
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Luchtverfrisser 
De Westerweg in Schagen is door Rijkswaterstaat als volgende 

experimenteerplek aangewezen voor een onderzoek naar de 

invloed van de grove den op de luchtkwaliteit. Zoals bekend komt 

er tussen de Oranjelaan en de Westerweg een fiets- en voetpad. 

Daarvoor moeten 38 bomen worden gekapt in de ‘groene long’ van 

Schagen. De raad heeft een motie van Groen Links tegen de kap 

verworpen. Mede onder druk van veel verontruste burgers is de 

gemeente naarstig op zoek gegaan om het imago van  ‘bomensloper’ 

te veranderen. Na intensief contact met Rijkswaterstaat is het 

gebied nu aangewezen voor de aanplant van bomen als ‘vuilvreter’. 

Langs de A50 is men medio maart al met de bomenplant begonnen. 

(Foto: Laverbe uit het AD van 19 maart) 

Scholieren op brommers 
Een van de argumenten om juist dit gebied aan te wijzen is het gegeven, dat er na aanleg van het fietspad 

dagelijks tientallen brommers via het pad naar de GSG zullen rijden. Uit een onderzoek van de Fietsersbond 

is onlangs gebleken, dat tweetakt brommers meer ultrafijnstof verspreiden dan vrachtwagens.  De gemeente 

hoopt, dat de luchtkwaliteit door de bomenplant sterk zal verbeteren. De bewoners van de appartementen 

boven de te bouwen brandweerkazerne en de nabij gelegen scholen kunnen straks opgelucht ademhalen. De 

bomen passen ook naadloos in het plan van wethouder Bouwes om de Westerweg op te waarderen tot ‘rode 

loper’, in dit geval dus met een groen randje.  

Bomen uit Duitsland 
Vanuit Duitsland worden bomen van zes tot acht meter 

ingevoerd. Een bijkomend voordeel hiervan is, dat de bomen een 

groot deel van de hoogbouw die langs de Westerweg gepland 

staat aan het oog zullen onttrekken. Ook de groene aankleding 

van de steigers langs de gevels van de uitbreiding van de GSG 

komen uit de ‘gereedschapskist’ van projectleider Zweers van 

Rijkswaterstaat: “Openbaar groen als middel voor een betere 

luchtkwaliteit spreekt gemeenten op voorhand erg aan.”, aldus 

Zweers. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat in het kader van IPL 

(Innovatieprogramma Luchtkwaliteit). Het ECN heeft in 

opdracht van het Ministerie onderzoek gedaan naar de effecten 

van vegetatiestroken langs snelwegen. De foto hiernaast komt uit dit onderzoek. Het is op website van IPL te 

downloaden. 
Commissie Algemene zaken en middelen 
Tijdens de vergadering van de Commissie Algemene zaken en middelen van 01-04-08 zal de Fietsersbond 

afdeling Noord-Holland Noord kenbaar maken verheugd te zijn met deze ontwikkeling. Het leek er even naar 

uit te zien, dat het fietspad niet aangelegd zou worden onder de druk van de tegenstanders tegen bomenkap. 

Sympathisanten zijn hartelijk welkom. De afdeling verneemt graag argumenten van voor- en tegenstanders 

van de aanplant van grove dennen op het perceel. Dat kan via het emailadres in de kop van dit artikel. 
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