
Mildam wordt nog mooier 

Tijdens de bewonersavond van afgelopen 2 april is het herinrichtingsplan 
‘Mildam Noord’ gepresenteerd. Op deze avond, maar ook daarna, zijn er diverse 
aanvullingen aan de gemeente meegegeven. In deze nieuwsbrief geven wij aan 
hoe deze reacties in het plan worden verwerkt.  

Definitief plan 

Met deze laatste aanpassingen wordt het plan definitief 
en gaan we over naar de uitvoering. Het 
herinrichtingsplan is op 2 april uitvoerig besproken. 
Hieronder vindt u alleen de veranderingen die tijdens 
en na 2 april zijn gemaakt. Per punt wordt aangegeven 
wat de mogelijkheden zijn. 

Aanvullingen 

1. De loopstroken moeten duidelijker aangegeven worden.
Er wordt een ander bestratingspatroon gebruikt. Daarnaast komt er een duidelijk
herkenbare zwarte goot tussen het loop- en rijgedeelte. In tegenstelling tot een
eerder ontwerp lopen de loopstroken nu ook door in de bochten.

2. Voetpad langs Canadezenlaan (noordkant) moet behouden blijven.
Het voetpad aan de achterzijde van het plantsoen was in een eerder ontwerp
vervallen. Op verzoek van de aanwonenden komt het voetpad in de nieuwe
situatie weer terug.

3. Geen berken langs de Van Aylvalaan, graag kiezen voor een andere soort
boom.
Tijdens de bijeenkomsten is er veel gesproken over de
beplanting langs de van Aylvalaan. De één wil de bomen
behouden en de ander wil ze er juist weg. Er is voor
gekozen om wel bomen te planten. Dit om de laanstructuur
te benadrukken en het beeld van de weg te versmallen wat
ook weer de verkeersveiligheid ten goede komt (op een
visueel smallere weg wordt langzamer gereden). Om zoveel
mogelijk aan alle wensen te voldoen is er voor een boom
met een relatief transparante kroon gekozen: de Gleditsia
triacanthos ‘Skyline’ > Valse Christusdoorn – eironde
kroonvorm, geveerde bladeren en half transparante kroon
(zie foto).



 
 

Langs de van Aylvalaan komt in de bermen gras. 
Alleen aan het begin rond het haaks parkeren, en in 
de plantvakken op het plateau ‘De Wissel’, wordt 
beplanting aangebracht. Er is gekozen voor 50% Rosa 
‘Pink Pavement’ en 50% Rosa ‘White Pavement’, een 
doorbloeiende rugosa-hybride, sterk geurend en lang 
doorbloeiend. Mooie bottels en fraaie herfstkleur, zie 
de foto. 
 
 

 

 
 
 

4. Graag extra plateau bij ingang 
speelveld.  
Redelijk aan het begin van de van 
Aylvalaan zit de ingang van het 
speelveld. Om deze in- en uitgang beter 
zichtbaar te maken wordt daar ter 
plaatse een plateau gemaakt. Het 
plateau benadrukt ook de 30 km zone 
waarin de automobilist rijdt.  
 

 

 

 

 

5. Geen asfalt in de Van Aylvalaan maar bestrating. 
Na de bijeenkomst van 2 april is er nog een gesprek geweest met bewoners die 
alsnog hun zorg uitgesproken hebben over de voorgenomen asfaltverharding. De 
belangrijkste reden tegen een asfaltverharding is de zorg dat de snelheid daardoor 
zal verhogen en dus de verkeersveiligheid zal verlagen. Er was voor asfalt 
gekozen omdat daardoor gebakken stenen vrijkomen voor hergebruik in het 
overige deel van het plan. Gebakken stenen zijn vele malen duurder per m2 dan 
asfalt of betonstraatstenen. De keuze voor asfalt was tweeledig:  

1. Het past in het ontwerp. Er ontstaan twee gelijke noord-zuid lijnen (Molenlaan 
en Aylvalaan/Yntzelaan),  

2. Er ontstaat een duidelijk verschil met overige woonstraten die er haaks op 
staan. Gezien de bezwaren tegen asfalt is gekeken of een andere oplossing 
mogelijk is. Betonstenen zijn zowel prijs als ontwerptechnisch mogelijk. Omdat 
betonstenen in plaats van asfalt geen structurele verandering is van het beeld van 
het ontwerp is besloten betonstenen (antraciet) toe te passen.  

 
6. Waarom geen “sluisjes” in plaats van plateaus als verkeerremmers in de 

Van Aylvalaan? Drempels veroorzaken misschien trillingen.  
Het verhogen van de verkeersveiligheid is een belangrijk uitgangspunt bij het 
ontwerp. Sluisjes werken alleen als je op elkaar moet wachten. Bij weinig verkeer 



werken die niet. Plateaus blijven langer de attentiewaarde houden en zorgen ook 
voor een lagere snelheid. 
Trillingen als gevolg van de drempels: Er leeft bij een aantal bewoners van de van 
Aylvalaan de zorg dat de drempels trillingen gaan veroorzaken in de huizen. 
Mildam ligt op een zandrug. Van de bestaande drempels in zowel de IJntzelaan als 
ook in de Schoterlandseweg zijn bij de gemeente geen klachten bekend. Gezien 
de ondergrond worden ook in de Aylvalaan geen problemen verwacht. Daarnaast 
zal het ontwerp van de drempels worden aangepast waarbij de attentiewaarde 
voor de automobilist hoog blijft, het comfort voor de fietsers toeneemt en 
mogelijke klachten met betrekking tot trillingen kleiner worden. De opgang van 
het plateau wordt daarom in een 
“ronding” aangebracht. 

7. Waarom niet één groot plateau in de Van Aylvalaan, van de
Canadezenlaan tot aan de Verzetslaan, in plaats van de huidige twee?
Ook is gevraagd of het plateau niet langer zou kunnen worden (een plateau vanaf
de Wissel tot aan de IJntzelaan) zodat er minder op en afritten van het plateau
nodig zijn. Gezien de verkeersveiligheid wordt ook hier vastgehouden aan het
oorspronkelijke plan. Meerdere plateaus geven een beter en duidelijker
straatbeeld van een 30 km zone dan één groot plateau van de Wissel tot aan de
Verzetslaan

8. Trottoirs aan de van Aylvalaan behouden.
Om ruimte te creëren voor de nieuw te planten bomen is deze ruimte meer dan
nodig. Gezien de duidelijke 30 km inrichting en omdat er een goede loopstrook
aan de westzijde aanwezig is houden we hier vast aan het bestaande plan.

9. Op het laatste deel van de Molenlaan,
vanaf de Verzetslaan, nog iets doen om de
snelheid eruit te halen.
Vanuit bewoners kwam de vraag om nog extra
verkeersremmers te maken op dit gedeelte. De
verkeers- remmende maatregelen kunnen goed
gecombineerd worden met het maken van een
ruimere boomspiegel bij de bestaande bomen.
Dit komt de groei van de bomen ten goede. Ter
hoogte van huisnummer 34 worden er twee
inspringen in de weg gemaakt.



10. Is het ook mogelijk om meer dakoppervlak af te koppelen van de
riolering.
Het is toe te juichen als bewoners zelf initiatieven op eigen erf ontplooien om
regenwater niet op het riool te lozen. Hierbij kan gedacht worden aan infiltratie
van regenwater. In dit project is dit niet meegenomen. Waar mogelijk is in het
project regenwater van de straat wel afgekoppeld en wordt het water de
sloten/ondergrond ingeleid.

11. Doorsteek langs Puntersbosje, bij woningen Van Aylvalaan 18 t/m 24 niet
verbreden maar huidige breedte handhaven.
Dit pad blijft op de bestaande breedte. Wel zullen deze conform het plan bestraat
worden met gebakken klinkers gelijk aan de plateaus zodat er één visuele ruimte
ontstaat.

12. Welke bomen komen op de Verzetslaan?
In de Verzetslaan komen Chinese sierperen, Pyrus
calleryana ‘Chanticleer’. Deze heeft een smalle
kegelvormige kroon, uitbundig wit bloeiend met een fraai
glanzend blad. Weinig tot geen vruchten vormend, en
daarbij een goede drachtboom voor bijen. Als onder-
begroeiing wordt hier Hertshooi (Hypericum ‘Hidcote’)
toegepast. Dit is een sterke langbloeiende bodembedekker.

Hoe nu verder: 

Van het plan zoals besproken op 2 april, (zie tekening op het laatste blad) met de 
hierboven genoemde aanpassingen, wordt nu een uitvoeringstekening gemaakt.  
Vervolgens wordt er een aannemer geselecteerd die het werk mag gaan maken. Samen 
met de aannemer maakt de gemeente vervolgens een plan voor de uitvoering van het 
werk. Bij deze werkplanning proberen gemeente en aannemer zoveel mogelijk overlast 
voor de bewoners te voorkomen. U wordt, als de planning bekend is, hierover 
geïnformeerd.  

U kunt de tekening ook bekijken op www.maakhet.nl/groep/mildam-grootonderhoud  

Als u nog vragen heeft, dan kunt u bellen met J. van der Weg telefoon 06-55858416. 

http://www.maakhet.nl/groep/mildam-grootonderhoud
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