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Op basis van onderzoeksverslagen zagen we het al 
een paar jaar aankomen. Maar die fluorescerende 
roze stip op de stam is toch confronterend. Er zijn 
weer twee beeldbepalende monumentale kastanjes 
van 119 jaar gekapt. De aangetaste stam en takken 
door de kastanjebloedingsziekte vormt een direct 
gevaar voor omvallen of takuitbraak. Om ongelukken 
te voorkomen velt de gemeente deze bomen middels 
de noodkapprocedure.
Dat doet zeer. Zeker omdat we weten dat er nog 
meer oude bomen zullen volgen. Er is namelijk geen 
vaccin tegen deze ziekte. En net als bij Covid-19 zijn 
hierbij dus met name de oudere exemplaren de klos.
Het enige wat de stichting kan doen, is wat we 
nu al een paar jaar doen: met de hulp van onze 
donateurs zorgen we ervoor dat, na een velling, er 
dikkere bomen geplant kunnen worden in plaats 
van de dunne exemplaren die de gemeente normaal 

herplant. Het voelt soms als 
vechten tegen de bierkaai, 
maar we proberen hiermee de 
monumentale uitstraling van 
het park te bewaren. We vinden 
het fijn dat onze donateurs ons 
daarin steunen.

Michiel Wijn, voorzitter 
stichting Wilhelminapark e.o.

 

BOMEN COVID-19?
Er zijn onlangs weer uitgevallen bomen 
vervangen door vijf dikkere, grotere bomen 
dan gebruikelijk. 

De in mei tegenover Koningslaan 121 gevelde monu-
mentale rode paardenkastanje, is vervangen door 
een kastanjebladige eik . Kastanjes kunnen helaas 
niet meer worden herplant, de kans op uitval door de 
paardenkastanjebloedingsziekte is te groot. We zijn 
benieuwd naar deze voor het park nieuwe soort, ook 

al zullen we de prachtige bloemen en de kastanjes 
moeten missen. 

Verder zijn er drie scharlaken eiken  geplant langs 
de Koningssloot. De scharlaken eik die daar vorig jaar 
is geplant, kleurde niet rood en is waarschijnlijk een 
Amerikaanse eik ✖. Deze is verplant naar het Loolaan-
tje, waar een zwarte els is geveld. Bij de Koningssloot 
ontstaat dan een mooie groep van drie in de herfst 
dieprood kleurende bomen. 

De vijfde boom is een gewimperde linde , die langs 
het pad bij de bunker staat. Als het goed is wordt 
dit jaar ook nog de vijfstammige bijzondere els ▲ 

bij de Knuppelbrug 
geplant. Het gat was 
al gemaakt, maar de 
soort was in 2019 
niet leverbaar.

WEER NIEUWE DIKKERE BOMEN

Ik ontdekte het Wilhelminapark ongeveer tien jaar 
geleden toen ik vanuit mijn woonplaats Turijn 
naar Utrecht verhuisde. Ik realiseerde me dat dit 
park speciaal en elegant is. Totaal anders dan de 
parken in Italië. Met mijn grote liefde ben ik vlak-
bij het park gaan samenwonen. Ik heb mijn zoon 
erin zien opgroeien. We waren veel in de speel-
tuin en genoten van de vlinders die op je handen 
en schouders neerstreken. Magisch. 
Vanaf 2017 zamel ik jaarlijks met vrienden geld 
in voor het Prinses Máxima Centrum. Dat doen 
we door als kerstman en superheld verkleed op 
een motor te rijden. Dit jaar zijn we solo gegaan, 

vanwege Covid-19. Maar 
we maakten nog steeds 
een pitstop in het Wilhel-
minapark! 

Maurizio Magnano, 
initiatiefnemer stichting 
Máxima’s Helden Kerstrit
Foto: Michael Kars
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EEN ZOMER ZONDER EVENEMENTEN 
In het vroege voorjaar van 2020 debatteerden 
we met de gemeente over het nieuwe locatie-
profiel voor het Wilhelminapark. Te onbegrensd 
vonden wij het plan. Te veel en te grote evene-
menten zouden worden toegelaten, een aanslag 
op de vitaliteit van het park. 

Hoe anders is het gelopen. Wie had toen kunnen 
bedenken dat in de zomer ontmoetingen in het park 
met meer dan een paar mensen bij elkaar niet toe-
gestaan zou zijn, dat we zouden zonnen, borrelen 
en picknicken in wit getrokken cirkels om voldoende 
afstand van elkaar te houden, dat handhavers het park 

meerdere malen zouden ontrui-
men omdat het te druk werd, dat 
het park ’s nachts op slot zou 
gaan. 

Wie had kunnen bedenken dat 
geen enkel evenement zou 
doorgaan. Een zomer met minder 
bezoekers en zonder evenemen-
ten… 

Voor een aantal mensen waren 
deze coronamaatregelen onge-
twijfeld een grote teleurstelling. 
Maar hoe zouden de bomen, de 
planten, de vogels, de vleermui-
zen, de insecten deze relatieve 
rust hebben ervaren?  U kunt doneren: www.maximasheldenkerstrit.nl

Noodvelling 2020: 
2x paardenkastanje

▲
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COLOFON

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Wilhelmina-
park en omgeving. De nieuwsbrief wordt gemaakt door 
de zussen Anna en Seppie Groot. Anna schrijft, foto-
grafeert en doet de eindredactie; Seppie verzorgt de 
vormgeving. Voor het drukken zorgt Angelus Müller, 
www.altijddrukwerk.nl. Oplage 6.500 exemplaren.
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Voor Maria Voors, eigenaar van Maria’s biologische 
eetwinkel is het Wilhelminapark niet uit haar leven 
weg te denken. “Tijdens mijn studententijd kwam 
ik er al. Ik heb daar met m’n vriendinnen heel 
wat gepicknickt. Inmiddels woon en werk ik in de 
buurt. De laatste twaalf jaar wandel ik er regelma-
tig met m’n hond. Ik laat haar ook vaak uit in het 
bos, maar ik merk dat ze het echt fijn vindt in het 
park.” 
Maria was de allereerste biologische cateraar in 
Utrecht. “Jaren geleden deed ik de catering in 
het park tijdens de studentenintroductiedagen. Ik 
serveerde paella en salade naast de frites en de 
hamburgers. Dat was nieuw en viel helemaal in de 
smaak; de jongeren waren blij verrast! Het Wil-
helminapark is een plek waar je kunt ontspannen. 
Daarnaast zorgt het voor verbinding, hier komen 
mensen elkaar tegen. En doen ze dingen samen. 
Toevallige ontmoetingen in de buurt, daar hou ik 
van. Daarom ben ik vriend van het park.”

Het park verbindt 

en ontspant

Vriend 

van het 

park

Over oude reuzen gesproken… Aan de oostkant van de 
vijver staan twee enorme Canadese populieren (Populus 
x canadensis ‘Gelrica’), die in 1890 zijn geplant. Deze 
twee meer dan 130 jaar oude eyecatchers zijn mis-
schien wel de hoogste bomen in het park!   
Deze populierensoort is veel aangeplant langs wegen 
en kanalen en als erfafscheiding. Het zijn snelle groei-
ers, die meestal niet zo oud worden. Het hout werd 
al in de zestiende eeuw gebruikt voor het maken van 
klompen, vooral in Noord-Brabant, maar nu vooral nog 
voor het maken van lucifers. 
Het blad van de populier is 
driehoekig tot ruitvormig 
en kleurt zachtgeel in de 
herfst. Maar het opval-
lendst is misschien wel dat 
de boom het in de zomer 
kan laten ‘sneeuwen’. In 
juni springen de vruchten 
open en komen de zaden, 
omhuld met licht donzig 
pluis, vrij. Zo kunnen de 
zaden door de wind tot 
ver van de boom worden 
verspreid.

E
en

 boom uitgelich
t

In de Emmalaan staat op een vierkante grondplaat 
een abstracte bronzen sculptuur. Deze is opgebouwd 
uit een stapeling van staande en liggende, min of 
meer geometrische elementen.
Sorel Etrog was een in Roemenië geboren Cana-
dese kunstenaar en auteur, die vooral bekend is 
geworden als beeldhouwer. Hij emigreerde met zijn 
Joodse familie in 1950 naar Israël. Dankzij een 
eerste solotentoonstelling in 1958 verkreeg hij een 
beurs van het Brooklyn Museum of Art in New York, 
waar hij sterk werd beïnvloed door de daar aanwe-
zige primitieve kunst. Hij verliet New York in 1963 
om zich definitief te vestigen in Canada. 
In de beeldentuin van het Kröller-Müller Museum in 
Otterlo staat sinds 1963 het bronzen beeld ‘Com-
plexes of a young lady’ dat gelijkenis vertoont met 
dit beeld. Etrog heeft dit park niet zelf bezocht, 
maar het schijnt dat de foto’s van de tuin een der-
mate grote indruk op hem maakten, dat hij besloot 
meer werken voor de openbare ruimte te maken.

ABBRACCIO (Embrace)
1962 - Sorel Etrog

Elk jaar op 31 augustus herdenken we de verjaardag van 
koningin Wilhelmina, door bloemen te leggen bij haar 
standbeeld. Eind november lagen er weer bloemen bij 
het beeld, maar deze waren niet van ons! En wat was de 
reden? Een klein onderzoekje leerde ons dat 28 novem-
ber de sterfdag is van onze vorstin. Toch mooi dat er ook 
mensen zijn die dan aan haar denken.

Loopt u wel eens door het Wilhelminapark, de Emmalaan of het 
Hogelandse park en verwondert u zich over alles wat u hier 
hoort en ziet? Onze stichting organiseert bijzondere wande-
lingen voor haar donateurs. Er is een beeldenwandeling, een 
vroege vogelwandeling, een architectuurwandeling en een 
bomenwandeling. U hoort dan allerlei wetenswaardigheden 
over het parkgebied. Als u donateur wordt leert u meer over 
ons mooie groengebied, waarna u dit bijzondere park weer met 
nieuwe ogen kunt bekijken. 

Dat er veel oude bomen in het park staan wisten we 
wel. Maar hoeveel en hoe oud? Op de website van de 
gemeente staat een handige bomenkaart, waarop alle 
bomen in de stad zijn vermeld, met de Nederlandse 
naam, de wetenschappelijke naam en het plantjaar. Er 
is ook een aparte ‘oude bomenkaart’ in de stad met alle 
bomen van tachtig jaar en ouder. Dat zijn er heel veel 
in het park, daarom hebben we ons eerst maar eens 
beperkt tot bomen geplant in 1901 of nog eerder. We 
kunnen een stipje op de kaart gemist hebben natuur-
lijk, maar we hebben ontdekt dat er in het park maar 
liefst 210 bomen staan die ouder zijn dan 120 jaar. 
Daarvan zijn er 35 zelfs ouder dan 130 jaar! Dat bete-
kent dat ruim een derde van de ongeveer 600 bomen in 
het park het predicaat ‘oude reuzen’ verdient. Het park 
is in 2001 samen met de Emmalaan en het Hogelandse 
Park niet voor niets een Rijksmonument geworden. De 
oudste boom van het gehele parkgebied is waarschijn-
lijk de in 1840 geplante Ginkgo in het Hogelandse Park.
Klik hier voor de Utrechtse oude bomenkaart 
https://tinyurl.com/y6jsudxo. 

LAATSTE KANS VOOR 
DE TAXUSHAAG 

Het wil maar niet 
lukken met de taxushaag 
langs het Loolaantje. Droogte, 
vernieling en diefstal van nieuw geplante 
struikjes zorgden ervoor dat de haag er niet altijd 
even florissant bij stond. Diverse keren zijn de uitge-
vallen struikjes weer aangevuld en de haag heeft in 
droge perioden regelmatig water gekregen, maar het 
lijkt soms vechten tegen de bierkaai. Op aandringen 
van de Stichting Wilhelminapark heeft de gemeente 
nog één keer geprobeerd de haag op te knappen en 
zijn de opengevallen plekken aangevuld met nieuwe 
struikjes van een extra goede kwaliteit. We hopen dat 
alle gebruikers van het park voorzichtig met de haag 
omspringen, geen planten meenemen en er niet door-
heen lopen of fietsen. Als het deze keer toch niet goed 
uitpakt moet er naar een andere oplossing voor de 
afscheiding tussen het voetpad en het fietspad worden 
gezocht. Dat zou wel eens een metalen hek kunnen 
worden, waar we niet naar uitzien. Het strookt niet 
met het oorspronkelijke ontwerp van het park.

DE CANADESE 
POPULIER

OUDE REUZEN

ALWEER BLOEMEN 
VOOR WILHELMINA!

BIJZONDERE WANDELINGEN VOOR DONATEURS

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

www.wilhelminapark.com en klik op ‘word donateur’. 

Of stuur een mailtje naar info@wilhelminapark.com.

Donaties aan stichting Wilhelminapark e.o. 

zijn zeer welkom! Dat kan op 

NL25 INGB 0006 5470 70.

https://tinyurl.com/y6jsudxo

