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Aanvulling op onderwerp Vrijgeven voor inspraak Voorlopig ontwerp
Dreefzicht 2018/797115 bespreekpunt in commissievergadering 16 mei
2019.

Bijlagen

Tekening Dreefzicht naar aanleiding van rondgang delegatie
adviescommissie Haarlemmerhout & Frederikspark.

Datum college

14 mei 2019

In het collegebesluit “Vrijgeven voor inspraak Voorlopig ontwerp Dreefzicht” (2018/797115) wordt
de samenwerking met de adviescommissie Haarlemmerhout & Frederikspark benoemd en de
verdere uitwerking van het groen. Op 25 april heeft een delegatie van de adviescommissie
(waaronder de voormalige stadsecoloog), Spaarnelanden en de gemeente naar de te kappen bomen
gekeken. Het gesprek was bedoeld om gezamenlijk te beoordelen welke bomen ten opzichte van het
voorlopig ontwerp behouden konden blijven. De nieuwe parkeerplaats was uitgezet door middel van
piketpaaltjes. Hierdoor kon een beoordeling plaatsvinden, waarbij werd gekeken naar de soort en
standplaats van de bomen ten opzichte van de andere bomen.
Voor het project zijn de eerste proefsleuven gemaakt in verband met de ligging van de kabels en
leidingen. Hieruit is gebleken dat de geplande nieuwe bomen aan de Noordzijde langs de Fonteinlaan
niet te planten zijn. Voorgesteld wordt daarom om de bestaande bomen langs de Fonteinlaan te
handhaven
Naar aanleiding van de rondgang blijkt dat er minder bomen gekapt hoeven te worden dan in VO is
aangegeven. Dit zijn met name de bomen aan de noordkant van het plan. Voor de nieuwe
parkeerplaats blijven drie grote bomen staan die ook voldoende kans hebben om zich verder te
kunnen ontwikkelen. Daarnaast is afgesproken om in de DO fase nog een verdere slag te maken in
nadere detaillering en keuze beplanting in de nieuwe bosrand en nieuwe bomen.
De resultaten van de rondgang worden als zienswijze op het voorlopig ontwerp meegenomen.
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De wens is om dit pad zo smal mogelijk te houden;
De wens is om dit voetpad te laten vervallen;
De wens is om de parkeerplaats op de hoek verder van het voetpad te houden, dit kan bijvoorbeeld door de parkeerplaats op te schuiven ivm vervallen voetpad bij opmerking 2;
De wens is om dit parkeervak te laten vervallen i.v.m. aanwezigheid van enigste liaan in de Haarlemmerhout;
De wens om de locatie van deze boom op te schuiven richting de westzijde om zo het aangezicht van de keuken te verbergen en het monument (Dreefzicht) juist in het zicht te houden;
Deze bomen niet aanbrengen in verband met aanwezigheid kabels en leidingen, bestaande bomen handhaven.

