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Corona maakt dit tot een bizarre periode. Vanaf 
16 maart een lockdown. Rijen voor de supermarkt. 
Geen concerten. De horeca dicht. Minstens om ‘t 
uur je handen wassen. Geen files. En… alle evene-
menten zijn afgelast. Ook die in het park gepland 
zijn. Dat vinden wij niet erg.

Maar ‘t park is, meer dan ooit, ook een toevluchts-
oord geworden. De enige plek waar je je vrienden 
nog kunt ontmoeten. Dat is de mooie functie van 
een stadspark. Met het warme weer van deze lente 
gaf dit vaak een beeld waarbij je jezelf afvroeg of 
er wel sprake was van een wereldwijde pandemie. 
Alles leek normaal.
Daar is onlangs verandering in gekomen. Er zijn 
cirkels aangebracht om op veilige afstand te kun-

nen chillen in het park. Is het 
gek dat ook die cirkels in een 
paar dagen al bijna vertrouwd 
zijn geworden? We leven met 
corona. Ook in het park.

Michiel Wijn, voorzitter 
stichting Wilhelminapark e.o.

CIRKELS

Waar kun je in de stad alle seizoenen zo intens 
beleven als in ons Wilhelminapark? De vele tinten 
lentegroen, de zomeravondzon door het blader-
dak, de diepe kleuren van de herfst en het sprook-
jestafereel met de wintersneeuw. Als vrijwilliger 
van de stichting Wilhelminapark ben ik regelmatig 
te vinden in het park voor het schoonmaken van 
vogelhuisjes, het scheppen van kroos en andere 
klusjes. Dat is lekker buiten genieten van zowel 
rust als reuring. Het park verdient die aandacht, 
want zo blijft deze parel glanzen. 

En nu ga ik deze mooie 
stad verlaten. Ik word nog 
elke keer blij als ik denk 
aan het park waaraan ik 
samen met mijn echtge-
note meer dan dertig jaar 
heb mogen wonen.
Peter van Dijk
Stichting Wilhelminapark
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Woord van de voorzitter

Het voorjaar was nog weer droger dan vorig jaar 
en dan moet de zomer nog komen! Voor pas 
geplante bomen, die hun wortelstelsel nog niet 
volledig ontwikkeld hebben, is het moeilijk 
voldoende water op te zuigen. 

Gelukkig schiet de gemeente in droge tijden te hulp. 
De bomen die eind 2018 en 2019 zijn geplant, krijgen 
als dat nodig is een flinke sloot water. De gemeente 
heeft een aannemer ingehuurd die water uit de Kromme 
Rijn tapt en met tanks naar het park en andere plek-

ken in de stad vervoert. De nieuwe dikkere 
bomen hebben bij het planten een gietrand 
gekregen. Daarbinnen kunnen de nodige 
liters worden uitgegoten. Ook de zeldzame 
zakdoekenboom wordt af en toe van een 
broodnodige portie water voorzien.

Ook voor de oudere bomen kan de droogte 
een probleem zijn. Er zijn zo’n zestien 
bomen, waarvan de conditie niet meer opti-
maal is. Veertien daarvan zijn ouder dan 
honderd jaar! Daar zitten negen monumen-
tale kastanjes bij, die al door zwammen of 
de kastanjebloedingsziekte zijn aangetast. 
Het is de vraag hoe lang deze bomen het 
nog redden. Droogte maakt het er zeker 
niet makkelijker op.

DROOGTE

De gemeente Utrecht werkt aan beleid voor 
evenementen op buitenlocaties. Ook voor het 
Wilhelminapark is een zogeheten locatieprofiel 
opgesteld. 

Hierin staat dat jaarlijks op zes dagen evenementen 
kunnen plaatsvinden met een ongelimiteerd aantal 
bezoekers, op twaalf dagen evene-
menten met maximaal 2.500 bezoe-
kers, en op een onbeperkt aantal 
dagen evenementen met maximaal 
500 bezoekers.
Zo’n belasting is natuurlijk veel te 
groot voor het park. De monumen-
tale bomen, de grasvelden en de 
struikenpartijen zijn kwetsbaar en 
niet geschikt voor het opvangen van 
grote mensenmassa’s. Onderzoek 
laat zien dat door inklinking van de 
grond de ongestoorde wortelgroei 
van bomen op en rond het grote 
veld in het park belemmerd wordt. 
Het is van belang dat de gemeente 
zich realiseert dat de draagkracht 
van het park niet oneindig is.
Het gaat nog om een concept, waar 

wij als bestuur van de Stichting Wilhelminapark e.o. 
al op hebben gereageerd. Spring vooral voorzichtig 
om met het weinige groen dat er is in de stad, is onze 
strekking.
Wil u meer weten over het evenementenbeleid? Op onze 
website www.wilhelminapark.com/evenementenbeleid 
hebben we het uitgebreid beschreven.

ONS PARK ALS 
EVENEMENTENLOCATIE: ONBEGRIJPELIJK



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
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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 al vroeg bruin 
wordt. We bestrijden deze beestjes (al tien jaar!)
door in de zomermaanden vallen in de boom te 

hangen. Nu onze grote kracht Peter van Dijk (lees 
‘Het park en ik’) ons gaat verlaten, zoeken we 

nieuwe mensen. Het is niet veel werk: drie of vier 
keer in de zomermaanden de vallen verversen. 

Heb je interesse of vragen? Mail onze coördinator, 
Anna Groot; anna@webletters.nl.

bestrijden mineermot

Donaties aan stichting Wilhelminapark e.o. 

zijn zeer welkom! 

Dat kan op NL25 INGB 0006 5470 70. 

Theus Kamerbeek, voorman van de afdeling Wijk- 
onderhoud en Service Utrecht Oost vindt ons park 
prachtig. “Wat een diversiteit aan bomen en prach-
tige plantvakken. Sinds ik een opleiding tot hovenier 
volg vallen mij allerlei nuances op, zoals bomen die 
geënt zijn op een andere stam. Het park gaat nog 
meer voor mij leven.”
Theus stuurt de groenploeg aan, die het groen 
onderhoudt, zoals snoeien en inboeten. “Voor som-
mige grote klussen huur ik een aannemer in, zoals 
voor het maaien van het gras en op dit moment 
voor water geven. De dikkere bomen die vorig jaar 
zijn geplant krijgen nu regelmatig een flinke slok 
water. Vanwege hun grote wortelkluit zouden zij zich 
na twee jaar zelf moeten kunnen redden. De kleine 
geplante bomen uit 2017 houden we nog steeds in 
de gaten. En ook de taxushaag.”

Theus 
hoopt 
dat met 
de komst 
van 
nieuwe 
perscon-
tainers voor afval er minder zwerfvuil zal zijn. “We 
hebben er achttien geplaatst. Deze kunnen meer 
afval aan dan de traditionele prullenbakken. Er is 
slechts één bak voor de kooltjes van de barbecue. 
Daar mogen er van mij wel vier extra van bij komen. 
Het leuke in dit park is dat iedereen hier z’n rust 
zoekt en vindt. Studenten, de buurman van de hoek, 
sporters, je komt er mensen van allerlei pluimage 
tegen. Dit vind ik prachtig en daarom ben ik vriend 
van het park.”

“Iedereen is hier welkom”
Vriend 

van het 

park

De Polar Bears staat voor de Engelse 49e infanterie-
divisie uit 1908. De naam ontstond omdat ze in het 
begin van WO II deelnamen aan de slag om Noor-
wegen en ze zich daarna terugtrokken op IJsland. 
Daar kwam het logo van de ijsbeer vandaan en de 
bijnaam van de infanteristen. De divisie vocht ook 
in Normandië en vormde toen een combi met het 
Canadese leger. Het beeld staat dicht bij de Bilt-
straat waar de Polar Bears op 7 mei 1945 Utrecht 
binnentrokken. Elk jaar op 7 mei wordt hier de 
bevrijding van Utrecht herdacht. 

MONUMENT VOOR DE 
‘POLAR BEARS’

1992 MARIE-JOSÉ WESSELS

Heeft u in mei aan de westzijde van de vijver een 
uitbundig bloeiende boom gezien? Deze pluimes 
(Fraxinus ornus) was een zeer opvallende verschijning 
dit jaar. Er zaten zoveel pluimen met kleine roomwitte, 
sterk geurende bloemen in de boom, dat je het blad 
bijna niet meer kon zien. De pluimes, vaak als sierboom 
in parken en tuinen geplant, wordt meestal niet hoger 
dan tien meter. Op Sicilië kweekt men de boom al sinds 
de negende eeuw na Christus voor medische doelein-
den. Door insnijdingen in de stam te maken wordt een 
zoet, harsachtig sap gewonnen, dat een beetje naar 

honing smaakt. Dit sap, 
manna, droogt op als 
pegels en wordt voor 
verschillende therapeu-
tische toepassingen 
gebruikt. De boom wordt 
ook wel manna-es 
genoemd. Manna werkt 
licht laxerend, ontgift de 
lever en wordt door 
diabetici gebruikt als een 
natuurlijk alternatief voor 
suiker. 

E
en

 boom uitgelich
t

DE PLUIMES

Het uitlopen van de 
nieuwe bruine beuk 
kwam wat traag op 
gang, maar nu staat 
de boom van top tot 
teen in het blad. 

In tijden van droogte 
krijgt de boom één keer 
per week zo’n 600 tot 800 
liter water. Voor het water 
geven wordt steeds eerst 
het vochtgehalte en het 
zuurstofgehalte in de 
bodem gemeten. Dit om 
te beoordelen hoe de 

conditie van de boom is en of water geven wel nodig is. Te 
veel water geven is namelijk ook niet goed. Als de bodem te 
nat is, is er minder zuurstof voor de wortels beschikbaar en 
kunnen de wortels gaan rotten. De firma Copijn gaat de 
boom drie jaar op deze manier verzorgen. Voor iedereen, die 
betrokken is bij de nieuwe boom: ook al is het goed bedoeld, 
extra water geven is niet nodig, dit kan zelfs averechts 
werken op de conditie van de bruine beuk. 

De boom staat er ondanks de droogte goed bij. Natuurlijk zit 
hij nog niet zo vol in blad als zijn 170 jaar oude voorganger. 
Dat zal hopelijk volgend jaar wel lukken, als zijn wortels hun 
weg gevonden hebben op deze nieuwe plek.

NIEUWE BEUK SLAAT 
GOED AAN

BARBECUEËN DOE JE ZO

Barbecueën in het park leidt helaas nogal 
eens tot schade aan het gras en de bomen. 
En dan al dat afval... Je staat versteld van de 
rotzooi die achterblijft na een avond gezel-
lig chillen in het park. Hier wat tips om 
schade en afval te beperken:

1  Gebruik geen wegwerpbarbecue, dat is weinig 
duurzaam. 

2  Een barbecue op pootjes voorkomt 
schroeiplekken in het gras.

3  Kooltjes die niet zijn opgebrand, kun je 
nogmaals gebruiken.

4  Neem je eigen afval mee haar huis. 

5  Wat je niet mee kunt nemen, breng je even 
naar een afvalbak, er staan er genoeg.

6  Voorzichtig met hete kolen! 
Laat deze nooit achter op 
het gras en gooi ze niet op 
boomwortels of in de nieuwe 
afvalbakken. Gooi ze - na 
afkoelen - in de BBQ-afvalbak, 
die staat aan de rand van het 
grote veld bij de ingang van de 
speeltuin.

7  Het kan ook makkelijker: een 
picknick zonder barbecue.

Dit voorjaar zagen we tot onze grote 
verrassing een fuut met twee jongen 
in de grote vijver. Dat wijst erop dat 
de waterkwaliteit goed genoeg is. 

De kuikens kunnen al snel zwemmen, maar 
liften vaak mee op de rug van de ouders. 
Daar zijn ze veilig voor roofvissen en reigers. 

Bovendien zijn de jonge kuikens enkele weken 
in een mooi camouflagepakje gehuld. Dat 
heeft helaas niet kunnen voorkomen dat er 
inmiddels nog maar één kuiken over is. Hope-
lijk gaat het dit kuiken lukken om uit de buurt 
van de snoek te blijven. Naast futen zagen we 
ook jonge ganzen, eenden en meerkoeten. Het 
was een drukte van belang!

EEN FUUT MET JONGEN


