
Onze Stichting leeft dankzij de inzet van vele vrijwil-
ligers. Betrokkenheid bij een bijzonder groengebied 
vraagt de nodige aandacht en tijd. Enkele leden van 
de Beheergroep moeten helaas stoppen: Anneloek 
Bunnik, Joris van Leeuwen en Bart van der Sterre. In 
actieve zin moeten zij een stap terug doen. Hartelijk 
dank voor jullie jarenlange groene aandacht!
Nieuwe leden hebben zich al aangemeld: Peter van 
Dijk, Mieke Oldenburg en Martin Roosloot. Leuk om 
nieuwe vrijwilligers met diverse aandachtsgebieden 
te kunnen verwelkomen. 

Ruim tien jaar heeft het bureau Jong en Klasse als 
sponsor meegedacht en meegewerkt aan het Nieuws 
uit het Park. Recent zijn zij verhuisd naar een ander 
stadsdeel, wat de aanleiding vormt om dit stokje over 
te dragen. Hartelijk dank Nicole en Caroline voor jul-
lie enthousiasme en betrokkenheid. Elk nieuwsexem-
plaar maakten jullie tot een schitterend visitekaartje 
van onze Stichting. 

Cathrien Ruys,
voorzitter Stichting
Wilhelminapark e.o.
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Uit Het PArK

EEN komEN EN gaaN

colUmn   hEt park EN Ik
pracht SpEElplEk

Het Wilhelminapark is voor mij sinds een aantal jaren 
niet meer alleen een park waar ik doorheen fiets op 
weg naar het station, maar vooral een speelplek waar 
ik zeer graag met de beide kleine kinderen kom. Alle 
jaargetijden zijn even prachtig in de door hoge bomen 
omgeven speeltuin met veel zand, water in de zomer 
en altijd veel andere kinderen.
Beide kinderen hebben leren fietsen op het fietspad 
in het park en sinds deze zomer hebben we de lekker-
ste ijszaak van Utrecht ook nog eens vlakbij: IJssalon 
Vorst.
Hopelijk worden er in toekomst niet te veel oude bo-
men gekapt, want die horen wel heel erg bij het park!

DAniel reUss
Dirigent

Al die mooie oude bomen weg. 
moEt dat?

een PArel vAn rUst

“Het Wilhelminapark is een prachtig gebied. Een parel 

van rust. Maar we zagen dat het oorspronkelijke ontwerp 

aan het vervagen was. We hebben ons gebogen over het 

beheer van het park. De waterhuishouding. Er is een be-

leidsvisie gekomen, een bomen- en een struikenplan.” 

Ook kijkt Anneloek tevreden terug op de aanpak van de 

waterhuishouding. “Het is nog niet helemaal zoals het 

moet zijn, maar de grondwaterstand is nu beter te beheer-

sen. Dat is goed voor de wortels van de bomen. Zo kunnen 

ze rustig oud worden.”

wAt vinDt zij zo PrAcHtig AAn Het PArK?

“Dat dit toch relatief kleine park door het ontwerp zo 

groot kan lijken. Zo zorgt het verdiept aanleggen van de 

speelweide voor een ruimtelijk effect. En terwijl je wan-

delt maakt de ene zichtlijn plaats voor de andere. Dat is 

heel bijzonder. Ook is het prachtig dat er zo ontzettend 

veel variatie in bomen is.” Anneloek heeft een groot 

vertrouwen in de mensen die het stokje gaan overne-

men. “Ik raad ze aan om het struiken- en bomenplan te 

volgen en het beleidsplan. Dat is de kennisbank van het 

hele gebied!”

BeHeergroePliD AnneloeK BUnniK:

“WE borgEN dE kWalItEIt  

   vaN dIt mooIE gEbIEd”

aNNEloEk bUNNIk vErlaat dE bEhEErgroEp. SamEN mEt dE oprIchtErS EdUard dE Nooy EN JUlIUS 

EmmElot  hEEft zIJ zIch tWINtIg Jaar laNg om hEt WEl EN WEE vaN hEt park bEkommErd. mEt 

haar bIologIE-achtErgroNd EN haar lIEfdE voor dE NatUUr NEEmt dE StIchtINg afSchEId vaN 

EEN bEvlogEN EN zEEr kUNdIg bEhEErgroEplId. 

Er zIJN dE afgElopEN maaNdEN Nogal Wat moNUmENtalE bomEN gEvEld 
IN hEt park. WE hEbbEN gEmErkt dat dat vEEl EmotIES loSmaakt. WE kUN-
NEN U vErzEkErEN dat dE bomEN NIEt zoNdEr rEdEN WordEN gEkapt.

zorg voor  
dE toEkomSt
In de laatste week van 
november zijn in totaal 
zeventien nieuwe bo-
men geplant. En later 

in de winter komen er nog minimaal tien bij. Zo worden 
er nieuwe lindes rond de grote weide geplant. Zij vullen 
de kring van lindes rond de weide verder aan. Het is de 
bedoeling dat alle bomen, die de afgelopen jaren zijn 
uitgevallen, uiteindelijk in 2015 herplant zijn. Zo waar-
borgen we dat het park er over vijftig jaar nog steeds 
prachtig uitziet. 

De gemeente controleert alle bomen in het park jaarlijks 
op hun vitaliteit. Elf van hen verkeerden in een zoda-
nig slechte conditie dat zij een gevaar vormden voor 
de bezoekers van het park. Onder deze elf bomen waren 
drie enorme beuken van ongeveer 115 jaar oud. Twee 
stonden langs de Koningssloot en één bij de kinderspeel-
plaats. De stamvoet en hoofdwortels waren aangetast 
door zwammen. 

bomENplaN
Of er bomen herplant worden, en welke dat dan zijn, staat 
beschreven in het Bomenplan dat de stichting samen met 
de gemeente heeft opgesteld. Zo wordt één van de twee 
beuken langs de Koningssloot niet herplant. En op de plek 
van de beuk bij de speeltuin komt een tamme kastanje. 
Een halfhoge boom is hier meer op zijn plaats. Deze geeft 
minder schaduw. En daarbij is het leuk als kinderen kas-
tanjes kunnen gaan rapen.

WIlt U mEEr WEtEN ovEr hEt bElEId EN bEhEEr vaN bomEN IN UtrEcht? 
KijK DAn oP: www.UtrecHt.nl/Bomenzorg. Hier vinDt U ooK meer informAtie 
over De gemeentelijKe vellijst en nooDKAPPen.
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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.
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vrIENd vaN          

  
hEt park

“tJoNgE, zovEEl  
vErSchIllENdE bomEN!”

Wie kent hem niet? Herdershond Willum? Samen met zijn 
acht bazen woont hij in een studentenhuis in de Maurits-
straat. De jongens - die allemaal een speciale huisnaam 
hebben - laten Willum enkele keren per dag uit in het 
Wilhelminapark. “Iedereen die op dat moment thuis is 
loopt even mee,” zegt Djills. “Soms in de kamerjas, en 
op pantoffels”, vult Spoenky hem aan. “Het is een heel 
sociaal gebeuren”, vindt Frenk. “Iedereen kent Willum on-
derhand. We hebben dan ook vele leuke gesprekjes met 
andere hondenbezitters.”

bomENExcUrSIE
Deze zomer hebben ze voor de nieuwkomers in het huis 
een excursie in het park georganiseerd. Ping herinnert 
het zich nog goed. “We kwamen er toen achter hoeveel 
verschillende bomen er wel niet zijn in het park. Onge-
lofelijk, daar stonden we echt van te kijken.” Ze zijn al-
lemaal heel blij met zo’n mooi park om de hoek. “Je ziet 
dat het goed wordt onderhouden. En zeg nou zelf, het is 
toch heerlijk in de zomer: je koopt een stokbrood en wat 
Brie, een fles rosé erbij en genieten maar!”

De roDe BeUK  
is zieK
De markante Rode beuk 
op de rotonde bij het Ro-
sarium is ziek. De beuk is 
in 1850 geplant en heeft 
zich dankzij de uitge-

lezen plek ontwikkeld tot de mooiste boom van Utrecht-
Oost en misschien wel van heel Utrecht. Op de stam zitten 
zwarte en roodbruine vochtige plekken, die lijken op de 
kastanjebloedingsziekte. De aantasting breidt zich snel uit. 
Het gaat hier waarschijnlijk om een schimmelachtige ziek-
teverwekker: Phytophtera. 

Onderzoek
Er zijn boormonsters van de bast en het hout genomen 
om te onderzoeken of het hier inderdaad om Phytophtera 
gaat. De uitslag van dit onderzoek wordt in januari 2015 
verwacht. We moeten er natuurlijk niet aan denken dat 
deze prachtige boom geveld zal moeten worden. De Stich-
ting Wilhelminapark e.o. is in overleg met de Gemeente 
over eventuele vervolgstappen.
Houd voor het laatste nieuws onze website in de gaten: 
www.wilhelminapark.com.

PleK voor  
vleermUizen 
Ooit troffen we een vleermuis 
aan in een van de vogelkasten. 
Dit bracht ons op het idee ze 
qua huisvesting een handje 
te helpen. Vleermuizen maken 
nooit zelf een verblijfplaats, ze 
wonen in kelders en zolders, 

het liefst in kieren en gaten. Of in boomholtes, maar veel 
monumentale bomen zijn de laatste jaren verdwenen.

kort ̂  park ! NIEUWS # 
We gaan daarom tien vleermuiskasten aanschaffen. Daar-
voor gebruiken we een gedeelte van de opbrengst van 
de sponsorloop van de Utrechtse Schoolvereniging. Er is 
gekozen voor een platte kast van het merk Schwegler. 
Meer informatie: www.schwegler.nl.

We plaatsen de kasten deze winter of komend voorjaar. Het 
gebruik door vleermuizen van de kasten vraagt wat meer 
geduld dan vogelkasten. Het kan soms enkele jaren duren 
voor ze voor het eerst bewoond is. Dat zie je aan de ontlas-
ting die je aantreft op de rand van de ingang van de kast.

Vrijwilligers gezocht
De stichting is nog op zoek naar vrijwilligers die de kasten 
maandelijks willen controleren op gebruik. Heeft u interesse, 
neem dan contact op met Peter van Os, pvo@geovisie.nl.

verKeer
De drukste hoofdfietsrou-
te van de stad gaat door 
het Wilhelminapark. De 
aansluitingen buiten het 
park leveren hachelijke 
situaties op, omdat het kruisend verkeer bijna net zo druk 
is. Voorrangsregels werken niet als je zo snel mogelijk op 
de plaats van bestemming wil zijn. Alle reden tot breed be-
raad om veilig fietsverkeer te bevorderen in een gebied waar 
de voetganger voorrang hoort te hebben. De ingang vanaf 
de Burgemeester Reigerrotonde naar het park zal in 2015 
verbeterd en daarmee veiliger worden. Het probleem van 
(brom)fietsers die op wandelpaden en over het gras rijden 
lijkt onoplosbaar. Veel tijd en geld moet worden besteed 
aan onderhoud en behoud van de groenkwaliteit. Milieube-
wust gedrag is makkelijker gezegd dan waargemaakt. 

In oktober is de beukenhaag tussen wandel- en fietspad van het 
Loolaantje vernieuwd.

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 NM Utrecht.

Willum’s eerste lustrum is uitgebreid gevierd in het park.

vrIJWIllIgErS  
gAAn in gesPreK 
ovEr dE rommEl

Bijvoorbeeld als er werd gebarbecued zonder het 

gras te beschermen tegen brandplekken. Of als er 

bromfietsen op het gras waren geparkeerd. Tegelij-

kertijd waren gemeentelijke medewerkers er ook. 

Elke avond was er even contact met hen. 

Beheergroeplid Marie-José Brandenburg is tevreden 

over de actie. “De gesprekken verliepen altijd vrien-

delijk, ook als er punten van kritiek waren. De be-

zoekers leken het een goede actie te vinden.”

Iets schoner
Het park was de tijd voor de actie al schoner dan 

voorheen. Dat kwam door extra inzet van de ge-

Afgelopen zomer zijn we actief bezig geweest om het 

afval in het park onder de aandacht te brengen van 

de bezoekers. In de maanden juli en augustus wa-

ren duo’s vrijwilligers op zaterdag- en zondagavond 

zichtbaar aanwezig. Ze reikten groene vuilniszakken 

uit en waar nodig spraken ze bezoekers aan. 

meente in de weekends en de nieuwe 

afvalbakken. De vrijwilligersactie zorgde 

voor een extra duwtje in de rug. Marie-

José: “We hebben de actie geëvalueerd 

en besloten dat we dit in 2015 gaan 

voortzetten. We zullen dan wat vroeger 

in de zomer beginnen, op een door-de-

weekse avond en een weekend-avond.”

Wilt u ook vrijwilliger worden? 

Meldt u zich dan aan bij  

Marie-José Brandenburg, 

mjbrandenburg@outlook.com.

In het zomernummer kondigden we onze nieuwe fotowedstrijd al 
aan, maar we hebben nog niet veel inzendingen gehad. Daarom 
een nieuwe oproep met een enigszins ander thema: ‘Selfies in 
het Wilhelminapark’. Maak een mooie selfie, waar ook ons park 
prachtig opstaat. Mail deze naar foto@wilhelminapark.com. Let 
er op dat de resolutie hoog genoeg is.
Wij plaatsen de ingezonden foto’s op onze website: 
www.wilhelminapark.com 
Onder de inzenders wordt een leuke attentie verloot en de mooi-
ste, leukste, origineelste foto's krijgen een eervolle vermelding 
in het zomernummer.

fotoweDstrijD


