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Kanttekeningen bij het Voorontwerp van 10 april 2019 
 
Na ruim anderhalf jaar overleg met de Gemeentelijke Werkgroep Mozartlaan, verdeeld over twee 
verschillende sessies onder leiding van verschillende projectleiders, heeft de Gemeente een 
Voorontwerp van het HERINRICHTINGSPLAN gepresenteerd. Dit plan is gedateerd 10 april 2019. Op 11 
april 2019 is dit plan gepubliceerd op: https://www.facebook.com/werkgroepmozartplantsoen/ 

Dit Voorontwerp is gebaseerd op de Ideeschets welke tot stand gekomen is door de eerste werkgroep 
overlegsessies (april-december 2018). Het voorontwerp is daarna geproduceerd door de gemeentelijke 
landschapsarchitect na één overlegsessie met de werkgroep en is in hoofdlijnen, akkoord bevonden met 
de leden van de gehele Werkgroep Mozartlaan, maar er was nog wel een aantal punten waarover de 
werkgroep verder overleg wenste, zoals: 

a) Plantsoen/park zou afsluitbaar moeten zijn, bijvoorbeeld van zonsondergang tot zonsopgang, 
b) Er dient een fysieke en visuele afscheiding te zijn tussen het terrein en De Operette, 
c) Toegang vanaf de Mozartlaan d.m.v. brug, gelegen tussen de bestaande bruggen, 
d) Zitbankjes, 
e) Verlichting, 
f) Hondenvrij, maar hulphonden toegestaan, 
g) Inrichting geschikt voor rolstoelen en visueel gehandicapten, 
h) Een zo klein mogelijk verhard veld (oude verharde handbalveld), 
i) Sobere inrichting (vanwege financiële haalbaarheid). 

In het voorontwerp is rekening gehouden met de meeste van onze wensen, maar de onder a) en e) 
genoemde punten zijn niet gehonoreerd. 

In het Voorontwerp zijn op het terrein een aantal boomgroepen aangegeven, in de legenda vermeld met 
hun botanische (Latijnse) namen, verder is er geen informatie aangereikt. Wij hebben dus zelf 
onderzoek gedaan en kwamen erachter dat sommige bomen wel erg hoog konden worden (tot wel 
40m!) en wat dicht op de bebouwing geprojecteerd waren. Dit zal naar onze mening tot flinke schaduw 
op een aantal appartementen van de Componist en de Operette leiden en verlies van vrij uitzicht.     

Wij hebben direct gevraagd dit te herzien en eventueel een andere boomkeuze te maken of de 
boomgroepen anders op het terrein te plaatsen zodat overlast voor de bewoners kan worden beperkt. 
Hierop is niet positief gereageerd door de gemeente. ‘Alleen in hun natuurlijke omgeving zouden de 
bomen deze hoogtes kunnen bereiken, bovendien dit duurt jaren!’ Wij zijn hier niet gelukkig mee en 
houden dit als een aandachtspunt bij de ter visie legging van het plan. 

Verder is er een speeltoestel (kabelbaan) en een aantal picknickplekken in het Voorontwerp 
geprojecteerd. Ook met deze voorzieningen zijn wij niet gelukkig vanwege de te verwachten overlast 
van lawaai, stank van barbecue, hangjongeren etc. 

Voortgang. 

Naar verwachting zal binnenkort het ontwerp ter visie gelegd worden voor een periode van zes weken. 
Iedereen kan hierop reageren en binnen deze periode van zes weken, zijn/haar mening uiten of 
eventuele voorstellen van wijziging of aanvulling doen. 

De gemeente zal alle bewoners in het gebied begrensd door de Aaltje Noorderwierstraat, Laan van 
Meerdervoort, Händellaan, Mozartlaan, Catharina van Rennessestraat en Aaltje Noorderwierstraat met 
een brief informeren met een link naar een gemeentelijke website waar het plan ter visie wordt 
aangeboden. 

Na de periode van ter visie legging kan het plan definitief gemaakt worden en kan men beginnen met de 
aanleg van het park. 

https://www.facebook.com/werkgroepmozartplantsoen/
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De gemeente wil nog dit jaar het plan in uitvoering nemen en zo mogelijk afronden. De brug van de 
Mozartlaan naar het park zal, naar alle waarschijnlijkheid pas in 2021 gebouwd kunnen worden. 

Ongetwijfeld zal er een feestelijke opening van het park worden georganiseerd. De werkgroep kan dan 
met tevredenheid terugkijken op een periode van 4 jaar actievoeren en met de gemeente meedenken 
over de bestemming van het voormalige Wingsterrein. Geen gebouwen maar een park! 

Hieronder het plan met de boomgroepen en bomenlijst. 

 

 Bomen/Heesters Nederlandse naam Aant Bereikbare hoogte in m 

A Magnolia grandiflorum Valse Tulpenboom, Beverboom 5 10-15 (30) 

B Quercis palustris Moeraseik 1 20-25 (40), snelgroeiend 

C Quercis cerris Moseik, Turkse eik 2 20-30 (35) 

D Metasequoia glyptostroboïdes Chinese Moerascipres 1 20-35, snelgroeiend 

E Liriodendrontulipifera Amerikaanse tulpenboom 1 20-25 (35), snelgroeiend 

F Acer campestre Spaanse aak, Veldesdoorn 1 12, grillig groeiend 

G Acer rubrum Rode Esdoorn 1 10-15, snelgroeiend 

H Tilia cordata ‘Van Pelt’ Winterlinde 3 20 

I Carpinus betulus Gewone Haagbeuk 1 15-20 

J Acer freemannii ‘Armstrong’ Esdoorn 1 10-15 

K Styphnolobium japonicum ‘Regent’ Japanse Honingboom 3 10-12, snelgroeiend 

L Sassafras albidum Laurier 1 10-15 

M Cornus mas ‘Golden Glory’ Cornus mas Aurum 3 5-6 

N Appel Wilde Appel 2 7-9 

O Peer Gewone Peer 1 15-20 

P Pruim Pruimbladige Meidoorn 1 5-8 

NB. O & P Peren en pruimenbomen zijn geprojecteerd op het nu nog verharde veld 


