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Utrecht, 2juli 2014  
 
 
Wijkgroenplan Leidsche Rijn ‘Groen Stobberak’ 
 
 
Beste buren, 
 
Hierbij zoals beloofd de stand van zaken. 
Afgelopen vrijdag (27 juni) hebben wij de ideeën besproken met Zanne Schors, zij is landschap en 
stedenbouwkundig adviseur bij de gemeente. Het plan is positief ontvangen, de verwachting is dan ook dat het 
in aanmerking komt om te worden uitgevoerd. 
Haar opmerkingen/aanbevelingen heb ik verwerkt in een situatietekening van het Stobberakplantsoen. 
Belangrijkste opmerking was dat het hele gebied zal worden bekeken op verbeterpunten. Dit is er bij gebrek 
aan tijd nog niet van gekomen. Wij hebben dit nu wel in kaart gebracht om alvast inzicht te krijgen in de 
mogelijkheden. Ook het doorlopen van het wandelpad zodat er een route om het Stobberakplantsoen ontstaat 
is genoemd. 
Wat opvalt is dat vooral de oostkant een kaal veld is verscholen achter de elzenhaag, die het 
Stobberakplantsoen nog verder afschermt van de Monnikeraklaan. Door hier bomen en heesters achter de 
haag en verdeelt over de veldjes te plaatsen, ontstaat er een hoofdgroenstructuur die afwisselender is en 
meer samenhang biedt met de rest van de wijk. Door de voetpaden op een paarplekken aan te vullen komt er 
een route om het Stobberakplantsoen heen, die het geheel toegankelijker maakt en waar je met droge voeten 
bij de buren kunt komen . 
Het middengedeelte van het veld aan de Akkrumerraklaan  is verder uitgewerkt met maatvoering om enig 
gevoel te geven aan de afmetingen van het totaal. Het zijn enorme afmetingen die na extra invulling nog 
steeds genoeg ruimte en mogelijkheden biedt. 
 
 
Foto’s Stobberakplantsoen Oost en Noordkant  
 

    
Stobberak zuid/oost                                                                       

    
Stobberak   Oost midden                                                              Elzenhaag vrij hoog schermt af 
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Stobberak Noord/Oost kaal niet ingevuld 

    
Stobberak Noord/Oost                                                       Stobberak Noord/West  

 
Stobberakplantsoen Noord/West kijkend naar Zuid 
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Beelden mogelijke bomen en heesters  
 

    
Gleditia 

      
spirea,s 
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Magnolia kobus  zomer              magnolia kobus in bloei                                      magnolia Susan heester 

     
Sering in bloei als solitair vorm afhankelijk snoeiwijze 

       
Krentenboompje   zomer bloesem   en herfstkleuren 

     
Judasboom Cercis siliaquastrum  zomer  herfst 
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Ratelpopulier herfst en zomer  

     
blad Ratelpopulier 

   
Fluweelboom Rhus Typhina    een mooie takkenstructuur 
 
En zo kan ik nog wel vele interessante bomen en heesters laten zien. 
Moerasberk Boswilg Kurkeik Walnoot Honingboom Japanse Esdoorn …….. 
 
Dit gaan we verder uitzoeken in de ´Toetsings-fase’,de bloei,grote,vorm,snoeiwijze en, herfstkleuren bepalen het beeld , 
daarnaast zijn grondsoort afmeting, onderhoud en kosten ook factoren. De gemeente zal hierin adviseren en uiteindelijk 
beslissen. Wij zijn van plan komende dagen langs de deuren te gaan om jullie interesse te peilen  
Mocht je nog reageren vergeet je adres niet te vermelden,dan weten wij bij wie we nog langs moeten. 
Het antwoord formulier is als bijlage opnieuw toegevoegd 
 
Hopend jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd. 
Vriendelijk groet, 
Marielle Doelman (Akkrumerraklaan 4) 
Rianne van Vliet (Akkrumerraklaan 18)  
 
 
 
Bijlage I: Antwoord formulier 
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Bijlage 1 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 dient om te inventariseren of  er genoeg draagvlak is. 
 
Graag zien we je getekende formulier in één van onz e brievenbussen (Akkrumerraklaan 4 of 18) 
terug. 
 
 
Vriendelijke groet, 
Mariëlle Doelman en Rianne van Vliet 

 


