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Geachte burgemeester, 
 
 
Het bestuur van de Stichting Wilhelminapark e.o. (hierna: de stichting) maakt gebruik van de gelegenheid om 
zijn zienswijze in te dienen ten aanzien van de aanvraag voor een evenementenvergunning voor de Singelloop 
2021. De aanvrager is voornemens het evenement op 3 oktober 2021 te organiseren in het Wilhelminapark. De 
aanvraag werd gepubliceerd in het Gemeenteblad nummer 2021, 170077 van de gemeente Utrecht op 2 juni  
2021 .  
 
Draagkracht van het park is eindig 
De stichting maakt zich zorgen over instandhouding en de toekomst  van het park. De aanspraken op het park 
zijn de afgelopen jaren enorm toegenomen. Steeds meer en steeds grotere evenementen vinden plaats in het 
park, terwijl ook het gewone bezoek aan het park toeneemt.  
Het is enerzijds goed om te zien dat dat er genoten wordt van het groen. Tegelijkertijd is het van belang dat 
men zich realiseert de draagkracht van het park eindig is.  
Het park is ontworpen, bestemd en ingericht voor kleinschalige recreatie en natuurbeleving. Het park is niet 
bestemd en geschikt voor grootschalige evenementen en is ook niet ingericht als evenemententerrein. De 
monumentale bomen, grasvelden en struikenpartijen zijn kwetsbaar en niet geschikt voor het opvangen van 
grote mensenmassa’s, het gebruik van voertuigen of het opzetten van grote tenten, tribunes en podia. Ook 
aan- en afvoer van materiaal en mensenmassa’s kan niet geschieden zonder schade toe te brengen aan het 
park, zoals bodemonderzoek uitwijst.  
 
Conclusies onderzoeksrapporten nopen tot terughoudend beleid t.a.v. evenementen in het park.  
 
De stichting wijst op de conclusies van het in opdracht van de gemeente Utrecht opgestelde het 
deskundigenrapport d.d. 24 april 2014 van Boomtotaalzorg naar de indringingsweerstand (verdichting) van de 
bodem op de grote weide (evenementenweide) en de gevolgen daarvan voor de wortelontwikkeling van de 



bomen. De stichting heeft het rapport al meerdere keren toegezonden en gaat ervan Een kopie van dit rapport 
wordt meegezonden (bijlage 1). Uit dit onderzoek bleek dat de luchtdoorlatendheid in de ondergrond bij de 
bomen slecht tot zeer slecht is. Op 98 punten in de grote weide is de indringingsstand gemeten. Slechts in 10% 
van de metingen was  de indringingsweerstand zodanig dat een ongestoorde wortelontwikkeling van de bomen 
mogelijk is (indringingsweerstand beneden de 2 MPa/ cm2). In 16% van de gevallen is sprake van een 
afnemende wortelontwikkeling (indringingsweerstand tussen 2,0 en 2,5 MPa/cm2). Maar liefst in 74% van de 
gevallen is sprake van een zodanige indringingsweerstand dat de wortelontwikkeling moeizaam tot onmogelijk 
is.  
Op 15 mei 2018 is een nieuw onderzoek verschenen van Boomtotaalzorg (bijlage 2). De conclusie in dit rapport 
is dat de indringingsweerstand sinds 2014 duidelijk is toegenomen en dat het wortelstagnatie veroorzaakt.  
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 meetresultaten nopen tot een zeer terughoudend beleid bij de inzet van het park voor evenementen, zeker 
als het gaat om grotere evenementen.  
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. 
 
De Singelloop is veel te grootschalig voor het park 
De Singelloop is  een zeer groot evenement geworden en groeit nog met het jaar. Aan de singelloop doen  
meer dan 10.000 lopers mee.  Daarnaast komen er begeleiders, belangstellenden, familieleden, organisatoren 
en andere betrokkenen op het evenement af. Bij het evenement wordt zeer zwaar materiaal op het veld grote 
veld geplaatst (grote vrachtwagens), groot podium en ook verzamelen zich grote mensenmassa tegelijk op het 
veld, met als gevolg verdere inklinking van de grond. Een evenement van een dergelijke omvang kan niet 
plaatsvinden zonder dat grote schade aan het park wordt toegebracht.  
Daarbij dient te worden bedacht dat het park vooral in het voorjaar en de zomer al erg intensief wordt 
gebruikt, wat een (te) zware belasting is voor het groen.  
Voor het behoud van het park als Rijksmonument, ook voor de toekomst, is het van belang dat evenementen 
van een omvang zoals de Singelloop hieruit worden geweerd.  Het Wilhelminapark is ongeschikt als start en/of 
finish van de loop. De Stichting kan zich wel voorstellen dat de promenade een onderdeel is van het loop 
parcour.  
 
Evaluatie Singelloop 2017 en 2018 en 2019 
Wij hebben de afgelopen jaren geconstateerd hoe de Singelloop werd voorbereid en uitgevoerd in relatie tot 
de druk op en de bodemverdichting in het park.   
De gemeente stelt weinig vergunningvoorschriften. Er mag niets onder de boomkruinen worden geplaatst en 
als er voertuigen in het park worden gereden moet dat via rijplaten.  Voertuigen mogen niet in het park 
geparkeerd worden.  
Dergelijke vergunning voorschriften voorkomen het inklinken van de grond niet.   
Bovendien houdt men zich geenszins aan de beperkte voorwaarden die worden gesteld en worden deze door 
de gemeente niet gehandhaafd.  
De stichting legt om een indruk te krijgen een aantal foto’s over die van de Singelloop  2017 en 2018 door haar 
zijn gemaakt.  
Voor de opbouw van het evenement worden grote en zware vrachtwagens gebruikt en wordt zwaar materiaal 
in het park geplaatst.  Het zware materiaal blijft meerdere dagen staan,  ook onder boomkruinen. Zo staan er 
voor, na en gedurende het evenement grote zware vrachtwagens op de speelweide. Het voorschrift om 
rijplaten te gebruiken voor voertuigen wordt met voeten wordt getreden.  Veel voertuigen rijden het park in en 
uit zonder rijplaten. 
Door het toelaten van zwaar materiaal in het park zal de verdichting van de grond snel toenemen.  De foto’s 
spreken daarin voor zich.  
 
Verzoek om toezending van de stukken met betrekking tot de aanvraag.  
De stichting ontvangt graag de stukken behorende bij de aanvraag.  
Na ontvangst en bestuderen van deze stukken zal zij mogelijk haar zienswijze nog nader aanvullen.  
 



Conclusie en verzoek: 
De Singelloop is een te grootschalig evenement om in het Wilhelminapark plaats te laten vinden. Een dergelijk 
evenement kan niet plaatsvinden zonder blijvende schade toe te brengen aan het park.  
Het bestuur verzoekt u  de vergunning te weigeren, althans de start en/of finish van het evenement niet in het 
park toe te staan.    
 
 
 
Uiteraard zijn wij graag bereid onze zienswijze in deze nader toe te lichten.  
 
Correspondentie kan worden gestuurd aan: 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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