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Soms wordt het als normaal gezien. En misschien is 
het ook wel heel gewoon dat mensen zich zonder 
vergoeding inzetten, gewoon omdat ze iets leuk 
vinden. Of omdat ze ergens het belang van inzien 
of omdat het fijn is om met andere mensen samen 
te werken. Zij doen dit dan als vrijwilliger. Dat geldt 
ook voor alle zestien bestuurs- en werkgroepleden 
van stichting Wilhelminapark. Iedereen draagt bij, 
iedereen zet zich in, vele uren, soms zelfs hele 
dagen, voor het behoud van ons prachtige park. Als 
vrijwilliger. Kosteloos.

Ik zou bijna zeggen: dat moet dan wel een erg mooi 
park zijn (en dat is het ook). Ik wil deze mensen 

ook dit jaar weer heel graag 
heel hartelijk bedanken voor 
hun tomeloze inzet voor en 
betrokkenheid bij het park. 
We kunnen er op deze manier 
oneindig van blijven genieten.

Michiel Wijn, voorzitter 
stichting Wilhelminapark e.o.

 

GEHEEL VRIJWILLIG
Dit prachtige winterse stadsgezicht is in 1988 
getekend door Hans van Dokkum vanuit een 
hoogwerker ter hoogte van het Rosarium. 

Wethouder Wim van Willigenburg bestelde de 
tekening destijds om te vieren dat de gemeente 
honderd jaar eerder het Oudwijkerveld en het 
Hogelandse park had aangekocht met het doel 
hier een wandel- en een villapark aan te leg-
gen. De bruine beuk stond er toen al vijftig jaar 
en vormde met het ronde grasveld eromheen de 
schakel tussen de twee deelontwerpen, die later 
het Wilhelminapark vormden.

EN HOE IS HET NU?
Zoals iedereen inmiddels wel weet moet deze 
bruine beuk binnen afzienbare termijn gekapt 
worden, omdat hij doodziek is. Vreselijk jammer 
dat deze bijna 170 jaar oude, statige trots van 
ons Wilhelminapark moet verdwijnen. Maar zijn 
vervanger, die nu al de belofte in zich draagt 
tenminste even trots te kunnen worden, staat 
gelukkig al klaar. Wanneer de vervanging van de 
oude door de nieuwe beuk gaat plaatsvinden, is 
nog niet duidelijk. De gemeente mikt op januari 

2020, maar komt er een kink in de kabel, dan wordt het 
later. Uiterlijk in maart moet het gebeurd zijn, want 
daarna is het plantseizoen voorbij en moet gewacht 
worden tot november.

AFSCHEID VAN DE BEUK

In de herfst wandel ik het park in. Het licht van 
de ondergaande zon valt in banen door de bomen. 
Het lijkt of de bladeren goud kleuren en ik geniet! 
Ik hoop dat door dit stukje historische natuur 
te midden van de stad de schoonheid en kwets-
baarheid van de wereld niet voor lief genomen 
wordt, maar mensen echt zorgzaamheid kunnen 
voelen voor hun omgeving. Als iets de liefde voor 
je omgeving kan aanwakkeren is dit het wel; de 
immense bomen die zoveel levens hebben zien 
voorbijkomen, de verschillende karakters van de 
seizoenen weerspiegeld in het mooie water en alle 

mensen die samen van het 
Wilhelminapark een waan-
zinnige mooie en fijne plek 
maken. Dankbaar wandel 
ik het park uit richting 
‘mijn buurtje’ en ga lekker 
aan het werk!
Sterre Hijlkema 
Buurtconcierge Utrecht Oost

COLUMN 
HET PARK EN IK

Park wakkert de 

liefde aan

WINTER 2019

Woord van de voorzitter

Maria: “Ik heb op heel wat plaatsen in het binnen- en buiten-
land vogels geteld. Maar nog nooit in het Wilhelminapark. 
Op 10 april telde ik hier tussen 9 en 11 uur 26 verschillende 
vogelsoorten. Dat is best veel! De meest bijzondere soorten zijn 
zwartkop, boomklever, boompieper, grote bonte specht en kuif-
eend.” Gelukkig bleef het niet bij deze éénmalige waarneming. 
“Als ik in ‘t park ben let ik natuurlijk altijd op of er nog andere 
vogels zitten. En jawel, ik zag in de loop van dit jaar nog vijf 
andere soorten, onder andere de zanglijster, huismus en gier-
zwaluw. In 2019 heb ik in totaal dus 31 vogelsoorten gespot.” 

Wij zijn aangenaam verrast met deze uitkomst: meer dan dertig 
verschillende vogelsoorten is best veel voor een stadspark! 
Maria gaat de komende jaren de vogelbevolking in ons park 
bijhouden. Hartstikke fijn. Dan kunnen we volgen hoe deze zich 
in de loop van de jaren ontwikkelt. 

De afgelopen tien jaar zijn we 
al druk bezig geweest met het 
bestrijden van de mineermot. 
De rups van dit zeer kleine motje 
graaft zich in in de bladeren 
van de witte paardenkastanje 
en zorgt ervoor dat het blad al 
in de zomer bruin wordt. We 
bestrijden deze beestjes door in 
de zomermaanden vallen in de 

boom te hangen. Dit jaar zijn 
twee vrijwilligers verhuisd, dus 
we zoeken nieuwe mensen. 
Het is niet veel werk: drie of 
vier keer in de zomermaanden 
worden de vallen ververst.
Heb je interesse of vragen? 
Stuur dan een mail naar onze 
coördinator, Anna Groot; 
anna@webletters.nl.

MEER DAN DERTIG 

VOGELSOORTEN!

WIE HELPT ONS MET HET BESTRIJDEN VAN DE MINEERMOT?

Afgelopen jaar heeft Maria Manschot op 
verzoek van de Stichting Wilhelminapark 
geïnventariseerd welke vogels in het 
park voorkomen. 

Uit ‘De getekende stad’, Utrecht in tekeningen 1900 – 2000. C.C.S Wilmer



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 Wilhel-
minapark en omgeving. De nieuwsbrief wordt gemaakt 

door de zussen Anna en Seppie Groot. Anna zorgt 
voor eindredactie en fotografie; Seppie doet de 
vormgeving en opmaak. Voor het drukken zorgt 
Angelus Müller, www.altijddrukwerk.nl. 
Oplage 6.500 exemplaren.

LEDEN VAN DE STICHTING
Michiel Wijn (voorzitter) 06 - 54 26 33 67, Martine ten 
Voorde (secretaris), Gijs Verschuren (penningmeester), 
Michiel Angenent, Barbara Caspers, Bob Corstens, 
Joost van Dijck, Peter van Dijk, Anna Groot, Monique 
Janssen-van Rooijen, Mieke Oldenburg, Luc Pacilly, 
Hayo Roskam, Hanny Sliepen en Bo Terpstra.

De werkgroep Flora en Fauna zoekt mensen die ons 
willen helpen bij alle ‘groene’ activiteiten voor het 
park. Dat betreft zeker niet alleen handenarbeid, 

want de werkgroep heeft ook regelmatig overleg met 
gemeentelijke en andere instanties. Zeker als je 
beschikt over kennis van planten, en dan in het 

bijzonder kennis van bomen, zouden we heel graag 
met je in gesprek gaan om te kijken wat we voor 
elkaar kunnen betekenen. Hopelijk ontmoeten we 

elkaar snel. Bel Michiel Wijn, tel. 06-54 26 33 67 
of mail naar info@wilhelminapark.com.

vrijwilliger Flora en Fauna

Donaties aan stichting Wilhelminapark e.o. 

zijn zeer welkom! 

Dat kan op NL25 INGB 0006 5470 70. 

“Ik ben voor de liefde naar Nederland gekomen”, 
zegt Angelus Müller, onze nieuwe drukker. “In het 
Wilhelminapark zijn onze trouwfoto’s gemaakt. Dat 
was 1986. Toen mocht je niet fietsen door het Lool-
aantje, de politie heeft mij daar een keer aangehou-
den. Terwijl het nu levensgevaarlijk is vanwege de 
vele fietsers, in de ochtendspits rijden ze drie rijen 
dik!”
Angelus houdt van het prachtige park achter zijn 
huis en is er toen de kinderen klein waren veel 
geweest. “In de zomer is het nu wat de rom-
mel betreft vechten tegen de bierkaai. Op zo’n 
warme dag zou eens iemand met het postuur van 

koningin Wilhelmina met een grote hermelijnen 
mantel om het park in moeten gaan. Zij spreekt dan 
op haar statige manier de mensen toe. “U beseft 
dat u uw eigen afval ook mee kunt nemen?” En na 
het overhandigen van een vuilniszak: “Ik ga ervan 
uit dat u deze zaak op de juiste manier behartigt.” 
Ik vergezel haar als prins Hendrik, en kan met mijn 
Duitse accent haar woorden kracht bijzetten met een 
‘Jawohl” in de juiste intonatie. Dat doe ik graag als 
vriend van het park!”

“U beseft dat u uw 

eigen afval kunt 

meenemen?”

Vriend 

van het 

park

Wat een grote hazelnotenoogst weer dit jaar! Bij de 
ingang naar het restaurant staan vier zeer hoge boom-
hazelaars (Corylus colurna) van ruim zestig jaar oud. 
Bijna alle hazelaars zijn struiken, maar de boomhaze-
laar kan wel twintig meter hoog worden. Ze vallen pas 
op als er in oktober onder de bomen en op de Prome-
nade heel veel groene en bruine stekelige bolletjes 
liggen. Dit zijn bundels 
van drie tot acht kleine 
hazelnoten, die in napjes 
met grillige uitsteeksels 
zitten. De bundels zijn 
eerst groen en verkleuren 
later naar bruin. Eek-
hoorns, vogels en muizen, 
maar ook mensen zijn 
gek op de noten van de 
boomhazelaar. Half oktober 
zagen we een parkbezoeker 
die zijn fietstassen aan het 
volladen was! 

De boom is eind 16e eeuw voor het eerst in Nederland 
gekweekt door Carolus Clusius, arts en botanicus, in de 
hortus in Leiden. Het zaad was afkomstig uit Istanbul, 
de boom wordt daarom ook wel Turkse hazelaar 
genoemd. Deze sterke boom is weinig gevoelig voor 
boomziekten en kan meer dan honderd jaar oud wor-
den. De oudste in Nederland is geplant in 1795 en 
staat in de hortus in Amsterdam. 

E
en

 boom uitgelich
t

DE BOOMHAZELAAR

WEER DIKKERE 
BOMEN GEPLANT

Uit de verte lijkt het alsof er achteloos wat keien 
zijn neergelegd in het gras, maar als je dichterbij 
komt zie je dat in elke steen een driehoekig gat is 
uitgehakt en gepolijst. Hierdoor ontstaat een mooi 
contrast tussen ruw en glad. Meestal staat er een 
laagje water in de uitgehouwen gaten. 

Deze waterstenen zijn gemaakt door Gerard Höweler. 
Hij bezocht eind jaren zeventig een symposium in 
Japan om te beeldhouwen. Na het zien van Japanse 
tuinen wilde hij niet langer dat zijn beelden op een 
sokkel geplaatst werden. In plaats van ze te iso-
leren van hun omgeving moesten ze er in worden 
opgenomen door ze in en op de grond te plaatsen. 
Zo ook hier. Elke steen ligt op zichzelf, er vloeit 
geen water over van de een in de ander, hoewel dat 
uit de verte wel het geval lijkt te zijn. Een beeld-
houwwerk om eens van dichterbij te bekijken dus. 

WATERSTENEN
1986 - Gerard Höweler

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 
smartphone. Zo komt u 
er ook. Veel leesplezier!

Net zoals vorig jaar hebben we bomen die zijn uitge-
vallen door dikkere exemplaren vervangen. Sinds deze 
maand is ons park weer zes bomen en een grote struik 
rijker. Jonge aanplant heeft normaliter een stamomtrek 
van 18–20 cm. De nieuwe bomen hebben een stamom-
trek van 25–45 cm; een flinke maat groter dus. Je kunt 
natuurlijk nog niet spreken van echt dikke bomen. Maar 
deze exemplaren worden toch een heel stuk sneller een 
sieraad voor het park. 

Het leuke is dat enkele van die bomen aan ons zijn 
geschonken. Daar zijn we heel blij mee. Zo heeft de 
Utrechtse Schoolvereniging de nieuwe Ginkgo bij de 
ingang bij de Louise de Colignystraat geschonken en 
ook de zevenzonenboom, een grote struik bij de bun-
ker. En de Amrikaanse grootbladige linde die geplant is 
tegenover Koningslaan 3 is een gift van ex-bewoners 
van de Koningslaan. Er stond een kastanje, maar deze 
soort wordt niet meer herplant vanwege de kans op 
aantasting door de kastanjebloedingsziekte. 

Verder is er nog een scharlaken eik, die prachtig oran-
jerood kleurt in de herfst, een Zelkova, een krimlinde 
en een meerstammige, geveerdbladige zwarte els 
geplant.


