
Herinrichting Kamphuizenlaan 

Een aantal buurtbewoners is nu ruim drie jaar bezig om 
helderheid bij de gemeente te krijgen omtrent het 
plaatsen van nieuwe bomen in de Kamphuizenlaan. 
Hierbij heeft de gemeente nimmer adequaat op vragen 
of brieven gereageerd. Vorige week lag er plotseling een 
projectplan voor de herinrichting van de 
Kamphuizenlaan op de deurmat van diverse bewoners 
in de Grunerielaan en een aantal dagen later ook bij de 
bewoners van de Kamphuizenlaan. Het plan voorziet in 
het plaatsen van vijf zogenoemde boomspiegels (één 
grote bak van ongeveer 4,5 meter met daarin 1 boom 
en diverse planten eromheen. Vier groenspiegels aan de 
zuidzijde (parkeerkant) en één boomspiegel op de hoek Grunerielaan/Kamphuizenlaan 
(noordzijde). De gemeente beweert dat de kabels in de trottoirs verhinderen dat er weer 
bomen, zoals voorheen, geplant kunnen worden. De bomen die in 2019 verwijderd zijn, 
waren getroffen door een ziekte en de gemeente beloofde op korte termijn nieuwe bomen 
terug te plaatsen.  

 Nu ligt er een plan op tafel waar meerdere bewoners van de Kamphuizenlaan bezwaar 
tegen hebben. Naast het feit dat het plan ten koste gaat van 5 à 6 parkeerplaatsen (we 
hebben al een groot parkeerprobleem in de buurt) verdwijnt een prachtig straatbeeld waar 
onze Gruneriebuurt zo trots op is..…prachtige lanen met mooie bloesembomen. De vier 
bomen die in het plan zijn ingetekend, de Acer Rubrum (rode esdoorn), kan wel ruim 20 
meter hoog groeien en de kruin kan uitgroeien tot meer dan 4 meter breed. Er zijn ook 
bronnen die aangeven dat de kroonbreedte een bereik van 10 – 15 meter kan halen 
(https://bomenwijzer.be/boom/37). Ook beschikken de bomen over een diepgaand, breed 
wortelstelsel. Bepaald geen bomen die passen in onze wijk.  

 Er heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden met de projectleidster en de ambtenaar 
voor het openbare groen. Een aantal bewoners heeft al via een mail bezwaar aangetekend 
en die bezwaren zijn tijdens het gesprek onder de aandacht gebracht. 

De ambtenaren hebben toegezegd nogmaals naar de mogelijkheden te kijken voor het 
terugplaatsen van bomen zoals in de oude situatie maar de kans is aanwezig dat het 
projectplan er gewoon doorheen wordt geduwd. 

Het zou enorm jammer zijn als de eenheid van boom beplanting in de wijk verdwijnt. Niet 
onwaarschijnlijk dat in de toekomst andere lanen in onze wijk hetzelfde lot ondergaan!  

 Het kan dus zeker helpen als de projectleider zoveel mogelijk bezwaren van buurtbewoners 
ontvangt. Dat moet dan wel op korte termijn want de uitvoerende werkzaamheden zouden 
al in de maand maart van start gaan. 

Het projectplan kunt u eventueel opvragen bij onze buurtvereniging: info@gruneriebuurt.nl 
of dirkjan@ruijtenheer.nl 

Bezwaar maken tegen het plan kan via een mail aan: vansteen@oegstgeest.nl  
Met vriendelijke groet, 

 Sjaak van Mastrigt 
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