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Utrecht, 25 juni 2014  
 
 
 
 
 
Beste buren, 
 
 
Afgelopen donderdag 19 juni organiseerde de gemeente een informatie-avond over het wijkgroenplan. 
Het plan houdt in dat bewoners zelf ideeën aan kunnen dragen om hun buurt groener te maken.  
Voor meer informatie zie ook: http://www.utrecht.nl/milieu/groenbeleid/wijkgroenplannen/leidsche-rijn 
 
Wij (Mariëlle Doelman, Akkrumerraklaan 4, en Rianne van Vliet, Akkrumerraklaan18) zijn naar de 
avond geweest met een idee voor de groenstrook Stobberakplantsoen/Akkrumerraklaan. Mariëlle 
heeft tijdens de barbecue al één en ander toegelicht. Met dit verslag willen we iedereen op de hoogte 
brengen van dit initiatief. 
 
Wij hebben de volgende ideeën voor dit gebied 

• Meer variatie in beplanting slootkant (Birstumerraklaan) 
• Slootbeeld Birstummerraklaan versterken door beplanting zodat er een groenere en 

informelere uitstraling ontstaat 
• Het grasveld aan de Akkrumerraklaan/Stobberakplantsoen deels beplanten. Hierdoor worden 

de ‘witte’ woningen aan deze straten meer één geheel en ontstaat er meer variatie in het 
groen. Uiteraard blijft er nog ruimte genoeg over om te spelen, voetballen, vliegeren en om 
onze vieringen te houden (kerstboom, tenten). 

 
Mariëlle –met haar bouwkundige achtergrond en groene creativiteit en interesse- heeft een opzet 
gemaakt, waar in beeld duidelijk wordt gemaakt wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn om dit 
gebied op te waarderen. 
 
Aanstaande vrijdagochtend gaan we om tafel met de gemeentelijke landschapsarchitect/ 
stedenbouwkundige om deze opzet te bespreken en haar advies te vragen. Haar opmerkingen cq 
aanbevelingen zullen we nog in het plan verwerken. Uiterlijk 24 juli aanstaande moet het plan worden 
ingediend. In bijlage 2 vinden jullie de planning en criteria van de gemeente. 
 
Uiteraard willen we graag dat dit plan breed gedragen wordt door de buurt. Om het plan te kunnen 
indienen bij de gemeente hebben we minimaal vijf ondersteunende buurtbewoners nodig, die achter 
het plan staan. Liever hebben we er natuurlijk veel meer! Nog beter is het als we ook buurtbewoners 
hebben, die mee willen werken aan eventueel aanleggen en onderhouden van het groen, uiteraard 
samen met de gemeente. 
 
In bijlage 1 zien jullie een impressie van de bestaande en de mogelijke situatie. 
 
Om jullie interesse te peilen willen we jullie wat vragen voorleggen, die jullie in bijlage 3 vinden. Het 
verzoek is deze in te vullen (kan kort en krachtig) en ze te retourneren aan ons (brievenbus 
Akkrumerraklaan 4 of 18. 
 
Graag zien we jullie reactie snel tegemoet, uiterlijk woensdag 2 juli aanstaande. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Mariëlle Doelman, Akkrumerraklaan 4 
Rianne van Vliet, Akkrumerraklaan 18 
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Bijlage 1 Impressie bestaande en mogelijke situatie  
 
 
 

             
Sloot Birstumerraklaan bestaand Veld Stobberakplantsoen / Akkrumerraklaan bestaand west 
 
 
 

     
Veld Stobberakplantsoen / Akkrumerraklaan bestaand midden  
 
 
 

     
Veld Stobberakplantsoen / Akkrumerraklaan bestaand oost 
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Voorbeelden groeninvulling uit de  omgeving 

      
Paadje Archeologiepark bomen in raster formele sfeer Knotwilgen Monnikerraklaan slootbeeld sluit 
aan op bestaande profielen en benadrukt de richting van de straat. 

      
Ongemaaide zone / gemaaid park De Hoge weide contrast   versterkt de ruimte    bomen los 
geplaatst informele sfeer  

          
Begroeiing ongemaaide zone variatie aan planten ontstaat (bloemen mengsel inzaaien kan ook)        
stokrozen spontaan ingewaaid 

     
Knotwilgen aan de Groenedijk slootprofiel draagt bij aan diversiteit in flora en fauna 
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Voorlopig plan invulling groen 
 

 
Idee schets sloot Birstumerraklaan / Stobberrakplantsoen 
 

 
  Idee schets veld Akkrumerraklaan / Stobberrakplantsoen westkant 
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Schets border midden veld Akkrumerraklaan / Stobberrakplantsoen invulling met heesters  en voetpad 
naar de lus 
 
Impressie velden Akkrum.laan/ Stobb.plantsoen/Birst.laan met mogelijke invulling (op schaal) 

 
Veld Akkrumerraklaan bestaat uit drie deelgebieden. Door deze een eigen uitstraling te geven wordt 
dit versterkt. De haagstuctuur verbindt de deelgebieden met elkaar. 
 
 
Sfeerimpressie van hoe het eruit kan komen te zien door enkele jonge buurtbewoners 

               
  Nathan       Isis 
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Bijlage 2 Planning en criteria gemeente voor indien ing wijkgroenplan 
 
 
 
Planning Gemeente 
 

• 27 mei 2014: Eerste groene ideeën avond 
• 4 juni 2014: Tweede groene ideeën avond 
• 19 juni 2014: Derde groene ideeën avond (Langerak) 
• 24 juli 2014: Deadline inleveren groene ideeën 
• Augustus t/m oktober 2014: Gemeente: verhelderen ideeën, toetsing en financiële raming 
• November 2014: Gemeente meldt uitkomst toetsing terug aan bewoners en eventueel selectie 

van plannen. Gemeente overlegt met alle indieners over het door hun ingediende plan. 
• November 2014 t/m januari 2015: Gemeente stelt Wijkgroenplan en Wijkwaterplan op 
• Januari - februari 2015: Besluit college 
• Voorjaar 2015: Start uitvoering 

 
 
Toetsing Gemeente 
 
De ingediende ideeën worden verder uitgewerkt. Als er onduidelijkheden zijn wordt u benaderd om uw 
voorstel wat meer toe te lichten. In september, na de zomervakantie, starten we met de interne toets 
van de gemeente. De toets zal plaatsvinden van september tot en met oktober 2014. Hieronder leest 
u meer over de toetsing en selectie. 
 
Hoe verloopt de toetsing en selectie van uw groene ideeën? 
Voor de wijk Leidsche Rijn is een budget van € 420.000,- beschikbaar voor de uitvoering van uw 
groene ideeën. Afhankelijk van de hoeveelheid ingediende ideeën is de kans groot dat er meer ideeën 
zijn dan er budget is. Dit betekent dat er moet worden gekozen. Uw idee maakt méér kans op 
uitvoering als het aan de volgende criteria voldoet 

• Uw idee gaat over de openbare ruimte, ligt op grondgebied van de gemeente Utrecht en is 
openbaar toegankelijk. 

• Uw idee heeft betekenis voor uw buurt of voor de wijk. Andere buurtbewoners ondersteunen 
uw idee. 

• U levert eventueel een bijdrage aan de aanleg. 
• Het beheer moet uitgevoerd kunnen worden door Stadswerken of het beheer wordt gedaan 

door de bewoners zelf in de vorm van een zelfbeheer(groep). Dit laatste heeft de voorkeur. 
Zelfbeheer zorgt er tevens voor dat meer mogelijk is qua inrichting. 

• Uw idee moet binnen drie jaar kunnen worden uitgevoerd. 
NB: Aanwezige kabels en leidingen kunnen voorstellen onmogelijk maken 

• NB: Alle ingediende ideeën worden in de participatiefase getoetst door de gemeente. De 
mogelijkheid bestaat dat na verdere verkenning in de uitvoeringsfase ideeën iets moeten 
worden aangepast of alsnog niet haalbaar blijken. 

 
 
Zie ook: http://www.utrecht.nl/milieu/groenbeleid/wijkgroenplannen/leidsche-rijn 
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Bijlage 3 Vragenformulier 
 
 
 
Naam: …………………………………………………………………………………….. 
 
Adres: ……………………………………………………………………………………... 
 
Mailadres: …………………………………………………………………………………. 
(niet noodzakelijk) 
 
 
Handtekening: ……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

1 
Ben je het eens met het verbeteren van het groen in onze buurt? 
Zo ja, graag je handtekening hierboven zetten! 

Ja     /…..Nee…../..Geen mening* 

2 
Wil je meedenken –tijdens de toetsingsfase van de gemeente- om 
samen met de gemeente een definitief plan tot stand te brengen? 

Ja     /…..Nee* 

3 
Indien nodig, wil je helpen met het aanleggen van het groen? 
(geschatte benodigde tijd: maximaal 2 dagen, je kan ook een kortere 
tijd meedoen, alle hulp is welkom) 

Ja     /…..Nee* 

4 Indien nodig, wil je helpen met onderhoud? Ja     /…..Nee* 

5 Zo ja, hoe vaak kun je meehelpen met onderhoud?  1    ./    2    x per jaar    /    van april 
tot oktober 1x per 2 maanden* 

 
 
 
NB Vragen 4/5. Positief beantwoorden van deze vragen verplicht je nog tot niets. Het gaat om een 
inventarisatie, want hoe meer animo, hoe meer mogelijkheden met betrekking tot de inrichting. Pas in 
een later stadium wordt dit opnieuw bekeken en nader uitgewerkt. 
 
 
 
Bedankt voor het invullen van bovenstaande vragen! Zoals eerder al aangegeven, het gaat om 
een voorlopig plan en een inventarisatie van jullie  draagvlak voor dit –voorlopige- plan. 
 
Graag zien we je getekende formulier in één van onz e brievenbussen (Akkrumerraklaan 4 of 18) 
terug, uiterlijk aanstaande woensdag 2 juli! 
 
 
Vriendelijke groet, 
Mariëlle Doelman en Rianne van Vliet 


