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ZUINIg op oNS park 

Het is weer volop genieten in het Wilhelminapark
en het Rosarium. We zien mensen enthousiast
sporten, praten, drinken en gewoon kijken naar
alles wat leeft en beweegt. In de zomer besteden
we er extra veel aandacht aan om de conditie van
het park optimaal te houden.  

Grote belangstelling heeft een keerzijde. Er blijft 
veel rotzooi achter en er wordt nog steeds veel 
gefietst op wandelpalen en over het gras. Bezoekers 
bewust maken van wat de consequenties zijn, vraagt 
om actie. Hopelijk merkt u hier iets van.

De bunker in het park is inmiddels een zichtbaar
monument geworden. Elke zaterdag- en zondagmid-
dag kunt u erin. Kunstenaars hebben er een mooie 
expositieruimte van gemaakt. De moeite waard om 
eens een kijkje te nemen.

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.

“IK gENIET vAN dE 
NATUUR TIjdENs HET 
wERK”
Ze zijn al bijna niet 
meer uit het park 
weg te denken, de 
verkeersregelaars 
op het kruispunt 
van het Loolaantje 
met de Koningslaan. 
Sinds de brug op de 
Stadhouderslaan af-
gesloten is werkt ver-
keersregelaar Frans 
Sievers hier tijdens de 
spits. En met plezier. “Het is een uitdagende klus: het omleiden van de auto’s dwars door een drukke fietsroute. We staan hier fantastisch: al dat groen, daar hou ik van. Ik geniet van de vogels en de natuur om me heen. Mag ik de mensen hier een groot compliment maken? Ze zijn al-tijd vriendelijk, wensen ons goedemorgen en volgen onze aanwijzingen ook nog eens goed op."

cOlUMN   hEt park EN Ik

We worden een dagje ouder.
Toen ik deed of ik studeerde heb ik heerlijke uren 
doorgebracht op het grote grasveld. Hangen met 
vrienden, in de nooit vergeefse hoop dat er nog iets 
leuks ging gebeuren. Melodramatisch in het zachte 
mos aan de waterkant ‘Narziss und Goldmund’ lezend 
(ik leefde mijn eigen Bildungsroman in die tijd). 
Middenin de nacht stiekem zoenend op een bankje. 
Later, de kinderwagend duwend, aangesproken door 
dezelfde zwerver die me destijds betrapte, maar nu 
met: ‘Mooi weer voor een wandeling met die kleine 
hè mevrouw?’ Nog een jaar of tig, en dan ga ik naast 
hem lekker bejaard zitten wezen.
In het Wilhelminapark.

clAUdIA dE bREIj
Cabaretière

Dag vaN hEt WIlhElmINapark:
hEt WaS DE tIENDE kEEr Dat DE Dag vaN hEt 
WIlhElmINapark IS gEhoUDEN, EN WEl op  
ZoNDag 15 jUNI. Wat ooIt bEgoNNEN IS alS 
laNDElIjk INItIatIEf vaN DE aNWb, IS NU EEN 
vollEDIg lokaal gEorgaNISEErD parkfEESt. 
DE totalE orgaNISatIE EN foNDSENWErvINg 
ZIjN IN haNDEN vaN DE StIchtINg Dag vaN 
hEt WIlhElmINapark.

“Een ontzettend leuke klus”, zegt scheidend voorzitter 
Christiaan Tieleman, “die we met onze zeven bestuurs-
leden met veel enthousiasme neerzetten! Het was een 
hele toer om voldoende financiële middelen bij elkaar te 
krijgen om deze dag voor alle parkgasten mogelijk te kun-
nen maken. Voorheen droegen de ANWB en gemeente flink 
bij, tegenwoordig zijn we steeds meer aangewezen op de 

lokale kracht van Utrecht 
Oost.” Dat er rondom het 
park volop betrokkenheid 
is bij de Dag van het 
Wilhelminapark mag dui-
delijk zijn: met behulp 
van lokale sponsoren, lo-
kale bands en veel lokale 
winkeliers en activiteiten 
was ook dit jaar de Dag 
van het Wilhelminapark 
een feest voor iedereen!

 

 wINNAAR
fotoWEDStrIjD
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IN hEt WINtErNUmmEr vaN NIEUWS UIt hEt 
park hEbbEN WE DE lEZErS UItgENoDIgD om 
mEE tE DoEN aaN EEN fotoWEDStrIjD mEt alS 
thEma: ‘hEt WEEr IN hEt WIlhElmINapark.'

Negen mensen stuurden werk in. Herfst, zomer, winter, 
sneeuw, zon, het park ziet er steeds anders uit. Uit al deze 
foto’s heeft de redactie van Nieuws uit het Park uiteinde-
lijk een winnaar geselecteerd. Dat is deze foto van Chris-
tian Goedhart. Uit het juryrapport: ‘Mooi scherp; verras-
send dat deze bomengroep toch zichtbaar en herkenbaar 
het Wilhelminapark is.’ En: ‘stoere bomen en Wilhelmina 
op de achtergrond’.

Christian gefeliciteerd! Jij krijgt een afdruk van je 
foto op aluminium, beschikbaar gesteld door vaklabo-
ratorium Color Utrecht.

Op onze website: www.wilhelminapark.com tonen we van 
elke inzender een foto. Daar staat ook een link naar onze 
Facebookpagina, waar je alle inzendingen kunt bekijken.

NIEUWE opgavE
Wilt u ook meedoen? Dat kan! We organiseren er nog 
een. Ditmaal is het thema: 'Mensen in het Wilhelmina-
park.’ Stuur uw foto naar foto@wilhelminapark.com. 
Ook selfies zijn welkom.

www.facebook.com/wilhelmina.park.10



gA HET 
ZIEN IN 
dE EX-
bUNkEr

Ons park heeft er weer een juweeltje bij: de EXbunker. 
De vroegere schuilplaats is momenteel een gratis po-
dium voor jonge en vernieuwende kunstenaars.

Al sinds eind mei is de bunker elke zaterdag en zondag 
tussen 12 en 17 uur geopend voor publiek. “En er lopen 
heel wat mensen binnen”, zegt initiatiefnemer en foto-
graaf Daan Bramer. “In de eerste twee weekenden hebben 
we een kleine driehonderd bezoekers gehad. En niet al-
leen nieuwsgierige wandelaars, maar ook mensen uit de 
andere kant van de stad die ervan gehoord hadden.”

Momenteel is er werk te zien van Daniel de Bruin, student 
visual arts en design aan de HKU. Hij maakte speciaal 
hiervoor geheel nieuw werk onder de titel ‘This New Tech-
nology’. De bedoeling is dat er elke maand een andere kun-
stenaar te zien is. Daan: “We sleutelen nu aan de winter-
programmering. Gedacht wordt aan een seizoensgerichte 
programmering. Wellicht van april tot en met september 
verschillende exposities, in de wintermaanden optredens. 
We gaan zien hoe het loopt.” 

Meer informatie: www.exbunker.nl
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Foto's zijn gemaakt door  
Martine ter Linden (Dag van het Park)

15 jUNI 2014     Dag vaN hEt park

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
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

gEsPONsORd dOOR:
jONgENKlAssE.Nl EN ANNA gROOT

boDEmgEStElDhEID 
gROTE wEIdE
De Stichting heeft een zienswijze bij de gemeente in-
gediend tegen het gebruik van het grote veld tijdens 
de Singelloop. Dit evenement is te grootschalig gewor-
den. In 2013 waren er circa 20.000 mensen en veel 
tenten en kramen. Funest voor het  groen, zeker wan-
neer het weer ongunstig is. 
 
Ons argument: een te grote druk op het veld veroorzaakt 
een verdichting van de bodem. Dit tast de kwaliteit van 
het groen aan en verkort de levensduur van bomen, plan-
ten en het gras. Het is slecht voor de uitwisseling van 
bodemgas, de biodiversiteit van de grond en wortelgroei.
De gemeente heeft hier inmiddels onderzoek naar laten 
uitvoeren. Dit wijst uit dat de verdichting aan de buiten-
rand van het centrale gazon, tussen en nabij de bomen, 
het grootst is. Geadviseerd wordt om op die plaatsen de 
grond extra te bewerken. Een ander advies is om inten-
sieve betreding in de toekomst te voorkomen.

afvalZakkEN UItDElEN

Beheergroeplid Marie-José Brandenburg is het aanspreek-

punt. “Het plan is nu dat er op warme zaterdag- en zon-

dagavonden tussen 18 en 20 uur mensen van de gemeente 

rondlopen in het park en bezoekers informeren. Ze vragen 

hen om hun eigen afval op te ruimen en delen hierbij af-

valzakken uit. De politie en gemeentelijke toezichthouders 

kunnen in een voorkomend geval ondersteuning bieden.”

Er hebben zich bij Marie-José zo’n zestien vrijwilligers 

gemeld die deze gemeentemedewerkers gaan vergezellen. 

“Het is natuurlijk de kunst om de boodschap zo te bren-

gen dat het gezellig blijft èn toch effect sorteert”, zegt 

José. “We weten niet of het gaat werken, we gaan het 

gewoon proberen.”

 
Ergert u zich ook aan de achtergebleven etensresten en afval? Wilt u meedenken over een oplossing? 

Heeft u suggesties of ideeën die het probleem kunnen verminderen? Deze horen we graag! Stuur een mailtje naar: 

info@wilhelminpark.com, met uw suggestie of idee. Vergeet uw naam, adres en telefoonnummer niet.

vrIEND vaN          

  
hEt park

cHRIsTEl dE vlETTER: 
“SpEUrtocht IS  
EEN aaNraDEr!”

Christel de Vletter is regelmatig met haar zoontje 
Valentijn in het Wilhelminapark. 'We zitten veel in de 
speeltuin of voeren de eendjes. Samen met Valentijn heb 
ik de Speurtocht gedaan. Voor volwassenen minstens zo 
leuk als voor kinderen. Je leert er heel veel over bomen 
en planten. Dit was echt genieten met je kind en ik had 
enkele leuke ‘o-ja momenten’. Het park is alle seizoenen 
mooi. Sfeervol in de winter, spannend in de herfst en 
gezellig in de lente en de zomer.”

vlEERMUIZENKAsTEN 
caDEaU
Op 24 april 2014 heeft de Utrechtse Schoolvereniging 
(USV) een sponsorloop georganiseerd voor goede doelen 
in de omgeving van de school in de Frans Halsstraat. 
De Stichting Wilhelminapark e.o. krijgt € 500 van de op-
brengst voor de aanschaf van 8 - 10 vleermuizenkasten. 

De stadsecologe Gitty Korsuize is heel enthousiast over 
dit plan en gaat het ophangen en periodiek controleren 
van de kasten begeleiden. De school heeft al eerder twee 
bomen aan het park geschonken. We zijn heel blij dat de 
school van de Parkrangers nu weer een bijdrage wil leve-
ren aan het park.

“Waar lATEN  

wE dE rommEl?”
EEN KlEINE TwEE jAAR gElEdEN wAs ER IN HET UNIvER-

sITy cOllEgE EEN bIjEENKOMsT vAN OMwONENdEN 

vAN HET wIlHElMINAPARK EN OMgEvINg, wAARIN 

vEEl AANdAcHT wAs vOOR dE gEvOlgEN vAN HET 

INTENsIEvE ZOMERsE gEbRUIK vAN ONs PARKgEbIEd. 

bRANdPlEKKEN vAN bARbEcUETjEs EN AcHTERgEblEvEN 

ZwERfvUIl ZIjN dE gROOTsTE ERgERNIssEN.

De gemeente is hard op zoek naar een effectieve aan-

pak hiervan, en overlegt met betrokkenen, waaronder de 

Stichting en leden van onze Beheergroep. Het zou mooi 

zijn als de bezoekers zich meer bewust worden van de 

gevolgen van het achterlaten van afval en brandplekken 

in het gras en dergelijke.

vUIlNIs TIjdENs

wARME ZOMER-

AvONdEN:


