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Nieuws

Nog niet eerder hebben we zoveel 
bomen moeten vervangen. De 
paardenkastanjebloedingsziekte 
heeft ons maar liefst zes monu-
mentale kastanjes gekost. Ver-
der hebben twee esdoorns, een 
doodsbeenderenboom en een 
berk het niet gered. Deze tien 
bomen zijn onlangs vervangen 
door zes esdoorns, een kurkiep, 
een olijfwilg, een netelboom en 
een tulpenboom. Deze mooie 
tulpenboom staat in de zuidrand 

van de grote speelweide. Ook zijn 
dit jaar ook de vier in voorgaande 
jaren uitgevallen sierkersen op 
de Emmalaan herplant. Bij het 
kiezen van de vervangende bomen 
is gelet op klimaatbestendigheid, 
gevoeligheid voor boomziekten 
en het belang van de soort voor 
insecten, vlinders en vogels. Met 
de nieuwe bomen komt het aantal 
boomsoorten en -variëteiten in 
het park op 127! We zijn hard op 
weg om een arboretum te worden.

Vanaf de dag, 34 jaar geleden, dat wij vlak bij 
het Wilhelminapark gingen wonen ondervon-
den we hoeveel dat dagelijks toevoegt aan ons 
bestaan. Aanvankelijk leek het haast te vol met 
toen tachtig jaar oude bomen. Zeker tien vijf-, 
zesarmige kastanjes meer dan nu stonden er nog. 
Het was er stil. Wel moest je goed opletten niet 
in de hondenpoep te stappen. Dat probleem is nu 
aanmerkelijk minder. Picknicken en evenementen 
hebben de druk op het park enorm verhoogd. 
Corona voerde die druk nog verder op, ook door 
het boenke-boenken van elektronische muziek. We 
genieten nog dagelijks van het park, de doorzich-

ten en de monu-
mentale bomen. 
Vooral vroeg, 
laat, of als het 
koud is: dan is 
het er stil.

Marijke en 
Jan Jur Garvelink
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Een paar weken geleden vond dan eindelijk onze 
‘nieuwjaarsbijeenkomst’ plaats. Vanwege corona was 
deze een paar keer uitgesteld. Zoals dat gaat met 
nieuwjaarsbijeenkomsten vond deze altijd ergens 
in januari plaats, meestal in een gymzaal of in een 
kantine van een instelling in de buurt. 
Omdat we de bijeenkomst nu zeker door wilden 
laten gaan hebben we een corona-proof alterna-
tief bedacht. Het resultaat hiervan bleek een waar 
succes. De aanwezigen waren zeer positief over het 
concept. Dus die houden we erin!
Verderop in deze editie leest u hoe en wat we voor 
onze donateurs hebben mogen doen tijdens deze 

bijeenkomst in het park. Maar 
zo zien we dat de corona 
ellende ons ook tot nieuwe 
en creatieve oplossingen kan 
brengen. Dat is dan toch iets 
positiefs. Dat geeft energie. 

Michiel Wijn, voorzitter 
stichting Wilhelminapark e.o.

Woord van de voorzitter

ENERGIE VEERTIEN NIEUWE DIKKERE 
BOMEN GEPLANT

Desiree van Lieshout en Hanny 
Sliepen van de Stichting Wil-
helminapark hebben de oude 
bordjes geïnventariseerd en 
uitgezocht welke bordjes 
erbij moesten komen. In goed 
overleg met de gemeente zijn 
er tachtig nieuwe naambordjes 
gemaakt. 

Eind augustus zijn Desiree en 
Hanny met twee medewerkers 
van Wijkonderhoud en Service in 
Noordoost en Oost-Utrecht met 
ladder en schroeven het park in 
getrokken om de oude bord-
jes te vervangen door nieuwe. 
Nieuw is dat nu op het bordje 
is vermeld in welk jaar de boom 
is geplant. Nu valt extra op 
hoeveel oude bomen er in het 
park staan.

OUDE REUZEN IN DE 
WINTER
Het is winter. De bomen zijn kaal. Toch 
valt er ook nu wat te genieten in het park. 
De brede stammen van de oude bomen en 
de weidse takken die de hemel in reiken 
zijn nu goed te zien. Zo lijkt de structuur 
van de kruin van de Colchische esdoorn 
(Oude Reus nr 4) wel een kantwerkje 
met de vele fijne, grillige takjes aan het 
eind van de takken. En in de Kaukasische 
vleugelnoot (nr 10) en in de trompetboom 
(nr 17) hangen de vruchten als kerstversie-
ringen. 
Geen idee waar die bomen precies staan? 
Loop het Rondje Oude Reuzen, een wande-
ling langs twintig 
markante bomen, 
die meer dan 120 
jaar oud zijn. 

Plattegrond en 
beschrijving zijn 
te downloaden via 
de QR-code, of via 
www.wilhelminapark.com/rondje-oude-
reuzen.

Is het u al opgevallen dat de boombordjes zijn vernieuwd? Veel 
van de oude bordjes waren in de loop der jaren slecht leesbaar 
geworden en ook de Nederlandse namen op de bordjes waren 
voor een deel verouderd. 

BOOMBORDJESNIEUWE
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Tulpenboom bij de kweker



COLOFON
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting 
Wilhelminapark en omgeving. De nieuwsbrief 
wordt gemaakt door de zussen Anna en Seppie 

Groot. Anna schrijft, fotografeert 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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Bram de Jong (8) woont aan het park en speelt er 
veel. “Ik kan er lekker rondrijden op m’n step, en 
ik zit na school vaak met vriendjes in de speel-
tuin. Lekker op de schommel! In de Bunker die 
hier staat is elke maand iets nieuws te zien van 
kunst. En ik speel veel op het grasveld met m’n 
hond Joep met de bal. Dat vindt-ie fijn! Ik zit op 
kickboksen en dat doen we ook in het park. In de 
zomer is het gezellig druk, ik vind al die mensen 
een versiering van het park.” Zijn moeder Femke 
Bruinsma is het met hem eens. “Ik hou wel van 
die levendigheid in de zomer. En ik vind het knap 
hoe de gemeente ervoor zorgt dat het elke och-
tend weer mooi schoon is. Het park verandert elk 
seizoen. Wat zeg ik? Dit mooie park is elke dag 
anders. Een lust voor het oog.”

Mensen 

versieren het park

Vriend 

van het 

park

Het is iedere herfst weer afwach-
ten wanneer en hoe de bomen 
gaan verkleuren. Dit jaar begon-
nen veel bomen ruim twee weken 
later dan gebruikelijk, andere 
bomen hadden hun bladeren al 
verloren voordat de 
herfstkleur zich 
volledig liet zien. 
Eén van de mooiste 
herfsttoppers dit 
jaar was toch wel de 
meer dan 130 jaar 
oude Colchische 
esdoorn aan het 
eerste zijpad links 
na de ingang van 
het park vanaf de 
Reigerrotonde. Eind 
oktober stond deze 
grote esdoorn als 

één van de eerste in spectaculaire 
herfsttooi met zijn knalgele 
bladeren. 
In de zomer is de Colchische 
esdoorn te herkennen aan de voor 
een esdoorn wat kleinere, glan-

zend groene 
bladeren met spitse 
lobben. De naam 
esdoorn is eigenlijk 
een beetje vreemd; 
de boom lijkt niet 
op een es en heeft 
ook geen doorns. 
De naam heeft een 
Germaanse oor-
sprong en betekent 
boom met hout, 
waarvan een speer 
(‘es’) kan worden 
gemaakt. 

E
en

 boom uitgelich
t

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. 

Schenken met voordeel
De Stichting Wilhelminapark e.o. is een 
ANBI. Onder bepaalde voorwaarden zijn 

giften aftrekbaar van de belasting. 
Weten hoe dit werkt? Kijk op 

www.wilhelminapark.com/anbi.

Nieuws uit het park teruglezen?
Wilt u oude nummers van Nieuws uit het 

Park nog eens teruglezen? Dat kan! 
Ga naar www.wilhelminapark.com, klik 
op ‘De stichting’ en kies daarna ‘Nieuws 

uit het park’. Veel leesplezier!

DE COLCHISCHE ESDOORN

VRIENDEN GEZOCHT!

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.

Het brok travertijn in het Hogelandse Park heet 
Ouros. Dat klinkt als oeros. Omdat wij mensen 
altijd geneigd zijn betekenis te geven aan dat wat 
we zien, begint het blok vervolgens min of meer 
de vorm aan te nemen van een bonkig rund. Maar 
het is ouros en geen oeros. Dan begint het kijken 
opnieuw. 
Het beeld is in 1983 gemaakt door Lika Mutal 
(1939-2016). Niet alleen de achternaam klinkt 
exotisch, ook de voornaam, totdat je leert dat de 
beeldhouwster uit Bilthoven komt en als Lieke 
Vermeulen trouwde met mijnheer Mutal. Met hem 
verhuisde ze naar Lima waar ze zich liet inspireren 
door de Inkacultuur en door stenen die ze zelf in 
de groeven uitzocht en met de hand bewerkte. 
Een van die stenen belandde hier en noopt ons nu 
tot rondlopen en kijken en interpreteren en nog 
eens kijken. En hopelijk genieten.

OUROS
1983 – Lika Mutal

ACER CAPPADOCIUM

We hebben onze donateurs 
lang niet gezien of gespro-
ken, omdat een nieuwjaars-
receptie niet mogelijk was. 
Daarom organiseerden we 
begin september een bijeen-
komst in het park, waar 
donateurs zich voor konden 
opgeven. In groepen van tien 
personen liepen ze een rondje 
door het park en stopten 
telkens bij leden en vrijwil-
ligers van de stichting die 
vertelden waar wij mee bezig 
zijn. Zo hoorden de donateurs 
over de dikkere bomen, het 

evenementenbeleid, de 
nieuwe boombordjes, verkeer 
en vervoer, locatieprofielen, 
toiletgebouw, kunst in het 
park, de bruine beuk en de 
samenwerking met de 
gemeente.

Ongeveer honderd donateurs 
hebben van de uitnodiging 
gebruik gemaakt. Na afloop 
kletsten we onder het genot 
van een hapje en een drankje 
nog wat na. We keken terug 
op een gezellige en leerzame 
middag!

GESLAAGDE BIJEENKOMST VOOR DONATEURS

In memoriam 
Herman Vergouwen
Dit najaar overleed Herman 
Vergouwen. Hij was van 2005-2010 
bestuurslid van de Stichting 
Wilhelminapark. Herman was 
arts-psychiater en een heel aardig, 
sociaal mens. Hij was vooral begaan 
met mensen voor wie het leven niet 
makkelijk was en maakte dan ook 
regelmatig een praatje met de park-
gebruikers die hun plekje hadden 
bij de Fockema Andreae-bank.

Herman vroeg altijd aandacht voor 
de sociale kant van bestuurs-
besluiten. Met bouwzaken in zijn 
portefeuille was hij extra betrokken 
bij de nieuwe opzet en bouw van 
het Leger des Heils aan de 
Oudwijker-veldstraat. Kortom: een 
verbinder, door het bestuur enorm 
gewaardeerd.

Namens het bestuur, 
Michiel Wijn, voorzitter

 

Vrijwilligster Connie Fortgens vertelt over de 
beelden in het park

GROEN OOST
DE OOSTERSPOORBAAN

Groen Oost is een netwerk van bewo-
ners-(groepen), waaronder Stichting 
Wilhelminapark, die de vele moestui-
nen, groenstroken, hofjes en parken 
in onze wijk beheren. 

Bewoners wisselen kennis en 
ervaringen uit, met het doel om 
het groene netwerk in Oost te 
versterken en het leefgebied voor 
dieren en planten te vergroten. 

GROENE VERBINDING
Waar bijna anderhalve eeuw lang 
goederentreinen reden over de 
Oosterspoorbaan hebben fietsers 
en wandelaars tegenwoordig ruim 
baan. Dit prachtige nieuwe lang-
gerekte park is tot stand gekomen 
in nauwe samenspraak met omwo-
nenden. 
“We hebben heel wat wandelin-
gen en lezingen georganiseerd om 

ervoor te zorgen dat het ging leven 
onder de mensen”, vertelt een van 
de initiatiefnemers, landschaps-
architecte Akke Bink. “En dat is 
gelukt!”
Het fietspad vormt een directe 
verbinding tussen de Utrechtse 
binnenstad en het buitengebied 
met de landgoederen Rhijnauwen 
en Amelisweerd. En wandelaars 
kunnen aan het eind doorlopen 
op het Krommerijnpad. Deze 
cocreatie tussen bewoners en 
gemeente vormt ook nog eens voor 
vogels, insecten en vleermuizen 
een verbinding tussen de Kromme 
Rijn, Minstroom en de singels.

bijzonders

Heeft u wel eens iets ...

... beleefd in het park? 
Laat het ons weten. Stuur een mailtje 
naar info@wilhelminapark.com.

OPROEP
spannends

gezelligs

moois

geks

stoms
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