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betreft Zienswijze evenementenaanvraag Mout Bierfestival 2021 
  
 

 
 
 
Geachte burgemeester, 
 
 
Het bestuur van de Stichting Wilhelminapark e.o. (hierna: de stichting) maakt gebruik van de gelegenheid om 
haar zienswijze in te dienen ten aanzien van de aanvraag voor een evenementenvergunning voor het Mout 
Bierfestival 2021 (Kenmerk HZ_EVM-21-06138, zaaknummer 8589097).   
 
Voorzover het evenement als zou zijn toegelaten in verband met corona-maatregelen, heeft de stichting 
ernstige bezwaren tegen het evenement. De stichting acht het evenement niet geschikt om in het 
Wilhelminapark te worden gehouden. De stichting verzoekt u de vergunning te weigeren om de volgende 
redenen.   

• Het park is een klein publiekspark vooral bedoeld voor kleinschalige recreatie en groenbeleving en 
moet ook vooral voor dat doel worden gebruikt.  
 

• De kwaliteit van het monumentale groen wordt ernstig aangetast als in het park evenementen van 
een dergelijke omvang worden toegelaten. Het evenement is te groot en zal blijvende schade 
toebrengen. Er worden 5000 mensen verwacht. Er wordt teveel en te zwaar materiaal op het groen in 
het park gezet (koelcontainers, toiletunits, wasbakken, podia, grote opslagcontaners, kantoorunit, 
foottruck, afvalpers, toiletten. De belasting wordt nog eens vergroot door aan en afvoer van voedsel, 
drank en andere voorraden middels (vracht-) auto's die altijd weer deels door en over het groen 
rijden. De monumentale bomen, grasvelden en struikenpartijen zijn kwetsbaar en niet geschikt voor 
het opvangen van grote mensenmassa’s en het plaatsen van allerlei zwaar materiaal.  
 

• Er komt als gevolg van het evenement teveel publiek tegelijk in het park. Daarbij dient te worden 
bedacht dat het park al erg intensief wordt gebruik, wat al een (te) zware belasting is voor het groen. 
Een dergelijk festival trekt veel bezoekers van buiten de stad. De organisator is een landelijk 



opererend bedrijf. Festivaldata worden op diverse websites gepubliceerd. Het is Hemelvaart, veel 
mensen hebben de vier dagen waarop het festival is gepland vrij. Het is wellicht een van de eerste 
evenementen na corona. Dat, terwijl het park, zeker op vrije dagen zoals in een Hemelvaart-weekend 
het park zeer druk wordt bezocht door omwonenden en andere Utrechtse inwoners.  Het is een grote 
vergissing om ervan uit te gaan dat de organisator enige grip heeft op de toestroom van publiek op 
het evenement. De organisator is voornemens het evenement tot een maximum aantal bezoekers te 
beperken door een hek om het grote veld te plaatsen. Maar de toestroom van mensen die niet binnen 
gelaten worden op het evenement zelf zal dan elders in het park terecht komen.  
Voor het behoud van het park als Rijksmonument, ook voor de toekomst, is het van belang dat 
evenementen van een dergelijke omvang worden geweerd.  
 

• Uit eerder onderzoek gedaan in opdracht van de gemeente door Boomtotaalzorg in 2014 is reeds 
gebleken dat de verdichting op het grote veld al zo groot is dat het een bedreiging vormt voor de 
wortelgroei van de bomen en daarmee een bedreiging voor de monumentale bomen die er staan.  Op 
15 mei 2018 is een nieuw onderzoek verschenen van Boomtotaalzorg.  De conclusie in dit rapport is 
dat de indringingsweerstand sinds 2014 duidelijk is toegenomen en dat  de luchtdoorlatendheid in de 
ondergrond bij de bomen slecht tot zeer slecht is en indringingsweerstand zodanig dat een 
ongestoorde wortelontwikkeling van de bomen niet mogelijk is. Het gevolg van wortelstagnatie is 
taksterfte en uiteindelijk vroegtijdige uitval van bomen. Ook worden bomen bevattelijker voor ziekten. 
Zeker in een tijd waarin het aantal boomziekten en het daardoor afsterven van bomen aanzienlijk 
toeneemt, is het van groot belang dat de omstandigheden waarin de bomen zich bevinden optimaal 
zijn. De toenemende bodemverdichting staat hier haaks op. De beide onderszoeksrapporages zijn in 
uw bezit, maar worden voor de zekerheid als bijlagen toegevoegd.  De meetresultaten nopen tot een 
zeer terughoudend beleid bij de inzet van het park voor evenementen. Het geplande evenement zal 
onmiskenbaar leiden tot een nog verdere inklinken van de grond en op korte en lange termijn 
onherstelbare schade toebrengen aan de monumentale bomen.  
Het behoud van het rijksmonument voor de lange termijn wordt hiermee op het spel gezet. De 
gemeente weegt de resultaten van de onderzoeken ten onrechte niet mee bij de uitgifte van 
vergunningen voor evenementen in het Wilhelminapark. Een duurzamer beleid is nodig voor de 
instandhouding van het park. Dat klemt te meer, omdat het park een rijksmonument is. 
Men lijkt zich op geen enkele wijze te realiseren dat de draagkracht van het park eindig is.  
 

• Het festival voorziet in 4 dagen harde muziek van 13.00in de middag tot middernacht. Dat is teveel 
dagen achtereen.    
 

• Het park heeft een openbaar karakter en daar past niet bij dat het park geheel of deels wordt 
afgesloten voor publiek. Het evenement wil de grote weide 6,5 dagen afsluiten (4 festivaldagen en op- 
en afbouwdagen) voor publiek en bovendien entree vragen (niet duidelijk is hoeveel) om het 
evenement te mogen bijwonen.  
 

• Er wordt veel materiaal geplaatst onder kroonprojecties van de bomen. Dat is niet toegestaan. 
 

• Hoewel het afgelopen jaar vanwege corona geen evenementen zijn gehouden in het park, is de schade 
van voorgaande grote evenementen op de grote weide nog steeds zichtbaar. 
De onzichtbare schade van het inklinken van de grond wordt alleen maar groter.   

 
• De stichting wijst tenslotte op het precedent dat een dergelijk evenement  zou creëren. Er zullen 

zonder twijfel een veelvoud van soortgelijke evenementvoorstellen worden ingediend.  

 
• De stichting verzoekt de gemeente dringend om duurzaam beleid te voeren door bij haar beslissing de 

draagkracht van het park tot uitgangspunt te nemen.  

 

 



Conclusie en verzoek: 
 
Het Mout Bierfestival is te groot van omvang en in tijdsduur. Een dergelijk evenement kan niet 
plaatsvinden zonder blijvende schade toe te brengen aan het park.  
Het bestuur verzoek u om te overleggen met de organisator over een meer geschiktere plek om het 
Moutbierfestival te organiseren, zoals eerder is gebeurd met het Octoberfest bierfestival.  
 
Het bestuur verzoekt u  om de vergunning te weigeren.     
 
Uiteraard zijn wij graag bereid onze zienswijze in deze nader toe te lichten.  
Correspondentie kan worden gestuurd aan: info@wilhelminapark.nl. of tenvoorde@stadhouders.nl  
 
  

In afwachting van uw verdere berichten, 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Stichting Wilhelminapark e.o. 
 
 
 
M.A.H. Wijn  
(voorzitter) 
voorzitter 
 

   
 
 
M.J.M. ten Voorde 
secretaris 
tenvoorde@stadhouders.nl 
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