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Nieuws

WOORD VAN DE NIEUWE 
VOORZITTER
Net als Cathrien streef ik ernaar om dit prachtige 
stadspark te behouden als monument, als groen hart 
van Utrecht Oost en natuurlijk voor iedereen toe-
gankelijk. Mede door de enorm toegenomen druk op 
het park is dat best lastig. We kennen allemaal de 
gezellige drukte op warme dagen, de sportclubjes en 
afstudeerborrels. Daarbij hebben we ook te maken met 
een gemeente die een sterke hang heeft naar veel en 
grootse evenementen. Natuurlijk bij voorkeur in een 
mooie en monumentale omgeving... ons park. Eén van 
de vragen waar de stichting zich mee bezighoudt is: 
wat is de impact van dat alles op het Wilhelminapark? 
Mijn ambitie als nieuwe voorzitter is om een balans 
te vinden tussen de recreatieve mogelijkheden en het 
behoud van dit prachtige groenmonument. Overigens 
zoeken wij nog vrijwilligers die ons daarin bij kunnen 

staan. Dat kunnen mensen zijn 
met ‘groene handen’, maar ook 
mensen met bestuurlijke erva-
ring. Heeft u interesse? Mail dan 
naar info@wilhelminapark.com.

Michiel Wijn
voorzitter stichting 
Wilhelminapark e.o.

Op 31 augustus heeft het bestuur van de stichting 
Wilhelminapark in kleine kring het afscheid van 
Cathrien Ruys als voorzitter gevierd. Deze viering 
vond plaats bij het beeld van koningin Wilhelmina. 
Cathrien was, voor mij in ieder geval, een beetje 
‘de koningin’ van ons Wilhelminapark. De afgelopen 
acht jaar was zij de zeer betrokken voorzitter van de 
stichting. Tijdens haar voorzitterschap kenmerkte 
zij zich als een bedreven netwerker. Zo had ze haar 
contacten in de buurt en vertegenwoordigde ze de 
stichting bij instellingen, scholen en de wijkraad. 
Ook bij de gemeente was Cathrien het gezicht van 
stichting Wilhelminapark e.o. Met haar woorden ‘Het 
park is van iedereen’ ging zij het gesprek aan met 
alle belanghebbenden met één heldere doelstelling: 
behoud van ons prachtige Wilhelminapark. Cathrien 
heeft dat geweldig gedaan, daarom willen wij haar 
dan ook via deze weg nogmaals bedanken.

Cathrien Ruys en Michiel Wijn

Cathrien bedankt! 

De gemeente heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het 
plaatsen van twee ondergrondse afvalcontainers in het Wilhelminapark. 
Daar is een lang vooroverleg met de stichting aan voorafgegaan. Afval-
containers zijn hard nodig, maar ontsieren het park ook. Uiteindelijk 
hebben we samen een goede plek bepaald in de buurt van de speelweide 
en niet te veel in het zicht. 
In een wijkbericht heeft de gemeente de aanvraag uiteengezet en hoe 
daarop gereageerd kan worden. Deze vindt u op onze site www.wilhel-
minapark.com. Uiteindelijk nemen B&W de beslissing over.

ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

Deze maand bestaat de EXbunker twee en een half jaar. 
De kleine expositieruimte in de voormalige bunker in 
ons park biedt een gratis podium aan jonge en ver-
nieuwende kunstenaars. Ze krijgen een maand lang de 
sleutel met de aansporing: ‘Maak er iets moois van.’ En 
dat doen ze! Onlangs heeft de gemeente Utrecht in het 
kader van de Cultuurnota een vierjarige subsidie toege-
kend aan EXbunker. De gemeente karakteriseert de expo-
sitieruimte als ‘een buitengewoon sympathiek initiatief 
op een historisch belangrijke plek’. Ze beoordeelt de 
kwaliteit van de exposities als goed, in driekwart van de 
gevallen is het werk speciaal voor deze locatie gemaakt. 

BEST BEZOCHT
Sinds de opening in juni 2014 hebben meer dan 25.000 
mensen de EXbunker bezocht. Van gangbare kunstlief-
hebbers tot toevallige passanten, en van slechts twintig 
bezoekers op een regenachtige zaterdagmiddag tot meer 

dan honderd op een zonnige zondag. Zet je het aantal 
bezoekers af tegen de twintig vierkante meters van 
EXbunker, dan is deze voormalige schuilplaats per m2 de 
drukstbezochte kunstlocatie van Utrecht. 

VIERJARIGE SUBSIDIE VOOR EXBUNKER

KROOS AANGEPAKT
Tjonge wat veel kroos in de Koningssloot! Dat komt 
door de toegenomen aanvoer van voedselrijk water uit 
de Krommerijn en de slechte doorstroming vanwege 
een verstopte duiker tussen de Koningssloot en de 
grote vijver. Samen met de gemeente hebben we een 
Waterplan opgesteld. Zo zal de aanvoer van Kromme-
rijnwater worden verminderd, de verstopte duiker wordt 
vervangen door een grotere open verbinding, de slib-
laag in de Koningssloot wordt gebaggerd en er komen 
nieuwe waterplanten in de vijver. In de afgelopen 
maanden is het kroos al verwijderd. Het water kan nu 
weer zuurstof opnemen. Er wordt voorkomen dat afster-

vend kroos ‘s winters 
naar de bodem zakt, wat 
tot een verdere toename 
van de voedingsstof-
fen in het water zou 
leiden. In het voorjaar 
van 2017 zullen manden 
met waterplanten zoals 

waterlelie, fonteinkruid en kikkerbeet in de vijver wor-
den geplaatst. Het gaat vast heel mooi worden!

TROTS OP ZO’N MOOI PARK
Ik ben opgegroeid in De Bilt en in mijn jeugd 
ontstond de liefde voor de stad Utrecht. Waar ik 
ook was, bij m’n vader in De Bilt of bij m’n moeder 
in Bilthoven, overal was de Domtoren in het zicht. 
Op de fiets naar Utrecht maakte ik voor het eerst 
kennis met het Wilhelminapark (waar toen nog 
regelmatig luchtballonnen opstegen). Het park 
en de mooie huizen eromheen maakten indruk. 
Inmiddels woon ik in Utrecht-Oost en ben ik 

regelmatig in het park te vinden: 
hardlopend, fietsend, liggend in 
de zon enz. En als ik er ben heb 
ik altijd een gevoel van trots dat 
Utrecht zo’n mooi park heeft.

Coen Swijnenberg
Deejay radio 538

COLUMN 
HET PARK EN IK

http://www.wilhelminapark.com
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Cor Brouwer is slager in de 
Burgemeester Reigerstraat. 
Het park en de slagerij heb-
ben al meer dan honderd 

jaar een speciale band. “Ik was 
twaalf jaar toen Juliana het standbeeld van Wilhel-
mina onthulde. We liepen er vanaf de Maliebaan-
school door de Burgemeester Reigerstraat naartoe. 
Alle kinderen met een oranje lint om het hoofd. Wat 
een mooie tijd was dat voor het park. Natuurlijk, het 
park werd ook toen druk bezocht, maar het was toch 
rustig en stil. Geen afval en vuil, op het gras mocht 
je niet eens lopen. De parkwachter hield dat wel in 
de gaten. Maar als je nu ziet hoe het park er soms 
bij ligt! Wat zeg je? Barbecue? Nee, die aluminium 
rotzooi verkoop ik absoluut niet. Ze laten giganti-
sche schroeiplekken achter op het gras. Dat mensen 
dat niet begrijpen! Verbieden die dingen. 
Onze relatie met het park wil ik graag houden zoals 
hij altijd al was: prima. Daarom ben ik vriend van het 
park. En als ik met pensioen ben meld ik me bij jullie 
als vrijwilliger.

“EEN 
DIERBARE 
RELATIE”

Vriend 

van het 

park

Gaat het openbaar groen u ook aan 
het hart? Word vriend van het Wilhel-
minapark 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 
betaalverzoek, samen met een datum 
en de locatie van de nieuwjaarsbijeen-

komst. U kunt vriend worden via 
www.wilhelminapark.com 
Maar schriftelijk kan ook! 

Stuur een kaartje naar: 
stichting Wilhelminapark e.o., 

Postbus 14149, 3582 GC  Utrecht.

VRIENDEN GEZOCHT

COLOFON
Een uitgave van de Stichting Wilhelminapark en 
omgeving. De nieuwsbrief wordt gemaakt door een 

creatief tweetal: de zussen Anna en Seppie 
Groot. Anna zorgt voor eindredactie en foto-
grafie. Seppie doet de vormgeving en opmaak.
Oplage 5000 exemplaren.

LEDEN VAN DE STICHTING
Michiel Wijn (voorzitter)  
Martine ten Voorde (secretaris) 
Peter van Os (penningmeester) 
Michiel Angenent, Roy Beijaert, Peter van Dijk, 
Anna Groot, Mieke Oldenburg en Hanny Sliepen.

E
en

 boom uitgelich
t

Donaties aan stichting 

Wilhelminapark e.o. zijn 

zeer welkom! Dat kan op 

NL25 INGB 0006 5470 70. 

“Dat is toch gezellig?”

EVENEMENTEN
De gemeente Utrecht gaat nadenken over beleid ten 
aanzien van evenementen in de Utrechtse parken. 
We hebben hier al langer voor gepleit en we zijn hier 
blij mee! Waarom, denkt u misschien? Zoveel evene-
menten zijn er toch niet in het Wilhelminapark? En 
ze zijn toch gezellig? Tot een aantal jaren geleden 
dacht de stichting daar exact zo over.
De tijd dat mensen alleen maar een ommetje maak-
ten in het park of genoten van de zon op een bankje 
ligt ver achter ons. In de zomermaanden ligt het 
park vol mensen. Ook neemt het aantal sporters toe, 
evenals het aantal evenementen. Tot 2012 was het 
beleid om jaarlijks niet meer dan vijf evenementen-
vergunningen af te geven. Het afgelopen jaar zijn 
dat er al twaalf geweest, waarvan sommige voor 
meerdere dagen. Terwijl steeds zwaarder materieel 
wordt gebruikt: auto’s, grote tractoren en vrachtwa-
gens, zware tenten.

HET TIJ KEREN 
Door het steeds intensievere gebruik verdicht de 
bodem zich en klinkt de grond in, waardoor de 
wortels van bomen rond de grote weide onvoldoende 
ruimte hebben om te kunnen blijven groeien. 
Het wordt tijd dat we ons afvragen wat het park 
eigenlijk van ons nodig heeft om op de langere 
termijn zijn vitaliteit te behouden. Dat is een mooie 
uitdaging. Het Wilhelminapark is een van de weinige 
oude stadsparken in Nederland die nog zo intact 
zijn. Laten we zijn schoonheid koesteren. 

De kastanjeoogst was weer groot dit jaar! De meeste 
lagen onder de bijna 120 jaar oude monumentale Witte 
paardenkastanje, vlak bij de Julianarotonde aan de 
rand van de grote speelweide. In het voorjaar zit de 
boom vol met grote trossen met witte bloemen, ook 
wel ‘kaarsen’ genoemd. De insecten komen af op de 
gele vlek midden in de bloem. Na de bestuiving ver-
kleurt de vlek via oranje naar rood, waarna de insecten 
deze bloem verder overslaan en linea recta naar andere 
geelgevlekte, nog te bestuiven bloemen gaan. Handig! 

VERSCHILLEN
Er staan zo’n vijftig witte paardenkastanjes in het 
park. Daarnaast zijn er nog met rode bloemen en 
bolsters zonder stekels en met witte, dubbele bloe-
men. De bomen met de dubbele bloemen zijn zodanig 
gekweekt, dat er geen kastanjes aan komen. Deze zijn 
zeer geschikt om geplant te worden langs 
wegen en bij parkeerplaatsen, omdat er 
dan geen stekelige bolsters en kastanjes 
op de hoofden van voorbijgangers of de 
auto’s kunnen vallen.

NIEUWE BOOMZIEKTE 
TAST ESSEN AAN
In 2010 is de essentaksterfte voor het eerst in 
Nederland opgedoken. Een schimmel tast eerst het 
blad en daarna de takken aan, die vervolgens afbre-
ken. Hierdoor vormen essen in parken en langs wegen 
een risico voor de veiligheid. In Utrecht staan zo’n 
24.000 essen geregistreerd, dat is 18% van het totale 
bomenbestand in de stad. Ongeveer de helft van deze 
bomen blijkt aangetast te zijn. In Amelisweerd is 
dat maar liefst 80%. Er is helaas nog geen geschikte 
bestrijdingsmethode voorhanden, de situatie is 
daarom vrij verontrustend. 

Van de veertig essen in het Wilhelminaparkgebied zijn 
de meeste licht aangetast. Hun conditie wordt nauw-
lettend gevolgd. Verwacht wordt dat elk jaar twee tot 
vier essen zullen uitvallen. De hoop is gevestigd op 
pogingen om een es te kweken, die resistent is tegen 
de ziekteverwekkende schimmel.

DE WITTE 
PAARDENKASTANJE

Elk jaar houden de gemeente en de stichting een 
integraal overleg, waarin de stichting vergadert met 
ambtenaren van verschillende gemeentelijke diensten 
die met ons park te maken hebben. Dat varieert van 
Stadsbedrijven, Politie, Toezicht & Handhaving, Veilig-
heid, Verkeer, Water, tot Monumentenzorg, Openbare 
ruimte, het wijkbureau OostNoordOost en Vergunnin-
gen Evenementen. Over en weer zien de deelnemers 
hoe zij werken en tot besluitvorming komen. 

In het overleg van eind september zijn de volgende 
onderwerpen aan de orde geweest:

het bomenplan dat vijftig jaar vooruitkijkt,
de inklinking van de grond onder de 
speelweide, 
de problematiek van de waterdoorstroming en 
-kwaliteit (blauwalg, kroos),
de hoeveelheid asfalt bij het Rosarium en het 
Hogelandse Park, 
de evenementen die de druk op het park 
extra verhogen, 
 het barbecueën en slacklinen, 
jongerenoverlast, veiligheid, toezicht en 
handhaving, 
de (eventuele) toiletvoorziening en 
afvalcontainers.

Tijdens dit overleg zijn er twee werkgroepen gevormd 
van ambtenaren en vrijwilligers van de stichting. 
De een gaat over Veiligheid, en de andere over de 
Evenementen. Samen gaan ze verder kijken naar 
oplossingen. Op andere gebieden, zoals bijvoorbeeld 
Verkeer en Water, zijn al eerder dergelijke werkgroepen 
gevormd. Het is mooi om al deze onderwerpen met 
elkaar te delen vanuit ieders eigen perspectief. Heel 
leerzaam ook. Volgend jaar weer!

INTEGRAAL OVERLEG

SAMEN KIJKEN HOE 
HET BETER KAN

BOEK OVER DE LIEFDE 
TUSSEN BUURT EN BOOM
Op 2 december is het eerste exemplaar van Beuken-
bloed door initiatiefneemster en fotografe Wieke 
Eefting aangeboden aan burgemeester Jan van Zanen 
in restaurant het Wilhelminapark. 
Beukenbloed is voor E 29,95 te koop bij Boekhandel 
Ostade, Broese Boekverkopers en Bruna Nachtegaal-
straat, of via www.beukenbloed.nl.


