
 

 

 1 Stichting Bloeyendael  
 

Postbus 85017 
3508 AA Utrecht 
Tel. 06-4500 5700 
ING 344 66 50  

Doorzetten 

We moeten beginnen met een droevig bericht: op 16 mei overleed vol-
komen onverwacht Jur Wagner op 49-jarige leeftijd. Jur hield er van om 
zijn forse handen uit de mouwen te steken en heeft jarenlang meege-
werkt aan het beheer van Bloeyendael, maar ook aan klussen in het 
paviljoen en voor de website. Met Jur is ons een allround vrijwilliger ont-
vallen. 

In het vorige bulletin hadden we het over het belang van samenwerken. 
Dit keer willen we graag even stilstaan bij het belang van doorzetten om 
iets te bereiken. Dat geldt zowel voor onze eigen plannen als voor plan-
nen van anderen die iets met Bloeyendael willen. Voor eigen plannen is 
het zaak personen te vinden die in hun vrije tijd de klus willen klaren. 
Mooie voorbeelden zijn de wandelgids die we vorig jaar hebben uitge-
bracht en de geheel vernieuwde website die we in dit bulletin presente-
ren. Voor beide klussen is in teamverband samen gewerkt, en moesten 
er af en toe gewoon ook meters worden gemaakt met de blik op onein-
dig. Doorzetten is zeker ook aan de orde om externe plannen die raken 
aan Bloeyendael tot een goed einde te brengen. Dat de gemeente als 
medebeheerder daarbij helaas niet vanzelfsprekend optreedt als bond-
genoot leest u elders in dit bulletin. Overigens moet de natuur ook af en 
toe doorzetten, zie hiervoor ons bericht over de slechtvalk. 

Sinds onze goed bezochte voorjaarsreceptie hangen er vijf prachtige 
foto’s in ons paviljoen, hoofdzakelijk van de hand van onze hoffotograaf. 
Vanwege het broedseizoen bleef het groenwerk in het park in het voor-
jaar traditioneel beperkt. In dit bulletin maakt u verder kennis met onze 
nieuwe penningmeester en met enkele wandelaars. (TR) 
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Nieuwe website 

Met enige trots melden we dat Stichting Bloeyendael een nieuwe 
website heeft. Niet in zwart-wit zoals de afbeelding hierboven zou 
doen vermoeden, maar in full colour. De bezoekers van de oude site 
zullen ervaren hebben dat een vernieuwing hoog nodig was. Niet 
alleen het uiterlijk was aan vervanging toe, ook een deel van de in-
houd en teksten was achterhaald.   

Met een substantiële bijdrage van een donateur hebben we begin dit 
jaar vormgever Duco Messie een nieuw ontwerp laten maken, dat na 
enkele aanpassingen de instemming van het bestuur kon wegdra-
gen. Ondergetekenden (her)schreven de teksten en selecteerden de 
foto's, en onze webmaster John de Bruijn zorgde ervoor dat die ge-
plaatst werden. 

De navigatie van de site is ook gewijzigd. Alle informatie kan nu via 
rolmenu’s in het midden van het scherm worden benaderd. Een an-
dere vernieuwing is dat de actuele informatie over het park op de 
voorpagina te vinden is in de rubrieken Nieuws en Agenda. We zul-
len deze onderdelen zeer regelmatig gaan bijhouden, waardoor het 
de moeite loont regelmatig een kijkje te nemen op de website.  
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Onder het menu Park (flora en fauna) vindt u informatie over de ver-
schillende soorten dieren en planten die in de afgelopen periode in 
het park zijn aangetroffen. Bezoekers vinden er uitleg over het ont-

werp van het paviljoen en kunnen zien en 
lezen hoe het park er 38 jaar geleden uitzag 
(historie). De informatie voor vrijwilligers  is te 
vinden onder organisatie, waar ook het jaar-
verslag is in te zien. 

We hopen dat bezoekers van het park hun 
ervaringen delen via het contactformulier, ons 
laten weten wat zij aan natuurschoon ontdekt 
hebben en hun foto’s opsturen. De mooiste 
plaatjes zullen we als Foto van de Maand 
publiceren.  

Het plaatje hierboven is  een zogenaamde QR code (Quick respon-
se), een tweedimensionale streepjescode die de link www. bloeyen-
dael.nl bevat. Beschikt u over een gsm met camera en internetver-
binding, dan vertaalt de QR-lezer van de telefoon de code en maakt 
verbinding met de nieuwe website. We zeggen erbij dat de webpagi-
na’s natuurlijk veel beter tot hun recht komen op een (groot) beeld-
scherm.  

Veel surfplezier (Jan Heijmans / PB) 

QR-code van  de website 

 

OPROEP voor VRIJWILLIGERS 

We zijn op zoek naar een vrijwilliger die enkele malen per jaar de bei-
de vitrines in het park bijhoudt en aanpast aan het seizoen. Via de 
vitrines informeren we bezoekers over het park en wat er in dat jaar-
getijde te zien is.  

Verder zoeken we auteurs die eenmalig of regelmatig bijdragen wil-
len schrijven voor de website en/of het bulletin. Waag de stap en 
meld je aan via info@bloeyendael.nl. 
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Plannen voor het oude provincieterrein 

Volgens plan is de provincie eind april verhuisd naar de voormalige 
Fortisflat en daarmee blijven we buren. Sindsdien staat het oude pro-
vinciehuis aan de Pythagoraslaan leeg. In de afgelopen bulletins heb-
ben we u op de hoogte gehouden van de plannen die de nieuwe eige-
naar, de firma De Waal Beheer, heeft met dit terrein. In de bakstenen 
laagbouw wil men ruim 600 studenten huisvesten en de hoogbouw wil 
men omzetten tot een hotel. 

In een vroeg stadium hebben 
we zowel bij De Waal als bij 
de gemeente Utrecht aange-
geven dat we met name van 
studentenhuisvesting forse 
verstoringen verwachten voor 
Bloeyendael, waar rust een 
belangrijke voorwaarde is 
voor flora en fauna, wande-
laars en natuurbelevers. De 
gemeente speelt een rol om-
dat voor uitvoering van de 
plannen de huidige kantoor-

bestemming moet worden gewijzigd. Inmiddels heeft de gemeente 
een ontwerp vergunning gepubliceerd voor het gedeelte waarin stu-
denten zullen worden gehuisvest. Tot onze niet geringe verbazing en 
teleurstelling wordt in dit ontwerp totaal niet gerept over de gevolgen 
van de bestemmingswijziging voor Park Bloeyendael, laat staan dat er 
maatregelen worden voorgeschreven die verstoring moeten voorko-
men. De beleidsambtenaren die dit hebben voorbereid, hebben moge-
lijk vreselijk zitten slapen (komt dan toch nog voor onder werktijd..) en 
zijn nooit ter plekke geweest. In elk geval hebben ze van voorgaande 
discussies tussen ons en gemeente geen kennis genomen. Boven-
dien hebben ze zich de vraag niet gesteld welke gevolgen een be-
stemmingswijziging voor de omgeving heeft. Dat zou toch een stan-
daardvraag moeten zijn, denk je dan als leek. En dan te bedenken dat 

Studenten komen in het groen te zitten. 
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de gemeente als eigenaar en medebeheerder van Bloeyendael toch 
ook haar verantwoordelijkheid zou moeten nemen en het park be-
schermen tegen verstoring. Kennelijk laat ze dat over aan burgers. 

Stichting Bloeyendael heeft daarop een zienswijze ingediend waarin 
we hebben gesteld dat in de vergunning maatregelen moeten worden 
opgenomen die Bloeyendael afdoende beschermen tegen verstoring. 
Het gaat daarbij met name om: 

 Fysieke afscheiding om ongewenst gebruik te voorkomen 

 Fietsblokkade in aanvoerende paden 

 Afsluiting Galileilaan voor personenvervoer 

 Voldoende voorzieningen op het terrein zoals picknicktafels  

 Uitsluitend barbecueën op aangewezen plaatsen buiten windbe-
reik Bloeyendael 

 Verbod op het houden van honden en katten 

Wij zijn inmiddels in gesprek met De Waal en hopen spoedig in een 3-
partijenoverleg tot de gewenste afspraken te komen die als voorwaar-
de gaan gelden voor de vergunningverlening. 

En laat niemand zeggen dat Stichting Bloeyendael een zo urgente 
kwestie als studentenhuisvesting wil frustreren. Zomer 2011 hebben 
wij gemeente en eigenaar al op onze bezwaren gewezen. We hebben 
toen ook gemeld dat wij niet uit zijn op en ook geen belang hebben bij 
vertraging van de ontwikkeling van het complex en hebben aangebo-
den te reageren op conceptplannen. Als dan eigenaar en gemeente 
ervoor kiezen om in de uitwerking van het plan, resp. de ontwerpver-
gunning niets van onze bezwaren terug te laten komen, hebben ze 
hun huiswerk slecht gemaakt.  

Voor de vestiging van het hotel is de ontwerpvergunning nog niet af-
gegeven, de aanvraag is namelijk pas onlangs ingediend. Ook deze 
zullen wij kritisch bekijken, waarbij we overigens op voorhand minder 
nadelige effecten verwachten voor het park. (TR) 
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Evert boven Bloeyendael  

Sinds kort kunnen wandelaars in Bloeyendael genieten van een 
slechtvalkjong, dat samen met zijn ouders te vinden is op of rond de 
toren van het nieuwe provinciehuis. Maar voor het zover was, had het 
jong al heel wat meegemaakt. 

Sinds zeven jaar staat er een nestkast op 75 meter hoogte aan de 
achterzijde van het vroegere Fortisgebouw. De bedoeling was om een 
paartje slechtvalken aan te trekken dat de overlast van duiven in de 
hand moest houden. Na jaren leegstand had een slechtvalk mannetje 
wel interesse in deze loft, maar slaagde er maar niet in een wijfje over 
te halen. Dit voorjaar lukte het: Joop (slechtvalk man) sloeg Ria 
(slechtvalk vrouw) aan de haak, en begin april constateerde Harrie 
(mens man) dat er in de nestkast twee eieren lagen.  

Een tijdlang 
was het onze-
ker of de ou-
ders hun plicht 
zouden doen 
en de eieren 
zouden uitbroe-
den. Eind april 
stelde dezelfde 
Harrie de Rooij 
van de werk-
groep Slecht-
valk vast dat 
één ei is uitge-
broed, en hij 
weegt, meet en 
doopt het jong 

tot Evert. Reden voor het provinciehuis om de ambtenaren op be-
schuit met muisjes te trakteren. Het plaatsen van nieuwe gevelborden 
hoog aan de kantoorflat werd uitgesteld om het jonge gezin niet te 

Evert wordt gewogen. (Foto Provincie Utrecht) 
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storen. Nu was het wachten op het eerste publieke optreden van 
Evert. Dat viel 
nog tegen. 

Bij de tweede 
vlucht op 31 mei 
maakte Evert een 
noodlanding. Hij 
slaagde er niet in 
op zijn nest op 75 
meter hoogte te-
rug te keren. In 
hun natuurlijk mi-
lieu zoals op rot-
sen kunnen 
slechtvalkjongen 
op ontdekking uit, 
hoppend van de 
ene richel op de 
andere, en daar-
bij leren ze hun 
vleugels gebrui-
ken. De habitat van een kantoorflat is onverbiddelijk: zonder voldoende 
kracht geen terugkeer mogelijk. Bezoekers troffen Evert aan, eenzaam 
op een bankje langs de Rijnweerdse Wetering, en - bang dat loslopen-
de honden het dier zouden aanvallen - belden ze de dierenambulance 
die Evert ophaalde. Vastgesteld werd dat het jong te mager was voor 
zijn leeftijd, en dus werd hij enkele dagen opgevangen en bijgevoerd.  

Op 9 juni was Evert voldoende aangesterkt om met zijn ouders her-
enigd te worden. Deze ene keer ging hij met de lift omhoog. Nu hij 
sterk genoeg is, kan hij na een rondje over Bloeyendael weer terugke-
ren op de toren. Evert doet het uitstekend en hij vliegt regelmatig met 
zijn ouders rond het provinciegebouw. Binnenkort hopen we te zien dat 
hij zijn eigen voedsel vangt en zijn eerste prooi - liefst een vette hout-
duif - in een snelle duikvlucht slaat. (Anton Hausen / PB) 

In handen van een medewerker van de dierenambulance. 

(Foto: Eduard, bewoner Oostbroekselaan) 

 

 8 

De lunchwandelaar 

In deze serie portretten van wandelaars belichten we vier typen wan-
delaars die ons park aandoen. Het eerste en voor het grotere publiek 
wellicht het minst bekende type is dat van de lunchwandelaars. Een 
grote groep die alleen rond het middaguur het park betreedt. 

Op werkdagen rond het middaguur verschijnen de eerste bezoekers: 
werknemers van de omringende kantoren die een rondje park verkie-
zen boven de lunchpauze in het bedrijfsrestaurant. Het aantal individu-
en en groepen neemt daarna snel toe. De grotere groepen kiezen voor 
de bredere wegen en paden, zoals de Archimedeslaan, de Offerhaus-
weg en het fietspad langs de Biltse straatweg, want daar is het moge-
lijk naast elkaar te lopen. Kleinere groepjes en enkelingen kiezen voor 
de paden in het park. 

Bij het paviljoen spreek ik een wandelaarster aan die werkt bij ASR. 
Haar directe collega's zijn op kantoor gebleven en daarom wandelt ze 
alleen. Hoewel ze de route varieert, neemt ze vaak hetzelfde rondje. 
Ze kom hier elke middag tussen 12 en half een, als het tenminste niet 
regent. Marlies Qauk: "Ik geniet van dit stukje natuur, van het kwaken 
van de kikkers, van de jonge eendjes, de bloemen, de hommels en de 
bijen. Het is een heerlijke afwisseling van mijn kantoorwerk". De 
heemtuin heeft ze nog niet betreden, want die is nooit open tijdens 
kantooruren. Dus laat ik haar ter plekke de tuin zien, die er vol en 
prachtig bij staat.  

Ineke Sierag werkt bij de Nederlandse Zorgautoriteit, en geniet een 
paar keer per week van de natuur in het park, die in elk seizoen weer 
anders is. Eerst de sneeuwklokjes in het vroege voorjaar en dan gelei-
delijk al die andere bloemen. Vooral in de lente is het park prachtig. Ze 
is vol lof over het park, maar vindt dat de randen van de paden nodig 
gesnoeid of gemaaid moeten worden. Op enkele plaatsen is de door-
gang erg smal geworden door brandnetels en doorns. "Als je tegenlig-
gers hebt moet je soms in de struiken gaan staan".  

De meeste bezoekers die ik spreek waarderen de planten en bloemen 
die in elk seizoen wisselen, maar hebben verder weinig kennis over 
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 het park. Een werk-
nemer van ZEN, die 
met een collega 
wandelt, weet veel 
van planten en hem 
valt de diversiteit in 
het parklandschap 
op. Hij weet ook dat 
er binnenkort ge-
maaid gaat worden, 
maar heeft bijvoor-
beeld niets verno-
men van de slecht-
valkfamilie, die on-
der de ambtenaren 
van het provincie-
huis wél bekend is. 
Ook hij zou graag 
eens de heemtuin 
bezoeken.  

Dit verzoek is inmid-
dels door het be-
stuur opgepakt: in de 
toekomst zal de 
heemtuin op gezette 
tijden voor (lunch)
wandelaars worden 

opengesteld. Ook de opmerking over het vrijmaken van de paden heeft 
het bestuur zich ter harte genomen. 

Inmiddels is het weer leeg en stil geworden in het park. Alleen een win-
terkonink en een zwartkop schetteren hun lied door de struiken. Een 
paar houtduiven vliegen over, zich onbewust van het gevaar dat van 
de nabijgelegen toren dreigt. De lunchwandelaars hebben zich weer 
teruggetrokken in hun kantoorpanden. Tot morgen…. (PB) 

Lunchwandelaarster Marlies Quak. 

 

 10 

Nieuwe penningmeester 

Mijn naam is Jankees Toppen, ik ben per 1 februari 2012 de nieuwe 
penningmeester van Stichting Bloeyendael. Ik ben in deze functie de 
opvolger van Hedwig Siewertsen. Hedwig is verhuisd en heeft met 
ingang van het boekjaar 2012 de boekhouding overgedragen. 

Ik ben 63 jaar, getrouwd en samen met mijn echtgenoot heb ik drie 
kinderen. Na bijna 20 jaar te hebben gewoond in Utrecht-Oost zijn we 
– toen de kinderen uit huis gingen – verhuisd naar de binnenstad. 

Van huis uit ben ik sociaalgeo-
graaf en kijk ik dus naar wat 
mensen en organisaties doen, in 
mijn geval op het punt van onder-
wijs en werk. De focus ligt bij mij 
dus wat minder op flora en fauna, 
maar dat betekent niet dat ik niet 
erg kan genieten van natuur, 
wandelen en fietsen. Mooie hori-
zonnen, luchten en bosranden 
stemmen mij gelukkig! 

Nadat ik met werken ben gestopt, 
heb ik verschillende vrijwilligers-
activiteiten opgepakt. Het leuke is 
dat je via vrijwilligerswerk in je 
eigen stad weer andere mensen 
leert kennen. Het leuke is ook dat 
ik via Bloeyendael weer wat meer 

te maken krijg met mijn oude ‘vak’, te weten de geografie en de ruim-
telijke ordening. Toen de Stichting Bloeyendael op mijn pad kwam, 
vond ik dat een mooie gelegenheid om me ook wat actiever met de 
natuur bezig te houden. .  

Naast mijn werk heb ik in mijn vrije tijd ook bestuurswerk gedaan. Ik 
hoop met name mijn financiële ervaring nuttig te kunnen maken voor 
de Stichting Bloeyendael. Graag tot ziens in Bloeyendael. (JT) 
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PUBLIEKSACTIVITEITEN  ZOMER / HERFST 2012  

Word donateur van de Stichting Bloeyendael!  
Wie (minimaal) 12 euro stort op ING-rekening 344 6650 t.n.v. Stich-
ting Bloeyendael in Utrecht onder vermelding van ‘nieuwe donateur’ 
ontvangt een informatiepakket. Vermeld daarbij wel uw adresgege-
vens. Donateurs krijgen periodiek het bulletin thuisbezorgd met infor-
matie over het park en de omgeving. Donaties aan de stichting zijn 
aftrekbaar van belastingen. 

 ACTIVITEIT DATUM TIJD 

Zomerhooien zaterdag 7 juli 10u – 16u 

Zomeravondhooien dinsdag 10 juli 19u – 21u 

Zomeravondhooien woensdag 11 juli 19u – 21u 

Zomeravondhooien donderdag 12 juli 19u – 21u 

Zomerhooien zaterdag 14 juli 10u – 16u 

OPEN ZONDAG zondag 12 augustus 13u – 17u 

Afhalen van de graanakker zaterdag 18 augustus 10u – 16u 

OPEN ZONDAG zondag 9 september 13u – 17u 

Nazomerhooien zaterdag 22 september 10u – 16u 

Nazomerhooien zaterdag 29 september 10u – 16u 

Bladharken zaterdag 17 november 10u – 16u 

Wist u dat er 270 soorten planten en bomen in het park zijn 

gespot, 48 soorten vogels, 24 soorten libellen, 59 soorten zweef-
vliegen en 28 soorten paddenstoelen? Zie onze website! 
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Bent u geïnteresseerd in werk als vrijwilliger in natuurpark Bloeyen-
dael, zoals snoeihout slepen in de winter, hooien in de zomer, paden 
bladvrij maken in de herfst, graanakker afhalen, vuilrapen, nestkast-
beheer, etc? Of in andere werkzaamheden, zoals bezorging van de 
bulletins?  
Mail ons voor inlichtingen op info@bloeyendael.nl of bel 06-4500 
5700. Meer informatie op onze website www.bloeyendael.nl.  

http://www.bloeyendael.nl/

