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Natuurlijk wordt het park intensief gebruikt door de 
verschillende gebruikers. En zeker zijn evenementen 
enorm belastend voor het park. En ja, het zwerfafval 
is een heus probleem. En zo kan ik wel even door-
gaan.
Maar vrijwel dagelijks realiseer ik me hoe prachtig 
ons Wilhelminapark is!
Het groen is nu groener dan ooit. Struiken zitten vol 
in het jonge blad. Bomen staan in bloei. Bloemen-
borders zijn er in diverse kleuren. En hoeveel zicht-
lijnen zijn er eigenlijk? Zonnestralen in de nevel van 
de fontein. Spelende kinderen in de speeltuin. De 
geurende rozen in ‘t Rosarium. En wat dachten jullie 
van die al die vogelgeluiden. Hoeveel verschillende 
soorten vliegen er wel niet rond in het park?
Echt gaaf!
Tsja, en dan ben ik terug bij start van dit stukje. Ons 

prachtige park willen we graag 
houden zoals het is. U leest erover 
in dit blad. En we gaan als stich-
ting weer vol aan de bak. Ik weet 
waarvoor ik het doe!

Michiel Wijn, voorzitter 
stichting Wilhelminapark e.o.

PRACHTIG PARK!

Ze zien er schattig uit, die 
jonge nijlgansjes! Maar 
schijn bedriegt.
De twee paar nijlganzen in ons 
park hebben dit voorjaar samen 
al veertien jongen grootgebracht. 
En die beestjes laten hun sporen 
na. Op de noord- en de westoe-
ver van de vijver is het gras zeer 
kort gegeten en ligt het onder de 
ganzenpoep. Je kunt daar niet 
meer je kleedje uitspreiden om 
even lekker aan het water te gaan 
picknicken.
Tot twee keer toe hebben we 
oeverplanten en waterplanten, 
zoals waterlelies uitgezet. Alle 
planten zijn opgegeten; het is 

zinloos om hiermee door te gaan. 
Vorig jaar was het water kraak-
helder; een positief gevolg van 
de  maatregelen die zijn genomen 
in het kader van het Waterplan. 
We vrezen nu voor waterveront-
reiniging door de ganzenpoep, 
die bij regen naar de vijver zal 
afstromen. 
Nijlganzen hebben drie keer per 
jaar een nest met zes tot acht 
jongen. Per jaar zouden er 36 tot 
48 nakomelingen bijkomen. Dat is 
meer dan het park kan dragen.  
Wat moeten we doen om deze 
ganzenovermacht te keren? Heeft 
u een idee? We gaan in ieder 
geval in overleg met de gemeente.

Dit voorjaar is de grote bruine beuk op de ro-
tonde van de Emmalaan nauwelijks in het blad 
geraakt. Het is een onrustbarend gezicht, de 
kale grote reus te midden van al het groen. 
“Ik heb nog even hoop gehad, maar we kunnen nu aan-
nemen dat-ie de geest aan 
het geven is,” constateert 
Frank van den Brink, senior 
boomtechnisch adviseur 
van de gemeente Utrecht. 
“We laten hem voorlopig 
nog even staan. Dan kun-
nen de mensen aan het 
idee wennen. Maandelijks 
inspecteren wij die boom, 
om ervoor te waken dat er 
grote dode takken uit kun-
nen breken en de beuk een 
gevaar voor z’n omgeving 
gaat vormen.” 
Dat de beuk geveld gaat 

worden is zeker. “Maar we weten nog niet wanneer”, 
zegt Frank. “We moeten een plan de campagne gaan 
maken. We gaan bekijken of de nieuwe beuk die klaar-
staat nog verplant kan worden. En na het vellen van de 
boom zal er zeker veertig kuub grond moeten worden 

afgegraven en vervangen 
door verse aarde.” Men-
sen sturen al mailtjes met 
ideeën over wat ze kun-
nen doen met het oude 
hout van de beuk. Frank 
weet niet of het hout 
herbruikbaar is. “Als deze 
vol sporen zit, kan het 
de omgeving besmetten. 

Dan moeten we 
het verbranden. De 
geleerden zijn het 
hier nog niet over 
eens.”

GANZENLEED

BRUINE BEUK OP Z’N EIND

Een heerlijke plek om op een zonnige zomer-
dag neer te strijken. Relaxed alleen met een 
boek of juist gezellig met vrienden. Dat was het 
Wilhelminapark twintig jaar geleden voor mij 
toen ik als studente in Buiten Wittevrouwen 
woonde en snakte naar een tuin. Nu werk ik als 
wijkadviseur en kijk ik met een andere blik naar 
het park. Voetballen, wandelen, bootcampen, 
schommelen, picknicken, barbecueën, fietsen en 
feesten: het kan daar allemaal. Maar het inten-
sieve gebruik is ook een bedreiging voor het 
groen. Gelukkig zijn er betrokken, deskundige 
bewoners die - verenigd in de Stichting Wilhel-

minapark - met de 
gemeente meedenken 
over maatregelen om 
het park gezond te 
houden. Zodat we ook 
in de toekomst van dit 
prachtige park kunnen 
blijven genieten.

Eveline Stroucken
Wijkadviseur Oost - gemeente Utrecht
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VEEL ANIMO VOOR BOMENWANDELINGEN
Dit jaar hebben we twee keer een bomenwandeling 
gehouden voor onze donateurs. Na de aanplant van dik-
kere bomen in het najaar van 2018 was de belangstelling 
groter dan anders. Daarom ging bestuurslid Hanny Sliepen 
in mei twee keer met een groep van twaalf geïnteresseer-
den op pad en vertelde vele wetenswaardigheden over de 
bomen in het park. Wist u bijvoorbeeld dat gele vlekjes 
in de bloemen van de kastanje rood worden nadat ze door 
insecten zijn bevrucht? Een handig signaal voor de insec-
ten om de roodgevlekte bloemen over te slaan en linea 
recta op de onbevruchte bloemen af te gaan. 
Vanwege de grote belangstelling overwegen we om in het 
najaar nog een herfstbomenwandeling te houden.

Woord van de voorzitter



Ook het Rosarium bij de rotonde aan de 
Emmalaan hoort bij ons park. En ga er nu 
maar eens kijken, je zult versteld staan 
van alle verschillende prachtige rozen. Het 
ruikt er ook nog eens heel erg lekker.
Deze schilderachtige rozentuin is in 1912  aange-
legd op initiatief van de rozenkwekersvereniging 
‘Nos Jungunt Rosae’ (Ons verenigen de rozen). 
Tuinarchitect Jan Jacob Denier van der Gun (hoofd 
plantsoenendienst) heeft in 1912 een klassiek 
symmetrisch ontwerp gemaakt, gebaseerd op de 

zeventiende-eeuwse rozen-tuinen die vooral in 
Frankrijk en Italië in zwang waren.
Oorspronkelijk bloeiden in elf vakken, samen 144 
bedden, ongeveer 150 rozenvariëteiten. Jaren 
later zijn de paden verbreed en kwam er meer gras 
en werd het geheel wat evenwichtiger. Centraal 
staat een fontein in de vorm van een granaatap-
pel. Tussen de perken staan twee beelden: 
Vechtende kalkoenen van Theo Mulder en Twee 
rustende duiven uit 1985 van Janko Berman. 
In 2013 is de tuin voor het laatst opgeknapt. De 

gemeente heeft 
toen de rododen-
dronhaag rondom 
de tuin verwijderd. 
Daar zijn de menin-
gen over verdeeld. 
Vanaf de rijweg 
hebben mensen 
nu onbelemmerd 
zicht op de tuin. 
Dat is mooi. Maar 
een nadeel is dat 
je vanuit de tuin 
het voorbijrijdende 
verkeer en de vele 
verkeersborden 
bent gaan zien. 
Tja, wat weegt het 
zwaarst?

Gaat het openbaar groen u ook aan het hart? Word 
donateur van het Wilhelminapark en steun de stichting 

die de belangen behartigt van het park en van (bewoners 
van) de omringende wijken. U bent al donateur vanaf 

€ 15 per jaar. Ga naar www.wilhelminapark.com 
en klik op ‘word vriend’. Een mailtje sturen naar 

info@wilhelminapark.com kan ook.

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 eind-
redactie en fotografie; Seppie doet de vorm-
geving en opmaak. Oplage 7.500 exemplaren.

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

Twee meer dan levensgrote duiven staan met de koppen 
naar elkaar toe gericht. De ene duif zit met de vleugels 
tegen het lijf gedrukt, terwijl de andere duif met de 
vleugels omhoog gespreid staat. Het is een pendant 
van de Vechtende kalkoenen, het beeld van Theo Mulder 
dat al in 1965 in het Rosarium is geplaatst.
Janko Berman kreeg op jonge leeftijd de taalstoornis 
afasie, maar kan zijn beroep nog uitoefenen. Een beeld 
spreekt voor zich, daar hoef je niet over te praten, 
kunst is een uitlaatklep. Janko gaf ook les in schilde-
ren en boetseren voor mensen met afasie.

TWEE RUSTENDE DUIVEN
JANKO BERMAN - 1987 

Onze werkgroep Communicatie zou enorm gehol-
pen zijn met iemand die wil helpen bij het vernieu-

wen en onderhouden van onze website. Geen 
moeilijke, maar wel een tijdrovende klus. Uiteraard 
is affiniteit met taal en IT meer dan wenselijk. Als 

dit je aanspreekt horen we ‘t graag en maken snel 
een afspraak voor nadere kennismaking. Bel dan 
met Michiel Wijn, tel. 06-54 26 33 67 of mail 

naar info@wilhelminapark.com.

vrijwilliger communicatie

Donaties aan stichting Wilhelminapark e.o. 

zijn zeer welkom! 

Dat kan op NL25 INGB 0006 5470 70. 

Wilt u nog eens oude nummers van Nieuws uit 
het Park teruglezen? Dat kan! Ga naar www.
wilhelminapark.com ➤ De Stichting ➤ Nieuws 
uit het park. Of ga direct naar 
www.wilhelminapark.com/
nieuws-uit-het-park/ Of 
scan de code hiernaast met 
de camera van uw smart-
phone. Zo komt u er ook. 
Veel leesplezier!

In de speeltuin van 
het Wilhelminapark 
zit Jonas, bijna 5 
jaar, lekker in de 
zandbak te spelen 
met een graafma-
chine die hij even 
heeft geleend van 

een ander kindje. Hij komt hier heel vaak met zijn 
oma en opa. Als er genoeg gegraven is, holt hij naar 
de schommel. 
Als die bezet is, is de grote glijbaan aan de beurt. 
“Stom dat die leuke wiebeltrap er niet meer is, het 
nieuwe trapje omhoog is helemaal niet leuk”, zegt 
hij, “Maar de glijbaan is fijn”.
De volgende uitdaging is het touwenklimrek: “Kijk 
eens hoe hoog ik al durf!” Zijn opa en oma nemen 
hem vaak mee naar het park. Al met al heeft Jonas 
hier al heel wat uurtjes doorgebracht. Zijn groot-
ouders houden ook van dit park. Jonas is er nog te 
jong voor, maar zij zijn al jaren vriend van ons park!

“Kijk eens hoe hoog 

ik al durf!”

Vriend 

van het 

park

De Europese hopbeuk bij de parkingang vanaf de Louise 
de Colignystraat is nog niet zo groot, maar is nu wel 
een opvallende verschijning. Vanaf begin juni de boom 
vol met ‘hopbellen’. Dit zijn bundels van blaasvormige 
zakjes, waarin de vruchten zitten. Voor de bierliefheb-
bers: het zijn geen echte hopbellen, gewoon laten 
hangen dus. Deze boom is meestal alleen in parken 
te vinden. Het blad lijkt op dat van de haagbeuk. De 
wetenschappelijke naam is Ostrya carpinifolia. Ostrya 
betekent in het 
Grieks boom met 
hard hout. De 
Europese hop-
beuk kwam in het 
stenen tijdperk 
al voor. Ötzi, de 
ijsmummie die in 
1991 in het ijs van 
de Ötztaler Alpen 
is gevonden, had 
stuifmeel van de 
hopbeukbloemen 
in zijn maag. 

E
en

 boom uitgelich
t

DE EUROPESE 
HOPBEUK

De gemeente gaat bekijken welk soort evenementen geschikt zijn 
voor Utrechtse buitenlocaties. Samen met omwonenden, orga-
nisatoren van evenementen en andere belanghebbenden stellen 
ze per buitenlocatie een locatieprofiel op. Op 8 juli wordt een 
buurtgesprek gevoerd over het locatieprofiel voor ons park. Stich-
ting Wilhelminapark praat ook mee. We snappen dat het park een 
mooie locatie is voor evenementen. Maar we weten ook dat de 
draagkracht van het park niet oneindig is. Door zwaar materieel te 
plaatsen in het park klinkt de grond in. Dat belemmert de wortel-
groei van de bomen en tast hun vitaliteit en levensduur aan. Dit 
locatiebeleid is een kans om ervoor te zorgen dat dit bijzondere 
121 jaar oude groengebied, met zijn honderd boomsoorten, intact 
blijft, zodat ook de volgende generaties ervan kunnen genieten.

Rosarium op z’n mooist

Gemeente maakt locatiebeleid

HOEVEEL EVENEMENTEN 
KAN ONS PARK AAN?


