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ZUINIG OP ONS PARK

Het Wilhelminapark en aangrenzende groengebieden 
staan volop in de belangstelling. Het park wordt 
druk bezocht en aandacht voor onderhoud en behoud 
van de natuur wordt steeds belangrijker.
De misplaatste reclameborden in het beschermde 
plantsoen van de Bruine beuk zijn gelukkig weer 
verdwenen. Bezwaarschriften en gesprekken met 
belanghebbenden hebben resultaat gehad. Ruim 600 
mensen tekenden de petitie. Hieruit blijkt ook de 
betrokkenheid van de omwonenden.

Uw steun heeft onze Stichting hard nodig. Economi-
sche Zaken van de gemeente Utrecht wil meer eve-
nementen en festivals toestaan. Zware voertuigen, 
aggregaten, mobiele kramen die hierbij gebruikt 
worden richten onherstelbare schade aan en vernie-
len bomen en struiken. Niet altijd direct zichtbaar, 
maar hoeveel beeldbepalende bomen worden voortij-
dig geveld? Bezwaar maken is dan te laat!

De Stichting Wilhelmi-
napark komt op voor de 
natuur. Dat betekent 
ook dat niet alles moet 
kunnen.

Cathrien Ruys, 
voorzitter stichting 
Wilhelminapark e.o.

Dit is het laatste voorwoord van Cathrien als voorzit-
ter van de stichting Wilhelminapark. Na tien jaar met 
hart en ziel de belangen van het park en de omwo-
nenden behartigd te hebben geeft zij het stokje nu 
door aan Michiel Wijn. Cathrien, enorm bedankt voor 
je gedrevenheid al die jaren. We zullen je missen!

De gemeente wil de Bruine beuk bij het Rosarium zo lang 
mogelijk laten staan. Daarvoor heeft ze op 22 juni aan de 
wortelkluit zo’n 2.000 liter ‘compostthee’ toegediend. Dit is 
een aftreksel van houtcompost met goede schimmels, dat 
het bodemleven rond de wortels moet stimuleren. Daarna is 
een laagje fijne houtcompost onder de boom aangebracht. 
Verwacht wordt dat hierdoor de boom de aantasting door de 
bodemschimmel Phytophthora plurivora langer zal overleven. 
De boom wordt pas gerooid, als hij onveilig wordt voor de 
omgeving. In ieder geval is er al een nieuwe Bruine beuk van 
zo’n 35 jaar gereserveerd bij een kwekerij. Deze is inmiddels 
uitgegroeid tot een flink exemplaar met een hoogte van 12 
meter en een stamdoorsnede van 41 cm. Toch goed om te 
weten! 

BEHANDELING VAN DE BRUINE BEUK

RODE OF BRUINE BEUK?
Iedereen spreekt van de Rode beuk, vanwege 
de roodbruine kleur van het blad. Maar of-
ficieel is dit een Bruine beuk. In het boek 
Nederlandse dendrologie van B.K. Boom heet 
de bruine beuk Fagus sylvatica ‘Atropurpurea’. 
Deze boom is meestal geënt op een groene 
onderstam. Want als je ze zaait ben je niet 
zeker wat er uit komt, en krijg je allerlei 
variaties tussen groen en bruin. Bij enten ben 
je er zeker van dat het weer een echte Bruine 
beuk is. Bruine beuken hebben daarom altijd 
een entknobbel; een verdikking op de stam 
rondom, op de plek waar de Bruine beuk op 
een onderstam van een groene beuk is geënt. 
Jorn en Lia Copijn

OPROEP: BOEK

WATERPRET!
De afgelopen tijd zorgden tropische buien regel-
matig voor een kletsnatte ontlading na een paar 
klamme warme dagen. In het park loopt het 
water minder snel weg dan je zou verwachten. 
Zo bleef er onlangs op onze grote speelweide 
een enorme plas water staan. Goed natuurlijk 
voor een hoop waterpret voor de kinderen, het 
was een heel festijn!
Maar waarom loopt het water niet weg? Om te 
beginnen vanwege de hoge waterstand in het 
park, en daar kunnen bomen die eigenlijk uit 
drogere streken komen niet zo goed tegen. De 
stichting houdt het waterpeil nauwlettend in 
de gaten en overlegt met de gemeente over te 
nemen maatregelen. 

BODEMVERDICHTING
Een andere oorzaak is de verdichting van de 
bodem. Vanwege de vele evenementen rijdt er 
regelmatig zwaar materieel over de weide. Op 
ons verzoek heeft de gemeente in 2015 al on-
derzoek laten doen naar bodemverdichting. De 
conclusies waren verontrustend. De bodemver-

dichting rond een aantal monumentale bomen 
is inmiddels zo groot dat wortelgroei niet of 
nauwelijks meer mogelijk is. 
Al enige tijd dringen wij aan op een evenwich-
tig beleidsplan voor gebruik van het park. Voor 
de verantwoordelijke wethouders lijkt dit 
vooralsnog helaas geen prioriteit te hebben. 
Wij blijven het evenementenbeleid dan ook heel 
kritisch volgen.Toen ik hoorde dat de beuk ziek 

is en zal sterven ben ik hem 

systematisch gaan fotografe-

ren. Tijdens fotosessies spreken 

mensen mij aan en vertellen mij 

hoeveel hij voor hen betekent. 

Zo is het idee ontstaan om het 

boek ‘Beukenbloed’ te maken, 

waarmee de herinnering aan de 

boom levend wordt gehouden. 

Het wordt een boek door en 

voor de buurtbewoners! Hebt u 

verhalen, oude foto’s of weet 

u iets over gebeurtenissen 

waarvan de beuk getuige is geweest? Laat het ons weten, wie weet krijgt uw bijdrage een plek in het boek! Ga naar www.beukenbloed.nl voor meer informatie.
Wieke Eefting

VOOR DE BEUK

http://www.beukenbloed.nl


BARBECUEËN? 
PAS OP HET GRAS!
De zomer is alweer begonnen en met warm weer wordt 
er weer naar hartenlust gebarbecued. Wat zijn de regels 
eigenlijk rondom deze culinaire activiteit in de open-
bare ruimte? Op de website van de gemeente staat er 
het volgende over:
‘Picknicken of barbecueën in het park mag. Ruim na 
afloop wel uw afval op. Zeker op zomerse dagen zijn de 
prullenbakken in het park snel vol. Breng daarom een 
vuilniszak mee van huis en neem uw afval bij het verla-
ten van het park mee naar huis. Gebruik een barbecue 
met pootjes, of leg een stuk steen of plank onder de 
barbecue. Zo ontstaan er geen schroeiplekken in het 
gras.’ Een helder verhaal!

Wat de regels ook mogen zijn, het beste voor het park 
is natuurlijk om niet te barbecueën. Een extra tip: zet 
je wegwerpbarbecue op een magnetronrekje, dan ben je 
er ook.

Wim Schot is bomentekenaar. Zelf vindt hij dat 
hij boomportretten maakt. “Ik teken ook wel eens 
landschappen. Maar toch zien mensen het liefst 
een tekening van een boom. En dan de boom 
alleen, dus zonder omgeving en dat kan nu juist 
heel goed in een tekening. Ik zit vaak met m’n 
schetsboek in het park. Dat is altijd erg leuk, ter 
plekke tekenen. Je ziet van alles in het park, en 
er zijn leuke ontmoetingen. Er staan hier nog veel 
oude monumentale bomen, die zijn prachtig. Soms 
wordt er een geveld. Het is dan mooi dat er nog 
een tekening van is. Wat goed dat de stichting 
ervoor heeft gezorgd dat er veel jonge nieuwe 
bomen zijn geplant. Zodat het park over vijftig 
jaar nog steeds prachtig is om in te verblijven. 
Daarom ben ik vriend van het park!”
Bekijk Wims werk op 
www.wim-schot.kunstinzicht.nl

“PRACHTIGE 
BOOMPORTRETTEN”

Vriend 

van het 

park

Deze kastanjebomen in het Wilhelminapark tekende 
Wim tien jaar geleden. Ze staan er gelukkig nog 
steeds!

VAN OOST NAAR WEST
Als ik door het park fiets van noord naar zuid, heb 
ik prachtig uitzicht op neerhangende takken van 
de treurende wilgen achter de fontein en op het 
deels verscholen Wilhelminaparkpaviljoen. 

Vijftig jaar geleden fietste ik - toen nog illegaal 
- van west naar oost, dwars door het park. Dit 
leidde tot een bekeuring van vijf gulden en de 
opdracht lopend terug te gaan naar waar ik het 
park in fietste. Ik moest mij in het vervolg aan de 
regels te houden. 
Veertig jaar geleden viel mijn tweejarige dochter 
van de glijbaantrap en brak daarbij haar sleutel-
been. 
Ruim dertig jaar geleden begon ik met hardlopen. 
De vele rondjes Wilhelminapark leidden tenslotte 
tot het lopen van halve marathons in Utrecht en 
Berlijn. 

Helaas; mijn nieuwe heup 
bevalt goed, maar hardlopen 
mag niet meer.

James van Lidth
Oud-wethouder gemeente 
Utrecht, 
Oud-burgemeester Deventer

COLUMN 
HET PARK EN IK

BEWUSTWORDINGSACTIE
Ook in juli en augustus zullen we met enkele vrijwil-
ligers op donderdagen en op vrijdagen door het park 
lopen en de bezoekers aanspreken. We adviseren ze 
hun barbecue op poten te zetten, zodat het gras niet 
verbrandt. Ook vragen we ze het afval weg te gooien in 
de vuilnisbakken of het mee terug naar huis te nemen. 
Daarvoor delen we ook vuilniszakken uit. Zo proberen 
we samen het park leefbaar te houden. 

Gaat het Wilhelminapark u ook aan 
het hart? Word vriend 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 ont-
vangt u een betaalopdracht en een 
datum en locatie van de nieuwjaars-
bijeenkomst. 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 stichting Wilhelminapark en 
omgeving. Deze nieuwsbrief wordt belangeloos 

gemaakt door Anna Groot, www.webletters.nl 
(tekst, fotografie en eindredactie). 
Vormgeving en opmaak: Seppie Groot
Oplage 5000 exemplaren

LEDEN VAN DE STICHTING
Cathrien Ruys (voorzitter) 030 - 2513921 
Martine ten Voorde (secretaris) 
Peter van Os (penningmeester) 
Michiel Angenent, Roy Beijaert, Peter van Dijk, 
Mieke Oldenburg, Hanny Sliepen, Michiel Wijn

GELUKKIG GEEN BORDJES MEER

Het plantsoen rond de Bruine beuk is weer reclamevrij. 
De bordjes zijn verwijderd. De bezwaren die stichting 
Wilhelminapark indiende tegen de verleende vergun-
ning en de petitie die door ruim 600 bewoners werd 
ondertekend, zijn serieus genomen. Daar zijn we blij 
om! In ons bezwaar hebben we onder meer op de mo-
numentale status van de beuk gewezen. Ze is opgeno-
men in het Landelijk Register van Monumentale Bomen 
van de Bomenstichting. Hierin staan 
bomen met een hoge leeftijd, die 
een bijzondere schoonheid of zeld-
zaamheidswaarde hebben, of een 
beeldbepalende functie vervullen 
voor de omgeving. De Bruine beuk 
voldoet aan al deze criteria. 

OPROEP!
De stichting gaat in overleg met de gemeente een 
plan maken om de verkeerssituatie in en om het 
park te verbeteren en veiliger te maken. We zoeken 
vrijwilligers die affiniteit hebben met verkeer of 
stedenbouw en die mee willen denken over dit 
onderwerp. Heeft u interesse? Neem dan contact 
op met Peter van Os, tel. 06-53 25 45 08.

M
aak kennis met:

DE TULPENBOOM
Heeft u eind mei de Tulpenboom zien bloeien met de 
grote, spectaculaire tulpachtige bloemen? Ook het blad 
is bijzonder, met vier puntige lobben en een afgeplatte 
top. Een Tulpenboom is trouwens niet hetzelfde als een 
Magnolia, die grote witte of roze bloemen heeft. De 
boom kwam in de 17e eeuw vanuit Noord-Amerika naar 
Europa. De indianen daar noemden de boom ‘kanohout’. 
Vanwege de rechte stammen waren de bomen heel 
geschikt om er lange kano’s van te maken. Er staan vier 
Tulpenbomen in het Wilhelminapark en vier rond het 
middenperk in de Emmalaan. De grootste staat op het 
gazon tegenover de picknickbank vlakbij de bunker, bij 
speurtochtpaaltje nr. 2. Een sieraad voor het park. 

Donaties aan stichting 

Wilhelminapark e.o. zijn 

zeer welkom! Dat kan op 

NL25 INGB 0006 5470 70. 

Onze stichting heeft een mandschommel geschon-
ken aan de gemeente Utrecht. Deze staat nu in de 
grote zandbak, die onlangs een grote opknapbeurt 
heeft gehad. “Ik ben veel met mijn kleinkinderen in 
het park en zag dat de mandschommel altijd bezet 
is”, vertelt Hanny Sliepen. “Zo ontstond het idee 
om een extra mandschommel te schenken voor de 
kleintjes.” Deze werd meteen goed gebruikt!

MANDSCHOMMEL


