
Voorstel 
Aanpassing groenvoorziening rotonde Witsenburgselaan



Ecologische variatie

i.c.m. 

Functiebehoud



Huidige 

Situatie

Gras

Transformatie huisje

2 rozenperkjes

3 bomen



Nieuwe

Situatie

 Meer (bio) diversiteit

 Bloemenweide

 Gemengde haag

 Insectenhotel



Kenmerken

 Meer ecologische variatie (zuidelijk helft)

 Biologisch – Inheems – Insectenvriendelijk

 Insectenhotel – ontneem zicht op transformatiehuis vanaf zuiden

 Functiebehoud (noordelijk helft)

 Rozenperk vervalt

 Alleen gras – speelveld – sociale ontmoetingsplaats

 Natuurlijke scheiding

 Gemengde – Bloeiende haag

 Ontneemt zicht op transformatiehuis vanaf noorden (circa 120cm hoog)



Discussiepunten 

Het idee is in een werkgroep uitgewerkt en op een buurtborrel gepresenteerd. Het is 
op WASC website geplaatst en buurtbewoners worden uitgenodigd om te reageren en 
mee te denken. Punten die aan de orde zijn gesteld:

 Boom op zuidelijke deel?
 Nadeel is schaduw voor insectenhotel en bloemenweide
 Weinig draagvlak om hem te verwijderen
 Het inrichtingsvoorstel zal hier rekening mee moeten houden

 Voldoende functiebehoud?
 Wordt gecompenseerd door rozenperk (noord) te laten vervallen
 De grootste helft blijft gras
 Goede en natuurlijke afscheiding tussen delen 

(Geen ballen in het bloemenperk)

 Inrichting zuidelijk deel?
 Concept is goed ontvangen
 Nog niet definitief v.w.b. type beplanting en indeling



Sociaal

 WASC = “Door de buurt, voor de buurt”

 E.e.a. nodigt uit tot samenwerking 

 Ontwerp & onderhoud door de buurt zelf



Aanleg

 Na instemming buurt en wijkbeheer

 Grondbewerking en aanleg i.s.m. gemeentelijke groenvoorziening

 Beplanting door wijk

Onderhoud

 Zuidelijk deel 

 Insectenvriendelijk maai en snoeibeleid

 Door de buurt zelf

 Noordelijk deel

 Zoals het is, door de gemeente



Aanpak

 Voorstel indienen bij wijkbeheer/gemeente

 Meer feedback verzamelen in de buurt

 Ontwerp i.o.m. gemeente en buurt vaststellen

 Nadere afspraken maken over aanleg



Wat verwachten we van de gemeente

 Instemming met het plan

 Grondbewerking

 De grond is te voedselrijk voor een zaaimengsel met inheemse planten

 In overleg bekijken wat we hier aan kunnen doen

 Aanleg enkele paadjes die het perk toegankelijk maken

 Bijdrage overige kosten

 Kosten zijn nog niet begroot

 Voor zover toereikend kunnen we hiervoor onze reserves aanspreken

 We verwachten dat het niet nodig is, maar misschien komt er een 

verzoek om bij te dragen in de kosten



Verantwoording

 WASC is een comité van buurtbewoners uit de Witsenburgselaan, 

Antillenweg, Surinameweg en Curacaoweg

 Doel is activiteiten te initiëren, stimuleren en faciliteren die “Door de 

buurt, voor de buurt” uitgevoerd worden

 Op de website www.wasc.nl kunnen ontwikkelingen m.b.t. dit plan worden 

gevolgd

 Uiteraard kunt u ook altijd direct contact opnemen met de commissieleden 

van WASC

 Opmerkingen en suggesties t.a.v. dit voorstel kunnen 

gestuurd worden naar info@wasc.nl

http://www.wasc.nl/
mailto:info@wasc.nl

