
NIEUWS
winter 2013

Uit Het PArK

nO.34

hErfSt

Het groengebied tussen 
Wilhelminapark en het
Hogelandsepark heeft de 
herfst goed doorstaan.
Het aantal bomen dat 
sneuvelde door de storm 

was minimaal. Hulde dus aan de groenwerkers!

De plassen in het Wilhelminapark waren wel omvang-
rijker dan ooit. Het geeft aan dat de grond teveel is 
ingeklonken. Geen wonder wanneer er zoveel mensen 
gebruik maken van het park. 

Voortdurend is onze Stichting bezig om de kwali-
teit van het groen positief te beïnvloeden. In goede 
samenwerking tussen professionals en vrijwilligers  
dragen wij ook bij aan een gezonder leefklimaat met 
wellicht minder fijnstof. Daarnaast houden wij ons 
ook bezig met de veiligheid van wandelaars, gedrag 
van (brom)fietsers en vervuiling door afval. De sin-
gelloop in en om het park kwam als een verrassing. 
Gelukkig was het mooi weer, de grond droog, anders 
was de beschadiging desastreus geweest. 

Steun van onze donateurs en inzet van vrijwilligers 
blijft hard nodig. Want een groen Rijksmonument in 
stand houden gaat niet vanzelf.

 

Cathrien Ruys,
voorzitter Stichting
Wilhelminapark e.o.

cOlUmn   hEt park EN Ik
EENzaam IN dE toUr

In Utrecht is groot enthousiasme voor de start van 
de Tour de France, behalve in het Wilhelminapark en 
Rijnsweerd. Dat bleek uit een draagvlakonderzoek on-
der de bevolking, begin 2012. Blijkbaar wonen er in 
deze wijken veel kiezers van Groen Links – de groot-
ste opposant van de Tourstart. Het is vreselijk voor al 
deze goede burgers dat het er nu toch van komt, in 
2015, maar ze hebben niks te vrezen. De karavaan en 
het peloton zullen niet langs, of door het Wilhelmina-
park komen, met al hun getoeter. Op de Grote Dag voor 
Utrecht zal het er rustiger zijn dan ooit. De oorspron-
kelijke tegenstanders zijn namelijk toch gaan kijken. 
Alleen Maarten van Rossem loopt rond in het park, in 
schitterende eenzaamheid.

jerOen wielAert
Radio 1 verslaggever en initiatiefnemer  
‘Tour sous le Dom’ 

fotoWEdStrIjd
hoE vaak zIEN WE NIEt dat mENSEN  

foto’S makEN vaN oNS mooIE park? daar 

moEtEN vaSt prachtIgE opNamES tUS-

SENzIttEN! WE orgaNISErEN daarom EEN 

fotoWEdStrIjd. hEt oNdErWErp IS  'WEEr 

IN hEt park'. 

Maak een mooie foto van bijzondere weersomstan-

digheden of de gevolgen hiervan in ons Wilhelmina-

park, en mail deze naar foto@wilhelminapark.com.  

Wij plaatsen de ingezonden foto’s op onze website: 

www.wilhelminapark.com 

Onder de inzenders wordt een leuke attentie verloot  

en de mooiste foto's krijgen een eervolle vermel-

ding in het volgende nummer.

zorg vOOr bomEN
rEgElmatIg WordEN Er bomEN gEvEld IN hEt 
park. mENSEN vINdEN dat jammEr, maar 
toch IS hEt NoodzakElIjk. WIE bEpaalt dat? 
EN hoE gaat dat daN? 

Alle bomen in Utrecht worden regelmatig met de Visual 
Tree Assessment (VTA)-inspectie nagekeken op conditie, 
stabiliteit en veiligheid. De inspectiegegevens van elke 
boom worden in een groenbeheersysteem gezet. Zijn er 
aanwijzingen dat de boom verborgen gebreken heeft, dan 
gaat de boominspecteur met een prikstok en een schop 
kijken of de stam of de wortels rot zijn. Waar nodig doet 
de gemeente aanvullend onderzoek. Is de boom stabiel 
genoeg? Is er geen gevaar dat er takken afbreken?

alS dE UItSlag SlEcht IS
Blijkt een boom direct gevaar op te 
leveren, dan wordt deze zo spoedig 
mogelijk geveld. Bij zo'n noodkap in-
formeert de gemeente de direct omwo-
nenden. Heeft een boom minder acute 
problemen, maar is hij er wel slecht aan 
toe, dan komt deze op de gemeentelijke 
vellijst. Elk voor- en najaar publiceert de gemeente deze 
lijst op de gemeentesite www.utrecht.nl. Op deze lijst 
staat ook of er een boom voor teruggeplaatst wordt. In 
het Wilhelminaparkgebied geldt een bomenplan. Daarin 
staat precies waar welke boom terug moet komen. Er zijn 
al weer bomen besteld, en dit is niet alleen voor gevelde 
bomen, maar ook nog voor het laatste deel van de nieuw 
aan te planten bomen uit dit plan.
 
Een leuk verslag van het werk van de inspecteurs leest 
u hier: www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=255063

agENda

18 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst
1 maart: Winterschoonmaakactie

vOOr de POrtefeUille ‘GrOei en BlOei’

bEhEErgroEp
zOeKt 

vErStErkINg
hEEft U affINItEIt mEt dE NatUUr? EN hoUdt 
U vaN oNS park? daN IS dE bEhEErgroEp 
mISSchIEN IEtS voor U. WIj zoEkEN tWEE 
ENthoUSIaStE NIEUWE lEdEN. U hoEft NIEt 
pErSé dESkUNdIg tE zIjN op hEt gEbIEd vaN 
groENE zakEN, maar WEl bErEId om U Er 
vErdEr IN tE vErdIEpEN.

De Beheergroep bekommert zich om de bomen, struiken, 
waterhuishouding, onderhoud, gebruik en inrichting van 
het parkgebied. Het belangrijkste doel is de bescherming 
van de groene waarden van het parkgebied volgens de 
oorspronkelijke ontwerpen van Copijn, De Loran en Denier 
van der Gon.

Wat doEt dE bEhEErgroEp? 
We voeren eigen acties uit, zoals de mineermotbestrijding, 
de schoonmaak van nestkasten en periodieke afvalopruim-
acties. Daarnaast werken we veel met de gemeente Utrecht 
samen. Zo overleggen we over de uitvoering van het Bo-
men- en het Struikenplan en maken we samen afspraken 
over het plaatsen en onderhouden van parkmeubilair. Elk 
lid houdt bij toerbeurt het park een week extra in de gaten.

hoEvEEl tIjd koSt hEt?
De Beheergroep komt ongeveer zes keer per jaar in de 
avond bij elkaar. Overleg met de gemeente gebeurt tijdens 
kantooruren. 

mEEr WEtEN? 
Neem contact op met Anneloek Bunnik, telefoon (030) 
251 48 03 of Michiel Angenent, telefoon (030) 254 02 09.
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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
Pieter van Blitterswijk  030 - 2144437
Cathrien Ruys (Voorzitter)  030 - 2513921
Anton Verbunt (Penningmeester) 030 - 2541614
Martine ten Voorde (Secretaris)  030 - 2520845
Peter van Os (Verkeer)  030 - 2543665
Michiel Wijn   06 - 54263367

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

WWW.WIlhElmINapark.com

GesPOnsOred dOOr:
jOnGenKlAsse.nl en AnnA GrOOt

vrIENd vaN          

  
hEt park

mIchIEl WIjN: “EEN mooIE 
oNtmoEtINgSplEk”

Michiel Wijn: “Ik woon nog niet zo lang in Utrecht, maar 
door het Wilhelminapark ben ik me hier snel thuis gaan 
voelen. Dagelijks laat ik hier mijn hond Qondor uit. Tij-
dens zo’n wandeling zie ik dat andere mensen elkaar hier 
ontmoeten en dat het park heel goed wordt gebruikt. Dat 
vind ik prachtig. Ook Qondor voelt zich hier thuis. In-
middels heb ik hem zo ver dat hij stopt bij het drukke 
Loolaantje, zodat we veilig kunnen oversteken. Ik wil me 
graag inzetten voor deze mooie plek. Daarom ben ik be-
stuurslid geworden en vriend van het Wilhelminapark. ”

Wie doet mee aan de Winteractie?
De Gemeente verwijdert in de herfst het afgevallen blad 
grondig. Toch blijft er nog zwerfvuil achter. Het hoopt 
zich op onder de struiken en andere moeilijk bereikbare 
plekken, en in de winter is dat goed zichtbaar. 

Onze Beheergroep organiseert daarom op zaterdag 1 maart 
- en als er sneeuw ligt op 8 maart – weer een winterac-
tie. Met afvalgrijpers, scheppen, bezems en handschoenen 
willen we zoveel mogelijk zwerfvuil opruimen. Tijdens het 
werk is er koffie en koek en al met al wordt het zo een 
gezellige dag. Wij hopen dat vrijwilligers zich aanmelden. 

Enthousiastelingen kunnen dat doen bij Marie-José
Brandenburg: mjbrandenburg@ziggo.nl of
06 - 51 08 86 25. 

kort ̂  PArk ! nieuws # 
Sanitaire voorziening 
Zou het er van gaan komen? Een permanente sanitaire 
voorziening in het park? Wij pleiten daar al jaren voor, 
maar de kosten van onze plannen waren altijd een breek-
punt. Nu er steeds meer recreanten van het park gebruik 
maken ziet de gemeente ook in dat de tijdelijke Dixies 
niet meer voldoen. Wijkwethouder Jeroen Kreijkamp heeft 
ons daarom gevraagd om met een voorstel te komen voor 
een permanente toiletvoorziening. Een speciale commis-
sie houdt zich daar nu mee bezig. Wij hopen dat we er met 
de gemeente uitkomen en dat er een passende oplossing 
komt, zodat mensen hun behoeften niet meer hoeven te 
doen tussen de struiken. 

neStkaSten goed beWoond
De nestkasten in ons park worden goed gebruikt, de bezet-
ting was wederom hoog, namelijk 82,8 %. Dat constateert 
de beheergroep na hun jaarlijkse inventarisatie. Opmerke-
lijk was de bewoning van één van de kasten door een kleine 
vleermuis. Maar van de vier nieuwe nestkasten bij Oudwijk 
is er slechts één bezet geweest. Helaas misten we in totaal 
zeven kasten. We denken dat deze sneuvelen bij de kap van 
nogal wat bomen dit jaar. Misschien is het goed om aan het 
bedrijf dat de bomen kapt te vragen om ze te sparen. Begin 
volgend jaar zal een selecte groep vrijwilligers nieuwe lo-
caties voor de langer onbewoonde kasten uitzoeken en de 
verdwenen nestkasten vervangen.

in memOriAm  

jUlIUS EmmElot
Met het overlijden van Julius Emmelot op 3 oktober 
2013 heeft de Stichting Wilhelminapark e.o. een van 
zijn belangrijkste steunpilaren verloren. Julius onder-
kende de waarde van het parkgebied en wist welke af-
delingen van gemeentelijke diensten daar invloed op 
hadden. Door zijn grote interesse en uitgebreide ken-
nis zocht hij zelf naar goede oplossingen. Zo wordt nog 
steeds zijn rapport over de waterhuishouding gebruikt.

Gemeenteambtenaren en politiek werden ingescha-
keld om een Beleidsvisie mogelijk te maken, en dat 
geldt ook voor de bescherming en het behoud van 
het Wilhelminapark en omgeving. Julius Emmelot en 
Eduard te Nooij waren jarenlang de bekendste ge-
zichten in het park. Vanwege hun bijzondere verdien-
sten ontvingen beiden in 2005 de Speld van de stad 
Utrecht en werden zij in 2010 benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. 

Julius Emmelot (r) overlegt met 
de toenmalige VVD-wethouder 
Abrahamse voor parkcafé Buiten 
over het herstel van de brug over 
de Koningssloot. 

vrIENdEN gEzocht!

Word vriend van het Wilhelminapark en steun de stich-
ting 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.FietSerS zijn te gaSt in onS park

dat dE hoofdfIEtSroUtE vaN hEt cENtrUm 

Naar dE UIthof door hEt WIlhElmINapark 

loopt zal NIEmaNd oNtgaaN. hEt IS zElfS EEN 

vaN dE drUkStE fIEtSroUtES vaN NEdErlaNd!

De Stichting Wilhelminapark e.o. vindt dat we qua aantal pas-

serende fietsers aan een maximum zitten. De druk van fietsers 

moet omlaag; zij zijn ‘te gast’ in het park. Wij volgen verkeer-

sontwikkelingen nauwkeurig. In goed overleg met de project-

leiders en verkeersambtenaren sturen wij waar mogelijk bij. 

Het zou mooi zijn als er alternatieve fietsroutes zouden 

komen naar de Uithof, zodat niet alles door het Loolaan-

tje wordt geleid. Wanneer het station Vaartserijn in gebruik 

wordt genomen is er een goede reden om meer fietsers vanaf 

de Maliesingel een 

alternatieve route 

aan te bieden. Daar 

zien wij naar uit!  

AAnPAssingen LooLAAntje 

De fietsdruk op het Loolaantje neemt toe. Na constructief 
overleg tussen de gemeente, de Fietsersbond en de Beheer-
groep van de Stichting Wilhelminapark e.o. is overeenge-
komen het Loolaantje op een aantal punten aan te passen. 

Wat vEraNdErt Er?
De ingang naar het Loolaantje vanaf de Burgemeester 
Reigerrotonde wordt duidelijker en veiliger. De taxushaag 
tussen het fietspad en het wandelpad wordt waar nodig 
hersteld en de doorgang tussen de speelweide en de vijver 
wordt verbreed. Om het zicht voor de fietsers te verbete-
ren worden enkele struiken aan de kant van het restaurant 
teruggesnoeid. Tenslotte wordt de kruising met de Pro-
menade bij de Prins Hendrikbrug overzichtelijker gemaakt 
voor fietsers én voor wandelaars. 

Op deze manier worden de fietsers duidelijker en veiliger 
door het park geleid. Waarschijnlijk zal de gemeente vóór 
het eind van dit jaar beginnen met het herstel van de 
taxushaag. De overige werkzaamheden volgen in 2014. 


