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uit het park

BODEMGASMETINGEN BRUINE BEUK

LANGE ADEM
Hoe prachtig ze ook is, de natuur is weerbarstig,
ook in ons park. Dat maakt dat je als stichting
Wilhelminapark soms een lange adem moet hebben. Zo wordt er al jaren door een groep vrijwilligers gestreden tegen de mineermot in de kastanjebomen in het park, die ervoor zorgt dat de
bladeren voortijdig bruin worden. Via vallen in de
bomen wordt geprobeerd de mannelijke motjes te
vangen. De vernieuwde taxushaag langs het Loolaantje was volledig verdord. Inmiddels is er een
volledige nieuwe aanplant. Ook de waterplanten
die afgelopen zomer geplaatst waren bleken niet
aan te slaan. Hiervoor bezinnen we ons op een
tweede poging. En dan hebben we ook nog onze
strijd tegen het kroos. Het ruimen lijkt z’n effect
te hebben, maar dit najaar staat het ophogen van
de duiker van de Koningssloot naar de vijver nog
op de agenda.
BOOMZIEKTES
Maar onze grootste zorg betreft de boomziektes.
Zoals iedereen heeft kunnen zien is onlangs een
grote Witte paardenkastanje geveld aan de zuidzijde van de speelweide. Niet alleen deze boom
was ziek, er zijn er meer. Naast de aantasting van
de Bruine beuk lijden de essen onder de bekende
essentakziekte, en ook voor een paar andere
monumentale bomen lijkt het einde in zicht. Dat
maakt de volgende vraag weer actueel: hoe ziet
ons park er over vijftig jaar uit? Of over twintig
jaar? Acht jaar geleden stelden we samen met de
gemeente een Bomenplan
op voor het park. Om in te
spelen op de ontwikkelingen
overweegt de stichting een
herziening van dit plan.
Michiel Wijn
voorzitter stichting
Wilhelminapark e.o.
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helpt u ons mee?

Stichting Wilhelminapark wordt gerund
door vrijwilligers. 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 handjes’ in het park, maar ook
mensen die ons bestuurlijk willen bijstaan.
Mocht u interesse hebben, schroom dan niet
en neem contact op. Bel Michiel Wijn,
tel. 06-54 26 33 67 of mail naar
info@wilhelminapark.com.

De gemeente blijft de Bruine beuk
goed in de gaten houden. Als je naar
de boom kijkt zie je dat deze aan de
oostkant het best in het blad zit.
“Waarschijnlijk is aan deze zijde van de
bruine beuk het haarwortelpakket nog voldoende intact,” zo denkt bomendeskundige
Frank van de Brink van de gemeente. In
de zomer zijn er bodemgasmetingen in de
wortelkluit uitgevoerd. “Het zuurstofgehalte
in een groot gedeelte van de wortelkluit van
de beuk was goed. Maar aan de noordwestelijke kant waren de waardes laag: ongeveer
15%,” aldus Van den Brink. Ook zijn bij deze
bodemgasmetingen hoge koolzuurgaswaardes
waargenomen. “Dit zou wellicht kunnen duiden op lokale wortelrotting. In het voorjaar
van 2018 zullen we enkele bewortelingssleuven graven, om zo meer te weten te komen.”

Gaat de beuk u ook aan het hart? Kom dan op zondagmiddag 25 maart
naar Podium Oost, waar tussen 15 en 17 uur deskundigen en liefhebbers
hun licht laten schijnen over deze bijzondere boom.

WATERPEIL

BRON VAN ZORG
Het zal een aantal mensen niet ontgaan zijn dat het
waterpeil in ons park af en toe zorgwekkend hoog staat.
Een te hoog waterpeil is niet
goed voor de wortels van de
monumentale bomen, deze
kunnen daardoor gaan rotten.
Ofschoon er drie jaar geleden
nieuwe pompen zijn geplaatst
en de diameter van de aanvoerbuizen is aangepast, moeten
we nog steeds waakzaam
blijven. Er is geconstateerd dat
het rooster voor de duiker
onder de asfaltweg bij het
Wilhelminapark verstopt is.
Overwogen wordt dit rooster te

verwijderen. Ook zal begin
februari de duiker onder de
promenade worden vervangen
en vergroot. De pompen die
zorgen voor de aanvoer van
water vanuit de Minstroom zijn
helemaal uitgezet. Pas vanaf
half maart zullen deze weer
gaan draaien. Het waterpeil is
inmiddels weer normaal. We
hebben hierover contact met
de gemeente en houden zo de
vinger aan de pols.

COLUMN HET PARK EN IK

Weldadig
Iedere dag maak
ik me samen
met collega’s en
vrijwilligers hard
voor de natuur in
onze provincie.
Omdat natuur
meer ruimte nodig
heeft, en groen
weldadig gezond
is voor ons allemaal. Ik ervaar dat zelf
als ik een paar keer per week ’s morgens vroeg mijn straat uitren voor een
rondje Wilhelminapark. Als ik het park in
hol gaat het ademhalen makkelijker. Ik
geniet van het gekwetter van de vogels,
van de kleuren van de borders aan de
noordkant van het park die ieder seizoen anders zijn, van de getekende oude
bomen, ben even op m’n qui-vive bij de
oversteek van het fietspad. Als ik een
klein half uurtje later thuiskom kan ik
bergen aan. Dat doet ons Wilhelminapark
met me!
Saskia van Dockum
directeur-rentmeester Stichting Het
Utrechts Landschap.

Vriend
van het
park

“HET PARK
IS NIET
VERANDERD”

Bo Terpstra is opgegroeid
aan de Koningslaan. “Ik heb
daar hele goede herinneringen aan. In de winter stond
ik als eerste op het ijs in het slootje en ging er ook
als laatste weer af. Ik ben regelmatig door het ijs
gezakt in de vijver bij de eendjes. Ik woon er niet
meer, maar wel in de buurt. Met mijn kinderen ben
ik weer vaak in het park. Lekker wandelen. Hier
heeft mijn zoontje leren fietsen, en verder zitten
we in de speeltuin, voeren we de eendjes en wordt
er geklommen op de Burgemeestersbank. Het is zo
grappig te constateren dat het park in al die jaren
niet wezenlijk is veranderd. Intussen zie je wel dat
de stichting ongemerkt z‘n werk doet. Zo vielen mij
deze zomer de vallen op in de kastanjebomen. Mooi
hoor, die zorg voor het park. Daarom ben ik vriend
van de stichting Wilhelminapark.”

HAZELAAR
VOEDSEL VOOR EEKHOORNS
Er worden regelmatig eekhoorns in het Wilhelminapark
gesignaleerd. Deze beestjes eten graag hazelnoten,
en het planten van hazelaars zou ertoe kunnen leiden
dat ze zich hier vestigen. Dit idee is opgenomen in het
programma Groene Web van de gemeente. Samen met
Mies van Aar, trainee Adviseur groen en ecologie hebben we zes plekken uitgekozen waar begin december
in totaal twintig hazelaars zijn geplant. Ook de twee
plantsoenen tussen het park en de begraafplaats
St. Barbara en het Park Bloeyen-dael doen mee.
Vanaf volgend najaar kunnen de
eekhoorns in Utrecht Oost vol aan
de slag met het aanleggen van hun
wintervoorraad hazelnoten.

br iek!
Nieuwe r u

BEELDBEPALENDE
PAARDENKASTANJE
LEGT HET
LOODJE

PAARD (1965)
THERESIA VAN DER PANT
BEELDHOUWER EN TEKENAAR (1924 – 2013)
➤ PRINSESSELAAN BIJ BEGRAAFPLAATS ST. BARBARA

Dit beeld stelt een koudbloedpaard voor, een werkpaard. De term ‘koudbloed’ slaat binnen de hippologie
overigens uitsluitend op het zeer geduldige karakter
van deze paardenrassen. Koudbloedrassen zijn door hun
grote kracht bij uitstek geschikt als trekdieren, vooral
in de landbouw op zware gronden en als sleeppaarden in de bosbouw. Het paard heeft een gecoupeerde
staart, omdat het haar anders in de leidsels verstrikt
zou kunnen raken. In 2001 werd in België en Nederland
en enkele overige landen in Europa het couperen van
staarten verboden.
Het beeld is een geschenk van de Nederlandse Vereniging van Dierenartsen.
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NOORSE ESDOORN

Begin november heeft de gemeente de grote
Witte paardenkastanje gekapt die aan de zuidrand van onze speelweide stond.
Deze monumentale boom was aangetast door de paardenkastanjebloedingsziekte. Ook zat er op de basis van
de stam een parasitaire Dikrandtonderzwam. Aangetaste takken zouden spontaan uit de kroon kunnen
breken. De boom werd het afgelopen jaar regelmatig
gecontroleerd. Uit een echografie op de stamvoet bleek
dat de voet zeker voor een kwart was aangetast. Hierdoor zou de boom om kunnen waaien. Na het omzagen
bleek dat het hout in binnenste deel van de stam heel
zacht was. De gemeente heeft ons verzekerd dat op de
opengevallen plek een nieuwe boom terugkomt.

NIEUWS TERUGLEZEN
Wilt u oude nummers van Nieuws uit het park nog
eens teruglezen? Dat kan! Ga naar
www.wilhelminapark.com. Klik op De stichting en
dan Nieuws uit het park. Of ga naar:
www.wilhelminapark.com/nieuws-uit-het-park.
Zo komt u er ook. Veel leesplezier!

NIEUWE TAXUSHAAG

Wat zag de oude haag er uit! Helemaal bruin
geworden was het echt geen sieraad meer voor
ons park.

Na intensief contact met de gemeente is overgegaan
tot het aanleggen van een nieuwe haag. Deze keer zijn
er kleinere struiken geplant, met een stevige wortelkluit. Ook is de plantsleuf breder gemaakt en van
nieuwe aarde voorzien, die de juiste samenstelling
heeft. Daarnaast is een scherm geplaatst dat moet
voorkomen dat smeltwater met strooizout in de grond
kan komen. We hopen dat deze haag wel aanslaat en
dat struikrovers hun handen thuishouden. Dan kunnen
we weer blij zijn met deze haag volgens het oorspronkelijke ontwerp van het park.

Wat een mooie herfstkleuren waren er dit
najaar te zien! Hiervoor zorgen vooral de
esdoorns. In ons park staan daarvan zo’n twaalf
soorten.
De Noorse esdoorn (Acer pseudoplatanus) komt het
meest voor. Het blad verkleurt in de herfst langzaam
van groen, via geel naar rood. Maar de Suikeresdoorn
wordt vroeg in de herfst ineens knalgeel. De kleuren
zijn altijd al in het blad aanwezig, maar worden pas
zichtbaar als het bladgroen uit de bladeren verdwijnt.
In delen van Noord-Amerika en Canada is dan een
waar kleurenspektakel van geel, oranje, rood, paars en
bruin verkleurende esdoorns te zien. Daar komt de term
‘Indian Summer’ vandaan. Canada heeft het blad van de
esdoorn (maple leaf) niet voor niets als nationaal symbool centraal op zijn vlag geplaatst. Esdoorns komen
overal voor. Zij hebben namelijk een slimme manier om
hun zaden te verspreiden. De zaden zitten in vruchtjes
met grote vleugels, die ervoor zorgen dat de wind ze
tot ver in de omgeving kan meenemen.

VRIENDEN GEZOCHT
Gaat het openbaar groen u ook aan
het hart? 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 per jaar. U kunt vriend
worden via www.wilhelminapark.com.
Schriftelijk kan ook! Stuur een kaartje:
stichting Wilhelminapark e.o.,
Postbus 14149, 3582 GC Utrecht.
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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 eindredactie en fotografie; Seppie doet de vormgeving 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,
Zita Jacobs, Mieke Oldenburg, Luc Pacilly en
Hanny Sliepen

