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Nieuws

25 jaar geleden richtten Eduard de Nooij en Noor 
Erkelens-Buttinger samen met een groepje strijdbare 
omwonenden Stichting Wilhelminapark e.o. op. Zij 
vonden elkaar in een gedeelde zorg voor het park. Zij 
besloten de krachten te bundelen en de stichtings-
statuten op te stellen. Vele onderwerpen werden 
opgepakt. Een kiosk, het Loolaantje en zwerfvuil zijn 
maar een paar voorbeelden hiervan. De stichting zet 
zich al 25 jaar lang met steun van haar donateurs en 
vrijwilligers in voor het behoud van het park. Daarom 
vieren wij dit jubileum graag met onze donateurs, 
vrijwilligers en relaties. Voor deze festiviteit zullen 
zij een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Nu hebben onze actiepunten inmiddels een ander 
karakter gekregen, zoals waterkwaliteit, bodem-
verdichting, barbecues, boomziektes, de opkomst 
van evenementen, etc. Maar ons doel is nog steeds 
hetzelfde: als stichting willen wij het park en haar 
directe omgeving als groen stadsmonument behou-
den, zonder dat daarbij de gastvrijheid in het geding 
komt. Tegelijkertijd kijken we ook naar de toekomst. 
Want de ontwikkelingen gaan snel. Denk bijvoorbeeld 
aan de intensiteit van het gebruik van het park en de 
opkomst van nieuwe boomziektes. 

Hoe ziet ons park er over vijftig jaar uit? Deze vraag 
houdt ons óók bezig. Daarom zijn we samen met de 
gemeente begonnen met het opstellen van een lan-
getermijnvisie om zo, ook in de verre toekomst, ons 

mooie park in stand te houden.
Rest mij jullie een mooie zomer te 
wensen. Geniet van het groen, het 
blauw en de ruimte!

Michiel Wijn, voorzitter 
stichting Wilhelminapark e.o.

 

Als je, zoals ik, van vroege ochtendfietstochten 
houdt, is het Wilhelminapark een fijne bestem-
ming. In de zomer schittert het licht van de 
ochtendzon door de bladeren van de oude bomen. 
Ondanks het drukke fietsverkeer richting De Uithof 
heerst er een sfeer van serene rust.
Bijzonder is het park ook in het voorjaar, als de 
bomen net aan het uitlopen zijn, elke soort in zijn 
eigen tempo. In de herfst, als er vrachten bladeren 
vallen. En zelfs in de winter, als het heeft gere-
gend en de druppels van de takken druipen of als 
de rijp op de takken staat.
Wanneer ik er ook kom, het Wilhelminapark geeft 
een goed gevoel. Door het landschapsschoon en de 
mooie, eerbiedwaardige bomen. Door de gazons, 
waar op zomeravonden half Utrecht picknickt. Maar 
ook door het besef dat omwonenden en andere 
liefhebbers – inmiddels 25 jaar verenigd in de 
Stichting Wilhelminapark e.o. – in woord en daad 
voor het park door het vuur gaan.

‘Goed dat we op u mogen 
rekenen,’ is bijna altijd mijn 
conclusie, terwijl ik het park 
weer uit fiets, op weg naar 
huis.

Jan van Zanen
Burgemeester van Utrecht
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Onlangs zijn bij diverse ingangen van het park drie 
nieuwe welkomstborden geplaatst. Daarnaast is er 
bij de vijver een nieuw faunabord gekomen. Het 
oude bord was een aantal jaren geleden vernield en 
gelukkig vonden we de schilder van het oude bord, 
Elwin van der Kolk, terug. Zo kon op vrij eenvoudige 
wijze een nieuw bord worden gemaakt.
De borden zijn op feestelijke wijze onthuld.
De oude vitrine, die dienst deed als informatie-
bord bij de noordelijke ingang van het park is 
weggehaald en aan de Stichting Straatplezier 
Oudwijk-Noord (SPON) gegeven. Dit is een groep 
buurtbewoners die allerlei leuke dingen voor de 
buurt organiseert. Zij hebben de vitrine op het Van 
Alphenplein geplaatst.

Richard Smit is gebiedsmanager wijkonderhoud- en ser-
vice van de gemeente voor de Utrechtse wijken Oost en 
Noordoost. Hij stuurt een ploeg van dertig medewerkers 
aan die ervoor moeten zorgen dat de openbare ruimte 
in deze wijken schoon, heel en veilig blijft. Hij zit 
regelmatig met leden van de stichting om de tafel. En 
met plezier. “De sfeer is positief, we trekken samen op. 
De leden zijn in staat verder te kijken dan alleen hun 
eigenbelang. We willen allemaal dat het park er mooi 
uitziet. Maar het Wilhelminapark is ook een doe- en 
verblijfpark. Dat wringt soms, maar de stichting gaat 
daar genuanceerd mee om.” 

TOEKOMST 
Richard vindt het mooi dat er zoveel gebruik gemaakt 
wordt van het park. “Het Wilhelminapark is een rijks-
monument. Dat geeft status en daarom zal het nooit 
een evenemententerrein worden. Maar het wordt steeds 
drukker. Met z’n allen bedenken we hoe we het park 
toekomstbestendig kunnen maken, terwijl het tegelij-
kertijd z’n landschappelijke waarde behoudt. Zo zijn 
we nu bezig besluiten te nemen over een permanente 
toiletvoorziening.” Mocht hij een miljoen krijgen om 
aan het park te besteden, waar zou hij dan aan denken? 

Na even nadenken: “Misschien aan het vinden van een 
oplossing voor het Loolaantje, een heel drukke fiets-
route dwars door een van de mooiste parken van de 
stad.” “Hoe dan?” Lachend: “Eventueel via een tunnel?” 

EEN GOED GEVOEL
NIEUWE BORDEN

GEBIEDSMANAGER RICHARD SMIT:

“Gemeente en stichting trekken samen op”

Nog steeds zijn we op zoek naar extra vrijwilligers 

die de leden van de stichting Wilhelminapark 

zouden kunnen bijstaan. Ons 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 met 

ons op. Bel met Michiel Wijn, tel. 06-54 26 33 67 

of mail naar info@wilhelminapark.com.

helpt u ons mee?
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Gijs Verschuuren is geboren 
en getogen in de Prinsen-
straat. Na enkele verhui-
zingen, wel steeds in de 

omgeving van het Wilhelminapark, woont hij sinds 
negen jaar met veel plezier tegenover het park. Als 
kind speelde hij er, en ook later als scholier en stu-
dent was hij er veel te vinden.
“We gebruikten het park wel anders. In m’n studen-
tentijd heb ik er vooral gevoetbald. In die tijd gingen 
we niet lekker op het grote grasveld zitten zoals 
nu.” Tegenwoordig voetballen zijn eigen kinderen 
weer op het grote speelveld. “Het park is altijd een 
ankerpunt geweest in mijn leven. En het ademt nog 
steeds dezelfde sfeer uit. Het lijkt naarmate je ouder 
wordt, dat je de rust en de schoonheid van het park 
steeds meer gaat waarderen”. Toen hij een oproep las 
om vrijwilliger te worden heeft hij gereageerd. Sinds 
kort maakt hij als penningmeester deel uit van het 
bestuur van de stichting.

“Prachtig, 

die rust en 

schoonheid”

Vriend 

van het 

park

Ze zijn u vast weleens opgevallen, de karak-
teristieke over het water hangende bomen vol 
met lange, groene sliertjes. De Kaukasische 
vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia) komt uit de 
Kaukasus en is verwant aan de walnoot. De naam 
vleugelnoot verwijst naar de hangende strengen 
met kleine vruchtjes, die ieder twee kleine vleugel-
tjes hebben, wat handig is bij de verspreiding door de 
wind. De vrucht is een noot, veel kleiner dan de walnoot 
en niet eetbaar. De laag vertakte boom komt het mooist 
tot zijn recht in parken langs waterpartijen. Als laanboom 
is hij niet geschikt, want de sterke wortelopslag drukt de 
bestrating op. Fiets je vanaf de Reigerstraat het park in, 
dan zie je vanaf de brug rechts een paar enorme Kauka-
sische vleugelnoten over en zelfs in het water hangen. 
Links van de brug staat iets verderop een fraai exemplaar 
op het eilandje. Deze bomen zijn ongeveer 90 jaar oud. 
De oudste van Nederland, geplant in 1818, staat in de 
Leidse Hortus en heeft een omtrek van ruim 5,5 m.

DE KAUKASISCHE 
VLEUGELNOOT

KONINGIN WILHELMINA (1968)
MARI ANDRIESSEN 

Wie kent het gezichtsbepalende beeld van koningin 
Wilhelmina niet? Dit bronzen monument beeldt de 
vorstin uit in driekwart mantel met grote bontkraag, 
die zij droeg toen zij op 13 maart 1945 na haar bal-
lingschap voet zette op Nederlands grondgebied in 
Zeeuws-Vlaanderen. 
De koningin als stoere, onverzettelijke vrouw; dit 
beeld geldt dan ook als monument voor het Neder-
lands verzet. Het is gemaakt ter ere van Wilhelmina’s 
tachtigste verjaardag. Zij weigerde echter mee te 
werken aan een monument dat tijdens haar leven zou 
worden opgericht. Bijna tien jaar nadat het eerste 
idee was ontstaan werd het op 6 september 1968 
door Koningin Juliana onthuld. In museum Beelden 
aan Zee zijn gipsmodellen van dit beeld te bekijken. 
Ook is er een film te zien waarin koningin Juliana het 
beeld onthult in ons park. 

Meer weten over dit beeld en de kunstenaar? 
www.wilhelminapark.com/wilhelmina

Nieuwe rubriek!

Op 18 januari trok er een hevige storm over Utrecht. 
Binnen tien minuten vielen er vijf bomen in het park 
om, nog eens twee op de Emmalaan en één in het 
Hogelandse Park. Een spoor van ontwortelde en afge-
broken bomen liep van zuid naar noord. Twee van de 
bomen waren ziek en stonden al op de vellijst; een 
ruwe berk bij de brug aan het begin van het Loolaan-
tje en even verderop langs het voetpad een enorme 
beuk van ca. 110 jaar oud met een diameter van 
zo’n 80 cm. Deze beuk viel dwars over het voetpad 

en verpletterde in zijn val de kleine kerspruim bij de 
picknickbank. Van de andere bomen was niet bekend 
dat ze wat mankeerden. Op de Emmalaan werd een 
auto zwaar beschadigd door één van de omgewaaide 
robinia’s. Later werd geconstateerd dat deze in zijn 
val een derde robinia zodanig beschadigd had, dat 
deze ook geveld zal moeten worden. Het saldo van 
door de storm gesneuvelde bomen in het parkgebied 
staat daarmee op negen stuks.

STORM KOST NEGEN BOMEN

WAT PIEPT

 EN FLADDERT DAAR?

Het was een drukte van belang dit voorjaar in ons park. 
Wat jonge dieren dan betreft hè. Vader en moeder nijl-
gans bekommerden zich om hun nest van vijf kleintjes. 
Een bonte specht vloog af en aan om de snavels van 
hongerige jonge gezinsleden te vullen. De meerkoeten 
gaven zwemles aan een sliert kleintjes, terwijl verderop 
een andere meerkoet nog op een nest zat. Ook zijn 
er kleine koolmeesjes gesignaleerd in een van onze 
nestkastjes. Deze waren al uitgevlogen voordat we ze 
konden fotograferen. We zijn blij met zoveel jong leven 
in onze groene oase! Gaat het openbaar groen u ook aan het 

hart? Word donateur van het Wilhelmina-
park en steun de stichting die de belangen 
behartigt van het park en van (bewoners 

van) de omringende wijken. 
De afgelopen jaren zijn er nogal wat grote 

bomen gesneuveld. De gemeente plant 
nieuwe kleine bomen terug, maar de 

stichting wil het herplanten van wat grotere 
bomen mogelijk maken. We financieren dat 
vanuit de donateursmiddelen. Helpt u mee? 

U bent al donateur vanaf € 15 per jaar. 
Ga naar www.wilhelminapark.com 

en klik op ‘word vriend’. Of stuur een 
mailtje naar info@wilhelminapark.nl

VRIENDEN GEZOCHT
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op NL25 INGB 0006 5470 70. 

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 eind-
redactie en fotografie; Seppie doet de vorm-
geving en opmaak. Oplage 6.500 exemplaren.

LEDEN VAN DE STICHTING
Michiel Wijn (voorzitter) 06 - 54 26 33 67 
Martine ten Voorde (secretaris) 
Gijs Verschuuren (penningmeester) 
Michiel Angenent, Bob Corstens, Peter van Dijk, 
Anna Groot, Zita Jacobs, Mieke Oldenburg, 
Luc Pacilly, Hanny Sliepen en Bo Terpstra.

Wilt u nog eens oude nummers van nieuws 
uit het park teruglezen? Dat kan! 

Op onze vernieuwde website hebben we pdf’s 
geplaatst van oude edities van 

Nieuws uit het Park. 
Ga naar www.wilhelminapark.com, en kies 

De stichting › Nieuws uit het park. 
Of voer ineens dit adres in: http://www.

wilhelminapark.com/nieuws-uit-het-park/. 
Of scan de code hierboven met de camera van 

uw smartphone. Zo komt u er ook. 
Veel leesplezier!


