
We zijn weer een stukje verder met de verbetering van 
de waterkwaliteit in de vijver. In april zijn alle vissen in 
de vijver met netten en elektrovisserij gevangen. Er ble-
ken maar liefst tien soorten vissen in de vijver voor te 
komen. De grote karpers van 70 cm lang en de vele bra-
sems, die de bodem loswoelen 
en alle waterplanten opeten, 
zijn uitgezet in de gracht van 
Fort Blauwkapel. De overige 
vissen, waaronder acht snoeken 
en acht marmergrondels, die 
zo’n vijftien jaar geleden via de 
Donau en de Rijn ons land zijn 
binnengezwommen, zijn weer 
teruggezet. 

VERBETERING WATERKWALITEIT
Eind mei zijn water- en oeverplanten geplaatst die 
de waterkwaliteit moeten verbeteren en de vijver 
verfraaien. Onder de bezielende begeleiding van Lies 
König hebben een aantal vrijwilligers van de Stichting 
Wilhelminapark en boer Dirk Meerkerk - met waterpak 
en sigaar - wilgenbollen met oeverplanten gevuld en 
geplaatst. Op vier plekken langs de oever en op vier 
plekken in de vijver, gaan ze de komende jaren uit-
groeien tot volwaardige planten. Hopelijk kunnen we 
straks genieten van de grote waterlelie, kikkerbeet, 
grote egelskop, gele lis en van de wat minder zichtbare 
soorten, die het zuurstofgehalte in het water zullen ver-
groten. Dit project is tot stand gekomen in samenwer-
king met het project Groen Doet Goed in de gemeente 
Utrecht.
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Voor de bomen in het park, en dan vooral de beuken, 
is het van levensbelang dat het grondwaterniveau 
niet of nauwelijks varieert. Van een te grote of 
frequente niveauwisseling gaan hun wortels rotten. 
Daarom moet het waterpeil op niveau worden gehou-
den. Dagelijks wordt dan ook op gezette tijden water 
vanuit de Minstroom in het park gepompt via de 
ondergrondse pompinstallatie bij de Colligny-brug.
De doorstroming gaat ook kroosvorming tegen. 
Maar ondanks de inspanning van vorig jaar is de 
strijd tegen het kroos in de vijverkommetjes nog niet 
gestreden. Pompen dus, zou je zeggen.
Laat het water uit de Minstroom nu erg voedselrijk 
zijn, en dat bevordert de kroosvorming juist. Een 
teveel aan Minstroomwater is dus ook niet goed! De 
pompinstallatie moet dus zijn werk doen, maar vooral 
niet te veel water invoeren. 
Onlangs zijn er waterplanten in de grote vijver 

geplant om het ‘teveel’ aan 
voedsel op te nemen. Hier gaat 
juist om het vinden van de juiste 
balans, zoals bijna alles in de 
natuur. In een stadspark is dat 
een mooie uitdaging.
Michiel Wijn, voorzitter stichting 
Wilhelminapark e.o.

BALANCEREN
Waterplanten in de vijver

 

RONDJE MET HET HONDJE
Elke dag loop ik met ons hondje Joep een vast 
rondje door het Wilhelminapark. Bruggetje over, 
voor het restaurant rechtsaf en dan tegen de 
klok in om de vijver. Heerlijk samen slenteren. En 
terwijl Joep de planten en bloemen besnuffelt, 
borrelen bij mij de ideeën op. Bijvoorbeeld voor 
artikelen voor de Oostkrant: thema’s, verhaallij-
nen, of die ene punchline waar ik al de hele dag 
op broed. Alsof de inspiratie aan de bomen groeit! 

Dus, bent u een trouwe lezer 
van de Oostkrant? Dan vindt 
veel van uw leesplezier zijn 
oorsprong in dit prachtige 
park.

Arnoud Wolff
Hoofdredacteur Oostkrant

COLUMN 
HET PARK EN IK

MAAK KENNIS MET ONZE NIEUWE WIJKOPZICHTER

“Bewoners zijn echt 

betrokken”

Sinds april van dit jaar is René van Heeren de wijkop-
zichter van Oost, waar het Wilhelminapark deel van 
uitmaakt. Zijn kerntaak is het park schoon, heel 
en veilig te houden. Daarvoor stuurt hij hoveniers, 
stratenmakers en schoonmakers aan. Bij het beheer 
van het park heeft hij veel contact met de stichting 
en omwonenden. “Voor veel bewoners is het Wilhel-
minapark het verlengde van hun achtertuin. Het is de 
kunst om samen de problemen waar het park mee te 
maken heeft op te lossen.” 

ER SAMEN UITKOMEN
Als voorbeeld geeft René de slechte staat van de 
taxushaag. Hij vraagt zich af of de taxussen wel op 
deze plek in dit park gedijen. “Zou een andere hees-
tersoort of een sierhekwerk niet beter zijn?” Maar de 
stichting vindt dat deze haag hoort bij de Engelse 
landschapsstijl en wil er alles aan doen om ze te 
behouden. “Hier proberen we samen uit te komen. 
Uitgangspunt is dat we met 
z’n allen de beste intenties 
hebben voor het Wilhel-
minapark. Zo zorgen we er 
samen voor dat dit park 
tot in lengte van dagen de 
parel van deze buurt blijft.”

WAT IS ER AAN DE HAND MET 
DE TAXUSHAAG?

De taxushaag langs het Loolaantje ziet er niet 
goed uit. Een deel van de haag is nog mooi 
groen, maar er staan veel dode struiken tussen. 
En het lijkt wel of dat er steeds meer worden. 
Eind 2014 is de slechte, oude haag verwijderd. 
De plantsleuf is vergroot en van nieuwe grond 
voorzien. Er werden mooie, grote taxusstruiken 
in gezet. Het zag er daarna prachtig uit, precies 
zoals de haag was bedoeld. 

‘STRUIKROVERS’
Helaas bleken de mooie taxussen ook aantrekkelijk voor 
struikendieven te zijn. In een jaar tijd zijn minstens 
zestig struiken. De struiken zijn steeds weer aangevuld 
en met ijzerdraad vastgezet. Het vandalisme is gestopt, 
maar het verwijderen en opnieuw planten van struiken 
heeft de haag geen goed gedaan. De vraag is of er ook 
nog andere problemen spelen. De nieuwe grond had 
mogelijk niet de juiste samenstelling. Verder kunnen de 
struiken slecht tegen het strooizout dat wordt gebruikt 
om het fietspad bij vorst begaanbaar te houden. We 
zijn met de gemeente in overleg om een oplossing te 
bedenken voor dit probleem. We willen de haag op 
deze plek graag behouden, overeenkomstig het oor-
spronkelijke ontwerp van het park. 



Mevrouw Scholten is honderd 
jaar, en woont al bijna een halve 
eeuw aan het park. “Ik wandel 
er elke dag een klein uur in. 
Vroeger lag naast mijn huis de 
Emmakliniek. Een groot pand 
met een prachtige tuin erom-

heen. De kroon op het Wilhelminapark! Ik herinner 
me nog dat je limonade kon drinken in het paviljoen. 
Tegenwoordig lunch ik er soms op zondagmiddag met 

familie en vrienden. Vroeger lag er grind op de paden. 
Gelukkig is dat nu asfalt, al mijn kinderen hebben hier 
leren rolschaatsen. Het Loo-laantje vind ik veel te 
druk met al die fietsen, het moet wel een wandelpark 
blijven. 
Ik vind dat het gebied zich door de jaren heen prachtig 
ontwikkeld heeft als park, met z’n verscheidenheid aan 
bomen en struiken. De stichting doet goed werk, daar 
heb ik bewondering voor en daarom ben ik vriend van 
het park.”

“HET MOET EEN WANDELPARK BLIJVEN”
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
Deze nieuwsbrief is 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 eindre-
dactie en fotografie. Seppie doet de vormge-
ving en opmaak. Oplage 5000 exemplaren.

LEDEN VAN DE STICHTING
Michiel Wijn (voorzitter) 06 - 54 26 33 67 
Martine ten Voorde (secretaris) 
Peter van Os (penningmeester) 
Michiel Angenent, Peter van Dijk, Anna Groot, Mieke 
Oldenburg, Luc Pacilly en Hanny Sliepen.

Donaties aan stichting 

Wilhelminapark e.o. zijn 

zeer welkom! Dat kan op 

NL25 INGB 0006 5470 70. 

Het is nog maar een kleine boom, maar het blijft een 
spectaculair gezicht als hij in de tweede helft van 
mei vol met witte zakdoekjes hangt. Deze zakdoekjes 
zijn de schutbladen om een bolletje met één vrouwe-
lijke  en veel mannelijke bloemen. De zakdoekenboom, 
ook wel vaantjesboom genoemd, is in 1868 in China 
ontdekt door de Franse monnik Père David. De boom 
is naar hem genoemd; de wetenschappelijke naam is 
Davidia involucrata. De zaden van de boom zijn later 
meegenomen naar Engeland. Slechts één zaadje leverde 
uiteindelijk een boom op. Het zaad ontkiemt pas na 1 
tot 1,5 jaar, omdat de bolster eerst moet wegrotten. 
Er wordt beweerd dat alle zakdoekenbomen in Europa 
afkomstig zijn van die ene boom. Omdat de boom zo 
zeldzaam is moeten we er extra zuinig op zijn.

Waar vind je de zakdoekenboom? Als je van de Burge-
meester Reigerstraat komt, ga dan voor de brug linksaf 
het eerste pad in. Hij staat iets verderop links van het 
pad net voor de splitsing. 

ONDERGRONDSE 
AFVALCONTAINERS
Goed nieuws! De gemeente heeft twee afvalcon-
tainers in het park geplaatst. Je vindt ze aan de 
wandelpromenade, schuin tegenover de speel-
tuin. De stichting hoopt van harte dat de plaat-
sing van deze nieuwe bakken zorgt voor een 
aanzienlijke vermindering van het zwerfvuil. 

BARBECUE-AFVAL
De gemeente heeft ons verzocht om nog eens na te 
denken over de plaatsing van een container die speci-
aal bestemd is voor barbecue-afval. Aanvankelijk 
hebben we ervoor gekozen om dat niet te doen. Maar 
het is een duivels dilemma. Wij vrezen dat het plaatsen 
van zo’n container het barbecueën in het park juist 
bevordert, terwijl niet plaatsen de huidige situatie 
handhaaft met zijn schroeiplekken, hete kool tegen 
boomstammen en vieze rook. 
Bij onze buren in het Lepelenburg staan deze contai-
ners al en we zijn benieuwd 
wat het effect ervan over enige 
tijd zal zijn. De discussie over 
het al dan niet plaatsen van 
containers voor barbecue-afval 
is in elk geval weer geopend. 
We houden u op de hoogte!

Wie goed oplet ziet ze af en toe in de weer met 
reikstokken en groene containertjes. Dat zijn 
onze vrijwilligers die de strijd aanbinden met 
de kastanjemineermot in de Witte paardenkas-
tanjes in ons park. De mineermot is een klein 
beestje dat zich nestelt in de bladeren van deze 
bomen. Hierdoor wordt het blad in juli/augustus 
al bruin, waardoor de kastanjebomen geen extra 
suikers aan kunnen maken, en dit ondermijnt 
hun conditie.

HOE WERKT HET?
Al in 2009 is begonnen met de bestrijding van zo’n 
dertig kastanjebomen. Dat doen we door de mannelijke 
motten te vangen via vallen waar een lokstof in zit. Dit 
jaar hangt voor het eerst in elke witte paardenkastanje 
minstens één val. Dat zijn ruim 45 bomen. We hebben 
daarmee de bestrijding geïntensiveerd. Acht teams van 
vrijwilligers hangen in april de vallen zo hoog mogelijk 
in de kastanjes en verversen deze nog twee keer, totdat 
de bomen in het najaar hun blad weer hebben verloren. 
Je kunt meer lezen op www.mineermot.blogspot.nl
De bestrijding is mogelijk gemaakt door de gemeente, 

zij financiert alle materialen. Onze vrijwilligers doen de 
rest. Een andere maatregel in de strijd tegen de mineer-
mot is het goed ruimen van het blad in de herfst. En 
ook dat gebeurt heel goed. We hebben het idee dat al 
deze zorg goed werkt. 
Vergelijk ‘onze’ kastan-
jes maar eens met de 
exemplaren langs de 
Rembrandtkade, dan zie 
je het verschil!

BESTRIJDING MINEERMOT GEÏNTENSIVEERD

WE BLIJVEN DE BRUINE 
BEUK VERTROETELEN
Onder belangstelling van buurtbewoners en een aantal 
boomdeskundigen gaf Stefan Peltenburg van de nati-
onale bomenbank op 28 mei jl. uitleg over de Boom 
Vitaal Injector methode. Dit is een methode om de 
bodem te beluchten en voedingstoffen te injecteren. 
Dit gebeurde allemaal rond de bruine beuk bij het 
Rosarium.

Het bodemverbete-
ringsproduct Biochar is 
verrijkt met kaliumfosfiet 
voor een remmende wer-
king op de plantenziekte 
Phytophora plurivora. In 
tegenstelling tot eerdere 

berichten hoopt de senior boomdeskundige van de 
gemeente dat de boom hierdoor nog een tiental jaren 
meekan. Meer info op www.nationalebomenbank.nl 
en www.carbongold.com 

Wat prachtig!

Het rosarium is op dit moment op z’n mooist. 
Bijna alle rozen staat in bloei. Echt een plaatje!

E
en

 boom uitgelich
t

DE 
ZAKDOEKENBOOM

OPROEP helpt u ons mee?

Stichting Wilhelminapark wordt gerund door vrijwilli-
gers. Maar dat zijn er lang niet genoeg. Zijn er mensen 
die ons zouden willen assisteren? Het takenpakket is 
heel gevarieerd. We zoeken niet alleen ‘helpende hand-
jes’ bij de winterschoonmaak of bij het inventariseren 
van nestkastjes, maar ook mensen die ons bestuurlijk 
willen bijstaan, bijvoorbeeld bij het voeren van over-
leg met Jongerenwerk van de gemeente Utrecht. 

Mocht u interesse hebben, schroom dan niet en neem 
contact met ons op. Bel Michiel Wijn, tel. 06-54 26 33 
67 of mail naar info@wilhelminapark.com.


