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WatEr EN vErkEEr

Na een lange winter volgde een periode die afwisse-
lend te droog en te nat was. De invloed van hemel- en 
grondwater is van groot belang voor de natuur. Het 
beïnvloeden van het waterniveau in ons park heeft de 
aandacht van deskundigen nodig. En er moeten goede 
voorzieningen beschikbaar zijn.

Onze Beheergroep volgt al jaren het waterpeil en de 
kwaliteit van het water en de watergangen. En daar 
mankeerde de afgelopen jaren nogal wat aan. Nu de 
bruggen gerenoveerd worden kan er iets aan gedaan 
worden. U leest er meer over. 

De verkeersdrukte en de veiligheid in en rondom het 
park is altijd een punt van aandacht. Over de hoofd-
fietsroute van de binnenstad naar de Uithof overleg-
gen we intensief met de gemeente. Onze stichting, 
met ruim 600 donateurs, staat voor het in stand hou-
den van een monumentaal groengebied. Dat betekent 
dat er een grens is aan het aantal fietsers dat ons park 
aan kan.

Dankzij de wijkgroenplannen zijn in de Emmalaan ex-
tra bloembedden aangeplant. De verbinding tussen 
het Hogelandsepark en Wilhelminapark is aantrekke-
lijker geworden, zeker wanneer ook de rozen bloeien 
in het schitterende Rosarium. U kunt er maanden van 
genieten!
 

Cathrien Ruys,
voorzitter Stichting Wilhelminapark 
e.o.

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.

De grote stroom fietsers bepaalt in de ochtendspits of er 

ruimte is voor voetgangers en auto’s. Behoren fietsers nog 

tot het langzame verkeer? Een aantal van hen zeker niet. 

Ieder probeert op eigen (top)snelheid zo vlug mogelijk van 

huis naar werk en school te komen.

De gemeente probeert door aanleg van een hoofdfietsroute 

het de fietsers zo gemakkelijk mogelijk te maken. De route 

door het Wilhelminapark maakt er ook deel van uit: dagelijks 

bijna 20.000 fietsers. Maar: hoe mooier de route, hoe drukker 

het wordt. 
Snelheid en veiligheid gaan niet altijd samen terwijl ver-

keersregels soms nauwelijks lijken te bestaan. Wij denken 

mee met de gemeente over de fietsdruk. Onze opvatting: een 

groen Rijksmonument moet beschermd worden, ook tegen 

overmatig gebruik.

bEWONErS kOmEN mEt GOED bUSplaN 

In de nabije toekomst worden vanwege bezuinigingen de 

buslijnen 3 en 4 samengevoegd. Ook dit heeft de aandacht 

van de stichting. Wat is de beste route door onze buurt en 

rondom ons park? Veel buurtgenoten hebben meegedacht en 

bijgedragen aan een voorstel. 

Het beste plan – met dank aan de Ramstraatbewoners! -  ligt 

nu ter inzage: een eindhalte c.q. keerpunt aan de Snellenlaan. 

vErkEEr IN EN rONDOm HEt park

wATER? ZO EENvOUDIG Is Dat NIEt!
WE vINDEN HEt EIGENlIjk NOrmaal Dat Er WatEr Staat IN DE GrOtE vIjvEr. 
maar Daar kOmt NOGal Wat bIj kIjkEN. DE StICHtING ZEt ZICH al jarEN IN 
vOOr vErbEtErING vaN DE WatErHUISHOUDING EN HEEft SamEN mEt DE GE-
mEENtE NaGEDaCHt OvEr EEN maNIEr Om DEZE tE vErbEtErEN.

cOlUMN   HEt park EN Ik
Laat ik beginnen met een compliment; een compli-
ment voor al die schoonmakers die in de vroegte alle 
resten van de barbecues en feesten, van de borrels en 
high tea’s weer opruimen. Want daarna is het park op 
zijn mooist. In de ochtend met een lichte mist en de 
knisperende buitenlucht. 

De mistlaag van nauwelijks twaalf uur eerder was ook 
indrukwekkend. Die hing als een koepel over het park. 
Door alle houtskoolvuurtjes en de geuren van gebak-
ken vlees, door regen en zon, door muziek en natuur; 
het Wilhelminapark verandert elke dag en elk uur van 
karakter. Maar telkens is het een feest om er doorheen 
te fietsen. Studenten op weg naar de Uithof, ouders 
die hun kinderen naar school brengen en ik fiets rustig 
naar Het Spoorwegmuseum en zeg met het jaar meer 
mensen gedag. 

PAUl vAN vlIjMEN
Directeur Spoorwegmuseum

lEIDINGEN ZIjN OUD
Nu nog wordt het water vanaf de Zilveren Schaats door 
een persleiding gepompt die onder de Dillenburgstraat 
door naar twee fonteintjes in de Koningssloot loopt. De 
pomp is in handen van het Waterschap. 

Als het waterpeil aangepast moest worden was er altijd 
overleg nodig tussen de gemeente en het waterschap. Dat 
is omslachtig. Daarbij klopt de diameter van de leiding naar 
de zuidelijke tak van de Koningssloot niet, waardoor de 
wateraanvoer te weinig was. Vooral 's zomers geeft dat pro-
blemen. Een constant waterpeil in de vijver is van levens-
belang voor het wortelsysteem van de bomen in het park.

NIEUW plaN
In het plan dat er nu ligt voeren twee pompen het water 
aan vanuit de Minstroom. De diameter van de aanvoer-
buizen is aangepast en beide pompen komen nu onder 
gemeentelijk toezicht. Nu kan er sneller actie kan worden 
ondernomen als het waterniveau daarom vraagt.

rENOvatIE  
COlIGNybrUG
De aanleg zal worden gecom-
bineerd met de renovatie van 
de Colignybrug. De nieuwe 
pompen worden met tijd-
schakelaars aangestuurd. De 
beheergroep zal het waterpeil 
nauwlettend in de gaten hou-
den met behulp van de aan-
gebrachte peilschalen in het 
park. In de toekomst hopen 
we dat het waterpeil in het 
park constant is, met vol-
doende verversing.



Fotografie: 
Peter van Os en  
Christiaan Tielemans
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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
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

laNGE pICkNICktafElS vOl brOODjES, OEStErS, qUICHES, SalaDES, pIZZa'S, lI-

mONaDE, WIjN, SapjES EN ESprESSO. EEN lUNCH mEt tWEEHONDErD bUUrtGE-

NOtEN vOrmDE HEt lUIStErrIjkE bEGIN vaN DE DaG vaN HEt park. HEt WaS EEN 

GrOOt SUCCES, mEDE DaNkZIj DE bIjDraGEN vaN EEN aaNtal lOkalE WINkE-

lIErS. HEt WaS mEtEEN GEZEllIG DrUk IN HEt park. Er WErDEN tOEStEllEN GE-

bOUWD, GEklOmmEN, GESprONGEN, GErOEID,  GEkNUtSElD EN GEDaNSt. DE vEIl-

ING trOk EEN HOOp bEZOEkErS EN HEt prOGramma Op HEt pODIUm mEt lOCalE 

baNDS tHE rEmEDy EN Gaja vIEl ECHt IN DE Smaak. kOrtOm: EEN praCHtDaG!

BOEKjE OvEr HEt 
UtrECHtS rOSarIUm
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Ro-
sarium schreef Rudo den Hartog een leuk en informatief 
boekje over de prachtige rozentuin. De lezer wordt langs 
verschillende rozen, unieke kunstwerken en enkele bij-
zondere panden in de omgeving van het Rosarium geleid.
Rudo is hiervoor stevig de geschiedenis ingedoken. “Toen 
de rozenkwekers honderd jaar geleden met het Rosarium 
wilden beginnen waren er twee mogelijke locaties in 
beeld. Naast het net aangelegde Hogelandsepark was ook 
het Moreelsepark een optie.”

vOOrtbEStaaN aaN ZIjDEN DraaDjE
Gelukkig is het de huidige locatie geworden. Op 7 juni 
1913 droeg de Vereeniging tot Bevordering van de Ro-
zenteelt ‘Nos Jungunt Rosae’ het Rosarium over aan de 
gemeente Utrecht. Hiermee was het de eerste openbare 
rozentuin in Nederland. “Vanwege de aanleg van wegen 
is het voortbestaan enkele keren heel onzeker geweest”, 
vertelt Rudo. “En ook na een heel strenge winter aan het 
eind van de dertiger jaren. Toen is 90 procent van de ro-
zen doodgevroren.”

DrUkkE UItStalkaSt
De rozenkwekers gebruikten het Rosarium als een soort 
uitstalkast, waarmee ze reclame maakten voor hun pro-
ducten. “Vroeger waren er meer en smallere paden dan 
nu. Er stonden wel 150 tot 200 verschillende variëteiten 
rozen in”, weet Rudo. “Tegenwoordig zijn dat er nog maar 
40 tot 50. Zo blijft het onderhoud betaalbaar.”
Het Utrechts Rosarium, Een cultuurhistorische wandeling, 
uitgeverij Matrijs.

Het is te koop bij de Utrechtse boekhandels en op 
www.matrijs.com en kost e 9,95.

ZANG, POëZIE EN lITERATUUR IN dE sTRAlENdE ZON

fEEStElIjkE vIErING 
vaN EEUW rOSarIUm
De viering van 100 jaar Rosarium is een groot succes ge-
worden. Op vrijdagmiddag 8 juni om 16 uur beet een ge-
legenheidskoor onder leiding van Joep de Bont het spits 
af met het zingen van een medley van een aantal Rozen-
liederen. Dit was exact het tijdstip waarop de kwekers 
honderd jaar geleden het Rosarium overdroegen aan de 
gemeente Utrecht. Bewoonster Marlies Souren droeg een 
rozengedicht voor. 

ErIk vErHEUl, OpZICHtEr OpENbarE rUImtE WIjk OOSt, GEmEENtE UtrECHt

“OUdE bOmENStrUCtUUr  KOMT tErUG”
ErIk vErHEUl IS DE NIEUWE WIjkOpZICHtEr OpENbarE rUImtE UtrECHt OOSt. HIErvOOr WErktE HIj 
IN DE WIjkEN vlEUtEN-DE mEErN, vlEUtErWEIDE EN HaarZUIlENS.

Erik Verheul (tweede van rechts) en Hans Kruse en Rob Hendriks vanuit 
Stadsontwikkeling bespreken met beheergroepleden Anneloek Bunnik 
(rechts) en Hanny Sliepen de stand van zaken rondom het bomenplan.

“Het groen in Utrecht-Oost is ouder dan dat in Vleuten en 
omgeving. In deze wijk zijn mensen sterk betrokken bij 
hun leefomgeving en doen veel aan zelfbeheer,” consta-
teert Erik. “De beheergroep van de Stichting Wilhelmina-
park is heel alert en uiterst actief. Maar het monumentale 
Wilhelminapark is dan ook een parel.”
De ochtend dat ik Erik spreek maakt hij met twee col-
lega’s van Stadsontwikkeling Utrecht  en twee leden van 
de beheergroep een inventarisatieronde door het park. 
“We bekijken de stand van zaken rondom het bomenplan,” 
verklaart Erik. “Zo’n tweederde deel van het plan is uitge-
voerd. Je ziet dat langzaam de oude bomenstructuur weer 
naar voren wordt getoverd. Mooi hoor.”

NIEUWE plaNtvakkEN
Wie goed oplet zal zien dat er enkele nieuwe plantvakken 
gemaakt zijn. In het noordelijke deel van het park en in 
de Emmalaan zijn er nieuwe bloemperken bijgekomen. Ook 
staan er nieuwe planten in de border bij het restaurant.

vrIEND vaN          

  
HEt park

marja: “praCHtIG  
HIStOrISCH park”

Schrijfster Marja Pruis: “Als ik naar huis ga vormt het Wil-
helminapark voor mij een perfecte afsluiting van de stad. 
Ineens is de wereld groen en hoor ik de vogels fluiten. Het 
park is nooit hetzelfde. Statig en ingetogen bij bewolkt 
weer, uitbundig in de zon. Dan zie je de mensen genieten. 
Ze voetballen, hardlopen, picknicken, luieren en lezen.
Het Wilhelminapark heeft een mooie maat, passend bij de 
stad Utrecht. Ik vind het fijn dat het park zo oud is, dat 
geeft een historische sensatie. En wat goed dat er een 
club is die helpt dat in stand te houden. Daarom ben ik 
vriend van het park.”

Daarna werd het eerste exemplaar van het boekje over het 
Rosarium aangeboden aan Jeroen Kreijkamp, wethouder 
van onze wijk. Ongeveer tweehonderd gasten proostten 
daarna op deze mooie verjaardag en kochten het boek dat 
ter plekke verkrijgbaar was.

Met dank aan enkele bewo-
ners van de Stolberglaan 
voor de organisatie van dit 
festijn!

Wethouder Kreijkamp toont 
trots het nieuwe boekje. Rechts 
schrijver Rudo de Hartog.


