten en de toegangspoort tot een hoogte van ca. 1 m dicht te maken 
met platen. Dat staat ook nog eens veel leuker. 
 
Antwoord: De locatie het industriegebied. De focus van dit project ligt in IJmuiden-Noord en 
Velsen-Noord. Daarnaast is er in dit geval sprake van thema 4. 
 
Initiatief 47 
Hier kijken wij al ruim een jaar tegen aan ... 
Gelukkig word het steeds groener. (locatie Bleyenhoevelaan) 
 
Antwoord: Op deze locatie gaat een nieuwbouw ontwikkeling plaats vinden. Om die reden 
kan er niet vergroend worden. 
 
 
 



 

   

Initiatief 48 
uit de omgeving frans Naereboutstraat. Zelf ben ik steeds bewuster bezig met het milieu en 
de natuur. Dus werd erg vrolijk van jullie plan. Ik probeer zelf al mijn tuin de en de 
gemeenten boom voor de deur aan te passen zodat de insecten ook weer kunnen bestaan. 
Nu heb ik 3 ideeën voor bij ons in de buurt. 
 
1). Beginnend op de kanaaldijk aan de kant van voetpad na het hek bij de auto's. Daar wilde 
bloemen uitzetten. Is een braak gedeelte wat niemand gaat gebruiken en de honden niet 
kunnen komen. Zou de boel op vrolijke. 
 
Antwoord: Fijn dat u zo goed bezig bent met groen! In het nieuwe Groenstructuurplan en 
maaibeleid gaat de Gemeente Velsen meer inzetten op bloemrijke graslanden. Eén locatie 
is de grasstrook tussen de rijbaan Kanaaldijk en het hekwerk. Sinds dit maai seizoen wordt 
hier één keer per jaar gemaaid. Hierdoor krijgen grassen en bloemen de kans om tot bloei 
te komen.  
 
2). Het hondenveld achter de Albert Heijn. Het 2e gedeelte wat dichter bij het 
Beeksmansbos ligt (waar de honden niet mogen) meer aankleden als een parkje. Met wat 
bomen zodat deze mensen in de flat ook meer van het velt afzitten en de geur! En het 
terrein is nu super lelijk. Zelfs het hondenveld kan wel iets gebruiken. (Ik heb zelf een hond 
dus ben wel voor het behouden van het veld maar dan netter) 
 
Antwoord: Op deze locatie is sprake van een bouwinitiatief voor uitbreiding van de 
supermarkt en realisatie van woningen. Dit initiatief heeft echter vertraging opgelopen. 
Vanuit bewoners is daarom het initiatief gekomen voor een tijdelijk speelveld. Deze gaat op 
deze plek gerealiseerd worden.  
 
3). En als 3e mijn grootste ergernis....het plein 45. Zo jammer nadat het opgeknapt is dat het 
zo kaal is....... Snap dat het plein nodig is voor sommige activiteiten maar eromheen kan 
echt wel wat. Net zoals die mooie bakken op de Lange Nieuwstraat. En wat bomen. Geeft 
meer karakter. 
 
Antwoord: Kijk voor een antwoord op deze suggestie bij thema 2.  
 
Initiatief 49 
ik wil voorstellen om de kastanjes op de Wijkerstraatweg ter hoogte van de DekaMarkt in ere 
te herstellen...ik mis ze nog elke dag, het maakte de straat prachtig...succes met dit 
fantastische project... 
 
Antwoord: Goede suggestie! Er zal gericht gekeken moeten worden naar plekken waar we 
de nieuwe bomen kunnen aanbrengen. Dit i.v.m. met de kabels en leidingen die ondergronds 
aanwezig zijn. De voorkeur heeft het in dit geval wel om de volledige straat (bomen) in één 
project uit te voeren.  
 
 
 
 
 



 

   

Initiatief 50 
Ik ben zelf woonachtig in de trompstraat,  daar zijn aantal woningen zonder voortuin.  
Wellicht leuk idee om geveltuintjes aan te leggen,  stoep is breed genoeg. 
 
Antwoord: Goed initiatief! Wij stimuleren dit zeker als gemeente! Nu is het van belang dat de 
bewoners die kale gevels en geen voortuin hebben, mee willen werken aan het creëren van 
een geveltuintje.   
 
Initiatief 51 
Het pleintje op de hoek Pelsstraat - Wijkerstraatweg (afgebeeld op de folder) ziet er zo 
geweldig uit. Zo’n zelfde pleintje is er op de hoek Melklaan - Wijkerstraatweg. Ook het 
pleintje op de hoek van de Duinvlietstraat - Andreaweg biedt veel ruimte voor vergroening. 
 
Antwoord: Bedankt voor de goede suggesties! Alledrie de locaties zijn bovengronds geschikt 
om te vergroenen. Er zijn kabels en leidingen aanwezig in de ondergrond er moet daarom 
tijdens de planvorming goed gekeken worden waar welk type groen kan worden toegepast.   
 
Initiatief 52 
bijgaand 2 foto’s van een gedeelte van de van Rijswijkstraat wat er erg saai uit ziet en wel 
wat groen verdiend. 
 
Antwoord: Deze locatie is in 2012 gerenoveerd. Hierbij is het huidige ontwerp ontstaan. De 
enige optie om te vergroenen is wanneer er parkeervakken worden verwijderd voor groene 
plantvakken. Helaas is de parkeerdruk in de directe omgeving hier te groot om dit te kunnen 
doen. Het verwijderen van parkeervakken zou parkeerproblemenveroorzaken. 
 
Initiatief 53 
Het verbaast mij dat u deze oproep doet en daardoor wil ik toch maar weer even reageren. 
Ik heb namelijk een paar weken geleden gevraagd om een paar bomen erbij op de 
Velserduinweg en kreeg een negatief antwoord. 
 Ik denk dat het geen onredelijk verzoek was, gezien de hoeveelheid stenen en weinig 
bomen en daardoor opwarming in de straat. 
 
Het verzoek werd afgewimpeld door de ambtenaar in kwestie met het argument dat er nooit 
bomen hadden gestaan. Terwijl ik met mijn eigen ogen grote volwassen bomen heb zien 
kappen! Maar dit terzijde. 
 
Ik reageerde dus al eerder op een oproep om Velsen meer CO2 neutraal te maken en 
opperde dat het een goed idee is om te proberen meer bomen te planten en dat er in veel 
straten nog maar aan 1 kant bomen staan en dat nog wel in de bomenbuurt van IJmuiden! 
Bijvoorbeeld de Acaciastraat. 
 
Op de Velserduinweg Vanaf het Italiaanse restaurant tot  aan de bocht richting Zwembad 
Heerenduinen, staan slechts een paar smalle zuilvormige eikenbomen, juist aan de zijde 
van de straat waar de hele dag zon is en dus opwarming van stoepstenen en huizen. Het 
moet toch mogelijk zijn met een beetje goede wil om er nog een paar bomen bij te planten? 
 
 



 

   

Er zijn na de herinrichting van de weg minder bomen terug geplant dan er eerder gekapt 
waren. De geplante bomen geven niet heel veel schaduw en de tussenruimten zijn (ook 
voor de vogels) veel te groot. 
 
Ik vond het zo'n goed idee d.m.v. Het Bomenplan Velsen, om vanuit het bos een soort route 
van groen te maken met weinig onderlinge tussenruimte van de bomen en zo het groen in 
de woonwijken te brengen met bijbehorende fauna, maar in de praktijk zie ik dit niet. Dat 
vind ik zo jammer! Juist in IJmuiden waar het zo kaal en van steen is in vergelijk met de 
duurdere buurten van Velsen. 
 
Ik heb zelf wel geprobeerd om een groene voor- en achtertuin te maken d.m.v. een 
taxushaag, een grote liriodendron (tulpenboom) en een kweepeer in de voortuin, veel 
gevelplanten en weinig stenen in de tuin. Maar dit kan ik alleen in mijn eigen tuin. De 
verdere Velserduinweg daar heb ik geen zeggenschap over en die vind ik erg van steen. 
 
Ook zou het misschien een goed idee zijn om het plein van de basischool de Vuurtoren 
eens te bekijken. Dit is pas echt een grote oppervlakte met stenen. 
En als het op het plein niet groener mag/kan, dan misschien paar tegels voor de schoolmuur 
weg en beplanten met klimop. Daardoor wordt de muur koel dat scheelt ook weer heel wat 
meters stenen opwarming. 
 
Op de stoep grenzend aan de twee basisscholen de Vuurtoren en het Kompas, toch flink 
wat meters, staan alleen lantaarnpalen. Hier valt misschien ook een rij boompjes te planten 
om de stenen op de pleinen wat te compenseren. Ik hoop dat ik wat bijgedragen heb met 
mijn suggesties en dat er iets mee gedaan wordt. 
 
Antwoord: Bedankt voor het toesturen van de diverse locaties. Helaas voor u is dit project 
gericht op de woonkernen IJmuiden-Noord en Velsen-Noord. Daar is ten opzichte van uw 
wijk vele malen meer steen aanwezig. Voor nu moeten we u teleurstellen maar kunnen we 
wellicht in de toekomst nog eens kijken naar uw punten. Zie ook thema 6. Voor het 
vergroenen van de schoolpleinen stuur ik uw mail door naar een collega die betrokken is bij 
het vergroenen van schoolpleinen. 
 
Initiatief 54 
Hierbij een aantal locaties in Velsen noord waar naar mijn idee bomen kunnen worden 
geplant. Op sommige plekken stonden ook bomen, maar zijn weggehaald en zouden dus 
weer terug kunnen komen. Ik heb gehoord dat de kerk is verkocht, maar toch wel 
schandelijk dat de grote bomen aan de linkerkant van de kerk zijn weggehaald. Ik hoop niet 
dat dit gebeurd met de rechterkant!. Ik ben erg blij met dit initiatief van de gemeente en het 
is fijn mee te kunnen denken en foto’s te sturen. 
 
Antwoord: De locaties die u heeft toegestuurd betreffen groene locaties. Dit project focust 
zich op het vergroenen van gebieden waar nu stoeptegels liggen.  
 
 
 
 
 



 

   

Initiatief 55 
Locatie hoek Wolframstraat- Edisonstraat. Hier is een zeer brede stoep. Ruim 6 bij 12 
meter. Uitermate geschikt voor het plaatsen van meerdere bomen. In het verleden hebben 
hier ook bomen gestaan. Deze zijn helaas gekapt na een zware novemberstorm. Herplant 
heeft toen nooit plaats gevonden. Tevens wordt deze locatie regelmatig misbruikt als illegale 
parkeerlocatie. Hier kunnen dus twee vliegen in één klap worden gevangen. 
 
Antwoord: Bedankt voor uw suggestie! Wanneer er bomen door stormen of ziekte worden 
gekapt kunnen deze niet direct worden teruggeplant. Dit komt helaas simpelweg omdat daar 
geen budget voor is gereserveerd. De locatie biedt in dit geval voldoende ruimte om te 
vergroenen. Zowel bovengronds als ondergronds is het mogelijk om bomen aan te planten. 
 
Initiatief 56 
Prima locatie foto op de briefing ,Wijkerstraatweg /Pelsstraat , beter kan ik hem niet maken! 
 
Antwoord: Bedankt! De locatie bij de Pelstraat biedt ruimte voor vergroenen. We gaan nog 
uitzoeken of we het precies zo kunnen maken zoals op de afbeelding. Feit is wel dat deze 
plek vergroend gaat worden. 
 
Initiatief 57 
Bedankt voor de uitnodiging om ideeën aan te dragen voor het vergroenen van IJmuiden-
Noord, een mooi initiatief  Mijn suggestie is om schoolpleinen minder grijs en meer groen te 
maken. Hieronder een grijs voorbeeld van Het Kompas (Stephensonstraat), de school van 
mijn kinderen. Uiteraard moet de vergroening niet ten koste gaan van de 
speelmogelijkheden voor kinderen, maar dat kan naar mijn idee prima gecombineerd 
worden. Op internet vond ik voorbeelden op https://www.groeneschoolpleinen.nl. 
 
Antwoord: Bedankt voor de suggestie! Wij worden hier ook heel enthousiast van. Zie ook 
thema 6. 
 
Initiatief 58 
Locatie te plaatsen boom nabij Houtmanstraat ... 
Trottoir is breed genoeg. 
 
Antwoord: Bedankt voor uw suggestie! De locatie is bovengronds inderdaad geschikt voor 
het plaatsen van een boom. Helaas lig de totale breedte van de stoep ondergronds vol met 
kabels en leidingen. Hierdoor wordt het lastig om bomen te planten. Er ligt wel een 
mogelijkheid om planten te plaatsen over de breedte van de stoep.  
 
Initiatief 59 
Nav uw oproep voor meer groen hierbij suggesties  
 
1). Kerkweg tussen Weertsplantsoen en burgemeester Enschedelaan 
Op de kerkweg tussen Weertsplantsoen en burgemeester Enschedelaan (mosterzaadje) 
staan nu grote oude bomen. Vanwege twee stormen in het verleden zijn er twee bomen 
gerooid en nooit teruggeplaatst. Wellicht oude bomen vervangen en in het hele deel nieuwe 
bomen plaatsen.  
 



 

   

2). Kerkweg tussen JT Cremerlaan en Weertsplantsoen 
Op de hoeken van de zijstraten grote bloembakken. Voorkomt ook parkeren op de stoep.  
 
3). Parkeerterrein Telstar 
Parkeerterrein bij Telstar stadion vervangen door van die waterdoorlatende stenen met gras 
er tussen. Of in ieder geval alleen de parkeerstrook voor vrachtwagens (maakt ook beter 
onderscheid tussen auto en vrachtwagen parkeren).  
 
4). Groene bestrating voor station Santpoort Noord 
Voor het station op de kruising dreef en valkenhoeflaan groen asfalt zodat de groene corridor 
langs valkenhoeflaan. 
 
Antwoord: Deze locaties bevinden zich helaas niet in IJmuiden-Noord of Velsen-Noord. Als 
we in de toekomst andere wijken gaan vergroenen met het project Van Grijs naar Groen, 
nemen we deze reactie mee! 
 
Initiatief 60 
Ik heb een foto opgestuurd van de Frans Naereboutstraat waar ongeveer 11 jaar geleden 
grote bomen zijn gekapt, er staan er nog een paar. Toen al beloofde de gemeente dat er her 
geplant zou worden maar tot nu toe is het nog steeds een kale grauwe straat waar ook nog 
eens te hard word gereden. Wat zou onze straat mooi worden met wat nieuwe bomen. Ik 
wacht in spanning af. 
 
Antwoord: Bedankt voor uw suggestie! U kunt een antwoord vinden bij Thema 1. 
 
Initiatief 61 
Als eerste wat een super leuk idee dit!!!! Wij hopen dan ook echt dat u ons idee ziet zitten. 
Wij hebben helaas afscheid moeten nemen van twee grote bomen in onze straat vorige jaar. 
Maar omdat ze onze straat opnieuw gingen leggen hebben we erg grote bakken rondom de 
prachtige nieuwe bomen die zijn geplaatst. (3 nieuwe in de straat) Dit zou zo ontzettend mooi 
zijn als er wat perk plantjes in kunnen komen zoals je vaak ziet. Ik voeg twee foto's bij waar u 
het kunt zien. Wij als bewoners van de straat zijn trots op deze nieuwe bomen maar ze 
kunnen nog mooier worden met wat groen!!! 
 
Antwoord: Bedankt voor de suggestie! Eigenlijk richt dit project zich op het verruilen van 
stoeptegels naar groen. Op deze locatie is echter nog geen onderbeplanting aangeplant. We 
gaan daarom kijken of we het aanplanten van deze vakken kunnen meenemen in de 
renovatie van het project de Kennemerlaan. 
 
Initiatief 62 
Wij zouden het erg fijn vinden als er op de hoek Ladderbeekstraat Watervlietstraat in Velsen 
Noord meer groen komt. 
 
Antwoord: Goede suggestie! Hier kan vergroend worden. Ondergronds is er ruimte om te 
kijken of er bomen aangeplant kunnen worden. Daarnaast leent de straat zich uitstekend 
voor geveltuintjes. Meer informatie hierover vindt u bij Thema 7.  
 
 



 

   

Initiatief 63 
1). Wij hebben vorige jaar wat bomen in onze buurt gekregen maar volgens mij is dat nog 
niet genoeg. Dit was voornamelijk vanwege de vraag om parkeerplaatsen. Maar voor ons 
huis aan Jacob van Heemskerkstraat is er een hele grote stoep waar makkelijk twee bomen 
kunnen komen en/of een grote plantenbak. Hier in de foto’s zie je de plek en ik heb een 
voorbeeld foto gegeven waar een boom in de hoek is geplaatst. Dat lijkt mij een leuk idee!   
 
Antwoord: De ruimte bovengronds is inderdaad geschikt voor bomen. Alleen onder de grond 
ligt het op deze twee locaties vol met kabels en leidingen. Het aanplanten van bomen is niet 
mogelijk. Er is  wel een mogelijkheid tot vergroenen middels een geveltuintje of gevelgroen 
bij de hoekwoning. 
 
2). Plein 1945 heeft zeker wat bomen, bloemen en banken nodig. Kunnen jullie daar niet een 
mooi park maken met meerdere bomen, gras, paden...    
 
Antwoord: Zie voor een antwoord op uw suggesties Thema 2.  
 
3).Verder, als je kijkt naar Santpoort langs de Hagelingerweg zijn er daar mooi paarse 
bloemen rond elke boom of hoek langs de weg geplaatst. Volgens mij zijn dit grote Salvia of 
lavendel bossen. Ze zijn vol en kleurrijk, de bijen vinden ze lekker en ze komen elke jaar 
terug.  Nu, bijvoorbeeld, in onze buurt rond elke boom is het een 
kattenbak/hondenuitlaatplaats. Het is een gemiste kans om veel straten met wat extra groen 
te verfraaien.  Kennemerlaan, de Noostraat, klein kale buurten met minder bomen... hier is 
zeker vooruitgang te boeken! 
 
Antwoord: Bedankt voor uw suggestie! Klopt, dit zorgt zeker voor opfleuring van de buurt. We 
gaan kijken of we deze vakken kunnen meenemen in renovatie van het project de 
Kennemerlaan. 
 
Initiatief 64 
Dank voor uw verzoek met de vraag om mee te denken van grijs naar groen in onze buurt. 
Vandaar dat ik u de volgende bijlage stuur met een foto van de Casembrootstraat, 
kanaalkant.  
Deze straat is grijs, stoep vol met ingeparkeerde auto’s en afstand tussen auto’s en huis/tuin 
is in sommige gevallen minder dan een meter.  
Het zou fijn zijn als er op de stoep meer groen zou komen en deze ook beter toegankelijk 
wordt. 
 
Antwoord: Zoals u al aangeeft is er bovengronds weinig ruimte om te vergroenen. De straat 
is erg smal en auto’s  zijn daardoor genoodzaakt deels op de stoep te parkeren. Daarnaast 
ligt de stoep vol met kabels en leidingen en kunnen wij hierdoor geen groen aanbrengen in 
dit gedeelte van de straat. 
 
Initiatief 65  
Bij deze is mijn vraag komen wij in aanmerking voor een vergoeding. 
In de vorm van plantjes of een bedrag wat wij kunnen besteden voor de straat. 
Wij zetten al jaren plantjes bij de bomen plankjes erom heen zodat ze niet meer door de 
perkjes rijden maar dat lukt niet altijd dus met gevolg kapotte planken en de plantjes stuk. 



 

   

Samen  met de buurvrouw houden wij zo goed als wij het kunnen het met water geven bij 
.Oud eruit en nieuw erin dat is toch een kostenplaatje voor de aow ers. 
In de kerst tijd hebben we de hele straat van kerstlampjes voorzien heeft wel niets met groen 
te maken maar ziet er ontzettend leuk uit en dat kost weer batterijen. 
Ik zal de foto,s erbij doen zodat u kan zien waar ik het over heb. 
 
Antwoord: Wat fijn dat u zo goed zorgt voor de planten om de bomen! Wij waarderen het zeer 
dat u zich inzet voor het groen in onze omgeving. U zou kunnen kijken of uw idee valt onder 
het project van bewonersinitiatieven. U kunt daar hier meer informatie over vinden: 
www.velsen.nl/producten/bewoners-of-wijkinitiatief. 
 
Initiatief 66 
Hier is een goed plaats voor bomen of groen planten te doen.........op de 2 hoekjes..........ik 
kijk van de Wijk aan Zeeërweg naar de Warmenhoven straat........tussen de 2 straten. Zie de 
foto. 
 
Antwoord: Bedankt voor uw suggestie! Deze locatie is inderdaad geschikt om te vergroenen. 
Er liggen hier en daar veel kabels, maar met pas en meetwerk is het mogelijk om eventueel 
wat bomen aan te planten. Dit moet worden afgestemd met de directe omgeving. 
 
Initiatief 67 
U vraagt naar ideeën ,die hebben wij wel als afsluiting van ons van Saelenplantsoen om te 
voorkomen dat auto's over het plantsoen rijden naar de van kalkarstraat. 
Zonde en gevaarlijk .helaas gebeurt dat te vaak ..ook grote wagens. 
 
Antwoord: Deze locatie is al groen en valt daarom niet binnen het project Van Grijs naar 
Groen. We gaan graag met u in gesprek over uw opmerking met betrekking tot auto’s die 
over het plantsoen rijden. Een collega van de afdeling Verkeer van de gemeente zal hierover 
contact met u opnemen.  
 
Initiatief 68 
Locaties: 
1). Plein voor gemeentehuis. Mooi plein maar nu lelijk door alle steen 
 
Zie voor een antwoord op deze reactie Thema 2.  
 
2). Willebrordstraat en pleintje  
 
Deze locatie wordt bij een ander project meegenomen. 
 
3). plant ook her en der vlinderstruiken. Niet duur, gemakkelijke groeiers en bloei goed voor 
bijen en vlinders 
 
Antwoord: Bedankt voor de goede suggestie! Dit is een belangrijk thema binnen onze 
gemeente. Wij zijn hard bezig om Velsen insectenvriendelijk te maken. Ook bij locaties waar 
groen wordt aangeplant, kijken we hoe we de omgeving zo insectenvriendelijk kunnen 
maken.  
 



 

   

3.0 CONCLUSIE 
Alle binnengekomen reacties zijn behandeld en voorzien van een antwoord. Aan de hand 
van de toegestuurde en beoordeelde locaties is er een lijst opgesteld waarin wordt 
aangegeven in welk jaar welke locatie wordt uitgevoerd.  
 

3.1 Kabels en leidingen 

Op sommige locaties zijn veel kabels en leidingen aanwezig, met name onder het trottoir. 
Hierdoor zijn er helaas een aantal locaties die niet vergroend kunnen worden. Met name het 
aanplanten van bomen is door de kabels en leidingen lastig. Er zal op elke locatie naar 
geschikte plekken voor bomen gezocht moeten worden. Regelmaat / herhaling van een 
mogelijke straat met bomen is daardoor ook niet te garanderen.   

 

3.2 Parkeerplaatsen/verkeer 
Mogelijkheden om te vergroenen en met name bomen terug te laten keren in het straatbeeld 
gaat soms ten koste van parkeerplaatsen en de doorstroming van verkeer. Hierdoor wordt de 
parkeerdruk in de wijken in alle genoemde gevallen te groot. Mede hierdoor is er in sommige 
gevallen geen gelegenheid om te vergroenen in een straat.   

 

4.0 HOE NU VERDER? 
 
4.1 Wat gaat de Gemeente Velsen nu doen? 
Nogmaals bedankt voor het toesturen van de vele goede suggesties! De locaties die dit (en 
volgende) plantseizoenen worden aangepakt, zijn opgenomen in onderstaande tabel. Direct 
omwonenden krijgen een brief om mee te praten over de herinrichting van de locatie. Aan de 
hand van de ontwerpkaders die door de Gemeente Velsen worden opgesteld willen we 
samen met de bewoners tot één plan komen. 

 



 

   

Na het vaststellen van de ontwerpen gaan we aan de slag en worden de werkzaamheden 
uitgezet bij de aannemer. Deze werkzaamheden worden vervolgens ingepland. Zodra de 
werkzaamheden worden uitgevoerd worden omwonenden op de hoogte gebracht met een 
brief. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

4.2 Wat kunt u doen?  
Vanuit de Gemeente Velsen gaan wij in de openbare ruimte vergroenen op grijze plekken. 
Maar wat kunt u doen? 
 
Operatie Steenbreek: steen eruit, groen erin 
Door tuinen te vergroenen worden ze mooier, levendiger en klimaatbestendig. Een tuin met 
de juiste planten op de juiste plaats vergt weinig onderhoud.  
 
Elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen, helpt. Zo zorgt groen ervoor dat  
water weer in de bodem kan zakken, dat de temperatuur in de stad lager wordt, dat fijnstof 
wordt opgevangen. Groen zorgt er ook voor dat insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren 
een thuis vinden. En niet onbelangrijk: in een groene tuin voelen mensen zich prettiger en 
gezonder. Vanuit Operatie Steenbreek werkt de gemeente aan een groene leefomgeving. Dit 
doen we steeds vanuit het motto, steen eruit, groen erin.  
 
Meer informatie hierover is te vinden op www.operatiesteenbreek.nl en onze eigen website: 
www.velsen.nl/inwoner/waterloket/klimaatadaptatie. 


