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Honderden vrienden van de Stichting Wilhelminapark 
en omgeving maken het mogelijk dat bij duizenden
dit kleurrijke Nieuws uit het Park wordt bezorgd. Tien-
tallen vrijwilligers dragen hun steentje bij aan
het behoud van kwaliteit van dit groengebied.

In mei van dit jaar hebben we met een groep mensen 
gesproken over de toekomst van ons park. Tijdens deze 
bijeenkomst hebben veel buurtgenoten aangegeven zich 
actief in te willen zetten voor het Wilhelminapark.
In september is deze groep bij elkaar gekomen tijdens 
een vrijwilligersbijeenkomst. Afgesproken is dat we in 
februari 2013 met z’n allen de handen uit de mouwen 
gaan steken tijdens een grote schoonmaakdag. Zo 
pakken we samen overlast aan en hiermee is het aan-
tal actief betrokkenen bij ons park weer gegroeid.

In de herfst en winter komt de natuur tot rust. Toch 
gebeurt er dan in het park veel. Alle wandelpaden zijn 
inmiddels afgestrooid. De prullenbakken worden da-
gelijks geleegd. Er is gesnoeid, er zijn nieuwe bomen 
geplant en er zijn plannen gemaakt voor nieuwe
struiken. Deze zijn vastgelegd in een heestervisie.

De nieuwe busroute door de wijk vraagt momenteel 
veel aandacht. Voorwaarden van openbaar vervoer
en  nadelen van het busverkeer worden afgewogen.
De rotonde bij de Emmalaan moet vanwege de grote 
beuk in elk geval vermeden worden, terwijl de bus 
moet kunnen rondrijden en een eindhalte nodig heeft.

Recreatie en sporters verhogen de sfeer in het park. 
Ook zij worden uitgenodigd om Vriend van ons te
worden en zo hun bijdrage te leveren aan belangen-
behartiging waarvoor de Stichting dient. De gemeente 
toont een grote inzet. De gebruikers van het park
kunnen hier iets tegenover stellen!

Namens het bestuur van de 
Stichting Wilhelminapark e.o., 
Cathrien Ruys

Uit Het PArK

SamEN hoUdEN WE
hEt park mooI
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100  jaar Rosarium
In juni 2013 is het een eeuw geleden dat het 
Rosarium officieel werd geopend en overgedragen 
aan de gemeente. Dat gaat gevierd worden!

Een boek over het Rosarium wordt aangeboden 
aan de wijkwethouder en een speciaal voor deze 
gelegenheid samengesteld buurtkoor zingt een 
aantal ‘rozenliederen’. Daarna volgt een high tea 
annex borrel. 

Datum:  7 juni 2013. Van 16.00-19.00 uur.
Locatie:  Eerste gedeelte Stolberglaan,
 grenzend aan Rosarium.
Contact:  Paul van Seters tel. 06-20 41 55 17

Ook dit jaar is de verjaardag van koningin Wilhelmina op 31 augustus feestelijk gevierd. Op die dag heeft

voorzitter Cathrien Ruys het eerste exemplaar van het boekje ‘Speuren in het Wilhelminapark’ aangeboden aan

wethouder Jeroen Kreijkamp. Brit en Lisa van 8 jaar liepen vervolgens samen met hem de eerste keer de 13 paaltjes en 

leerden veel over de natuur in het park. Het boekje kost 3 euro, voor donateurs 2 euro, en is te koop via onze

site www.wilhelminapark.com en bij Bruna aan de Adriaen van Ostadelaan en de Nachtegaalstraat.

KOm sPeUren in Het PArK!

Fotografie:
Nanette van Mourik,

PUUR Publishers

Roeland Gulikers (r) met stagiaire Patrick van Tijen
van het Wellantcollege Houten.

Als ik denk aan de winter in het Wilhelminapark dan zie ik 
het park bedekt met een witte deken van sneeuw. Schaat-
sen op de vijver, dat is het tweede beeld dat in mij op-
komt. Mocht de vorst daadwerkelijk zijn strenge kant laten 
zien, dan zorgt de gemeente ook deze winter weer voor het 
vegen van de ijsbaan op de vijver. Ook het legen van de 
prullenbakken en het prikken van het zwerfvuil gaat in de 
winter gewoon door.

Aanpak gladheid
Sneeuw en vorst brengen naast mooie beelden en veel 
plezier ook de nodige overlast met zich mee. Vooral glad-
heid kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Het strooien 
van zout tegen gladheid is niet gunstig voor de struiken 
en bomen in het park. Hier zoekt de gemeente naar balans 
tussen veiligheid en de negatieve effecten voor het groen. 
We bestrijden de gladheid daarom alleen op het Loolaantje 
omdat dit een drukke fietsroute is. Op de wandelpaden en 
promenade wordt dus niet gestrooid. Een aandachtspunt 
voor de fietsers die gebruik maken van de promenade!

Slangenbroedhopen
De winter is ook een pe-
riode van het planten van 
nieuwe bomen en struiken, 
snoeien en bladruimen. 
Op het moment van dit 
schrijven zijn we volop 

bezig om de gazons vrij te maken van blad. Als dit blad zou 
blijven liggen, dan zou het gras er onder verstikken. Wist u 
dat een groot deel van het blad uit het Wilhelminapark in 
het voorjaar gebruikt gaat worden om slangenbroedhopen 
te maken? Als u meer wilt weten over ringslangen en slan-
genbroedhopen, maak dan eens een wandeling vanaf de 
Stolberglaan richting park Bloeyendael. Voor de brug over 
Biltsche Grift ligt zo’n broedhoop, met een informatiebord 
naast het pad.

Roeland Gulikers, opzichter openbare ruimte
wijk Oost, gemeente Utrecht

WINtEr IN hEt park

AgendA

Speciaal voor Vrienden: 
26 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst
6 april: Vroege vogelwandeling
Mei: Bomenwandeling (voor datum 
zie www.wilhelminapark.com)
 
Voor iedereen:
2 februari: Schoonmaakactie
26 mei: Dag van het Park
7 juni: viering 100 jaar Rosarium

z.o.z



Colofon

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Wilhelminapark en  
omgeving. De nieuwsbrief wordt belangeloos gemaakt door Jong en 
Klasse (ontwerp en eindredactie) en Anna Groot (tekst en fotografie).  
Oplage 5000 exemplaren.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door
Cathrien Ruys (Voorzitter)  030 - 2513921
Anton Verbunt (Penningmeester) 030 - 2541614
Martine ten Voorde (Secretaris)  030 - 2520845
Peter van Os (Verkeer)  030 - 2543665

De Beheergroep van de Stichting wordt gevormd door
Michiel Angenent  Eduard de Nooij
Marie-José Brandenburg  Hanny Sliepen
Anneloek Bunnik-Teenstra Bart van der Sterren
Joris van Leeuwen

www.wilHelminapark.Com

Gesponsored door:
jonGenklasse.nl en anna Groot

Fotografie: Anna Groot

HelP mee met de winterActie!
De Beheergroep organiseert op zaterdag 2 februari 2013 
van 10.00 tot 14.00 uur een speciale Winteractie, waarin 
we met elkaar de handen uit de mouwen steken om het 
park schoon te maken. Ligt er die dag sneeuw, dan wijken 
we uit naar 16 februari.

In de winter is goed zichtbaar wat zich aan vuilnis heeft 
verzameld onder struiken en op andere moeilijk bereikbare 
plekken. Het zou mooi zijn als dit is opgeruimd vóórdat de 
struiken weer in het blad komen. Er hebben zich al vrijwilli-
gers voor dit schoonmaakwerk opgegeven. Maar we kunnen 
zeker meer mensen gebruiken, want we willen het hele 
parkgebied doen! De gemeente zorgt voor afvalgrijpers en 
zakken. De Beheergroep zorgt voor handschoenen, koffie 
en koek. Vele handen maken licht werk, maar het is niet 
geschikt voor heel jonge kinderen. Meldt u zich aan bij be-
heergroeplid Marie-José Brandenburg. Stuur een mail naar 
mjbrandenburg@ziggo.nl of bel even: 06-51 08 86 25.

nestKAstjes in treK bij de vOgels
Op 17 november hebben twee ploegen de 33 nestkastjes 
in het parkgebied schoongemaakt en geïnspecteerd. Deze 
hangen in het Wilhelminapark, Stolberglaan, Prinsesselaan 
en Hogelandse park. Hiervan zijn er 26 afgelopen broed-
seizoen bewoond. Dat is een bezettingsgraad van zo’n 
80%, en dat is meer dan vorig seizoen met ongeveer 70% 

dE WINtEr SaaI?
De winter lijkt misschien een saaie tijd in het park. Maar als u 
goed oplet is er van alles te zien. Zo zijn de wintersilhouetten van 
de bomen erg verschillend en karakteristiek voor de soort. De valse 
acacia’s van de Koningslaan hebben een zeer open structuur, en 
lijken bijna op savannebomen. Kijk naar de knoestige paarden-
kastanjes en naar de beuk, met schuin opgaande, dunne takken 
waaraan de schitterend puntige knoppen al klaar staan voor het 
voorjaar.

In de tijd tussen de opkomst van de sneeuwklokjes en het 
uitlopen van de bladeren aan de bomen, gebeurt ook al wat. De 

bloemen van de gele kornoelje en de magnolia heeft u natuurlijk ergens in februari of maart gezien. Maar wist u dat de 
hazelaar al in januari kan bloeien? Als u aan de lange katten tikt, komt er geel stuifmeel uit.  En bij gunstig weer heeft de 
els ook volgroeide katten met stuifmeel. Deze bomen zijn windbestuivers, omdat de insecten nog niet actief zijn en voor 
bestuiving kunnen zorgen.

Nog iets aardigs: hopelijk komt binnen een aantal jaren de vorig jaar geplante boom Perzisch ijzerhout (Parrotia persica) tot 
bloei. Deze staat aan de noordkant van de vijver. De Parrotia bloeit eind februari met intens oranjerode bloemen. De boom 
is dan overdekt met haast een lichtgevende oranje waas. 

Anneloek Bunnik, Beheergroep

kort ̂  park ! NIEUWS # 
bezetting. In vier kastjes 
lagen nog eitjes die niet 
waren uitgebroed. De nestjes 
zijn voornamelijk bevolkt 
door Pimpelmees, Koolmees, 
Boomkruiper en Boomklever. 

Ook de speciale spechtenkast is gebruikt, waarschijnlijk 
door de Grote bonte specht. Deze is regelmatig in het 
park gesignaleerd. In het najaar van 2011 zijn vijf nieuwe 
nestkasten opgehangen in het noordelijke deel van het 
park. Helaas heeft geen enkel vogelpaar deze kastjes als 
geschikte broedplek uitgekozen.

mineermOt
Dit is al het vierde seizoen geweest dat we de mineermot-
ten hebben bestreden in de witte paardenkastanjes.
De feromoonvallen, maar ook het bladruimen, werpen
hun vruchten af. Vergelijk de foto uit 2009 met die van 
dit jaar en oordeel zelf. Een verslag is te lezen op:
http://mineermot.blogspot.com

cOlUmn   

hEt park EN Ik
Wat ik mis…is een hond, of het 
liefst twee. Honden om in het park 
te wandelen, in mijn park, het 
Wilhelminapark. Als ik achter mijn 
computer zit te schrijven, zoals 
nu, dan dwalen mijn ogen steeds 

richting park. En geloof het of niet, dat helpt bij het 
schrijven. Soms zie ik fietsers, soms wandelaars, maar 
het liefste zie ik een hond, of nog liever twee, of 
nog meer. Van spelende honden word ik vrolijk. Extra 
vrolijk, want met het Wilhelminapark ben ik geluk-
kig. Dat is geluk geloof ik. Blij zijn met wat je hebt. 
Ik heb het mooiste park voor mijn deur. Nu de honden 
nog…

Alex Brenninkmeijer 
nationale ombudsman 

VrIENdEN gEzocht!

Word vriend van het Wilhelminapark en steun de stichting 
die de belangen behartigt van het park en van (bewoners 
van) de omringende wijken. U bepaalt zelf uw bijdrage, het 
minimum is 15 euro per jaar. Elk jaar in december ontvangt 
u een acceptgiro. 

U kunt vriend worden via www.wilhelminapark.com.
Het kan ook schriftelijk! Stuur een kaartje naar:
Stichting Wilhelminapark e.o.,
Wilhelminapark 53, 3581 NN Utrecht.

dIrk EN chrIStIEN:
'Elk jaargEtIjdE EVEN mooI'

Dirk van Reijendam en Christien Wynia wonen ruim 
twee jaar aan het Wilhelminapark. Sinds kort zijn 
ze de eigenaar van Kade 36, een bijzonder kantoor-
verzamelgebouw aan de Rembrandtkade. Dirk: 'Het 
Wilhelminapark is altijd mooi. De warme kleuren in 
de herfst, het frisse groen in het voorjaar. De statige 
huizen er omheen.' Christien: 'Op een steenworp van 
de stad wanen wij ons midden in de natuur. We zitten 
er regelmatig, drinken een wijntje, ontmoeten onze 
buren. Een ideale plek.' Dirk: 'De rust van het park is 
ook voelbaar binnen Kade 36. We moeten zuinig zijn 
op dit prachtige park en daarom zijn wij vriend.'

VrIENdEN 
VaN hEt park
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