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Aanleiding
Het fietspad op de Elshoutse Zeedijk tussen Doeveren en Elshout vraagt al geruime tijd aandacht. 
Door wortelopdruk staat de kwaliteit van het fietspad onder druk.
In zijn brief van 6 september 2019 stelde raadslid F. ten Cate, op grond van artikel 43 Reglement van 
Orde van de raad, hierover vragen, met name in relatie tot de bomen die langs het fietspad staan.

Wij hebben in antwoord hierop aangegeven dat we ons inspannen voor het behoud van zoveel 
mogelijk bomen op deze locatie. Daarnaast hebben we aangegeven verder naar een technische 
oplossing te zoeken die recht doet aan alle aandachtspunten. Graag berichten wij u over de stand van 
zaken.  

Informatie
Afgelopen maanden is er uitvoerig overleg geweest met asfaltdeskundigen en aannemers met kennis 
op het gebied van halfverharding. Er is gekeken naar verschillende alternatieven voor het  
materiaalgebruik maar ook naar de inrichting (verspringen van de as van de weg en/of andere 
technische oplossingen). Daarbij is gekeken naar de aspecten duurzaamheid, eenduidigheid, 
rendement van de investering en (recreatieve) belevingswaarde. 

De renovatieopgave manifesteert zich momenteel met name ter hoogte van de kruisingen met de 
Kooilaan en Polderweg. In totaal gaat het om ongeveer 200 meter. In onderstaande figuur zijn deze 
stukken in rood weergegeven. Het gaat om relatief rechte tracés, dus zonder scherpe bochten. Dit 
speelt een rol bij de keuze voor het materiaalgebruik



Bevindingen/afweging
In het verleden is er voor gekozen om op de Elshoutse Zeedijk een aantal proefvlakken in 
halfverharding aan te leggen en daarbij het grit extra te verdichten. Op basis van een schouw 
concluderen wij dat de halfverharding er momenteel netjes bij ligt. Een dergelijke halfverharding zal in 
de loop van de tijd steeds meer stabiliseren. Hierdoor wordt het steeds comfortabeler om er over heen 
te fietsen. Voordeel van de halfverharding is ook dat deze bijdraagt aan een natuurlijke uitstraling en 
daarmee aan de belevingswaarde. 
Het alternatief voor halfverharding is het gebruik van asfalt. In de praktijk zullen plekken met 
wortelopdruk vlak gefreesd worden en vervolgens worden voorzien van een nieuwe laag asfalt. Dit zal 
altijd een tijdelijk oplossing blijven, omdat de onderliggende wortels voor opdruk blijven zorgen. Het 
volledig wegfrezen van de wortels zou de vitaliteit van de bomen nadelig beïnvloeden. Gezien het 
terugkerende karakter van deze maatregel is dit op termijn een dure oplossing.
 
Alles overziend kiezen wij ervoor om het te herstellen traject uit te voeren in halfverharding. De 
werkzaamheden zullen in januari worden opgestart.


