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Van de voorzitter

Het gras bij de
buren 

We doen erg ons best om
Bloeyendael er door de sei-
zoenen heen zo mooi moge-

lijk uit te laten zien, maar we zijn na-
tuurlijk ook geïnteresseerd in het groen
bij de buren. Bij volkstuinvereniging ATV
is dat uiteraard het voor de tuinders
functionele groen van groenten, fruit en
bloemen, en dat mag gezien worden.
Daarnaast krijgt de aankleding van het
complex de nodige aandacht. Overdag
is het vrij wandelen over de laantjes,
een aanrader!

Het groen rondom studentencomplex
De Sterren liep voorheen, toen de pro-
vincie er nog was gevestigd, naadloos
over in Bloeyendael. Helaas is dat niet
meer het geval omdat het bruggetje dat
er vanuit Bloeyendael naartoe leidde, is
weggehaald. Door de takkenril, die op
ons verzoek is geplaatst om de rust in
het park te garanderen, is ook op andere
plekken de doorgang verhinderd. Maar

er is goed nieuws, waar u in dit bul letin
meer over leest. Dankzij het doorzetten
van de studenten wordt het inmiddels
verwaarloosde groen om het complex
binnenkort aangepakt en kunt u daar
straks al wandelend van genieten. En
dan is het o zo jammer dat we niet ook in
de grote tuin van het nieuwe Provincie-
huis kunnen wandelen. Onze suggestie
om de nu afgesloten en gekunstelde tuin
open te stellen en meer natuurlijk in te
richten kreeg nog geen gehoor.

Wat doen we zelf?
Afgelopen winter hebben we op drie za-
terdagen en een donderdag heel veel
hout uit het park verwijderd. De gebrui-
kelijke twee zaterdagen waren dit keer
niet genoeg, in het bulletin leest u
waarom. Verder zijn we de wilgentenen
langs de beschoeiing van de Ridder-
schapsvaart aan het vervangen door
dikkere staken die minder snel wegrot-
ten en hetzelfde doel dienen: een op-
stapplaats voor dieren die het water uit
willen en waarvoor de kant te steil is. In
dit nummer ook aandacht voor afval dat
we in het park aantreffen. Verder inter-
views met drie dames die het paviljoen
op orde houden en met onze aanko-
mend coördinator parkbeheer. Tenslotte
praten we u bij over onze vernieuwde
website en treft u een uitnodiging aan
voor onze voorjaarsreceptie.

Ton Rennen
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Bij de afspraken over de inrichting van
het studentencomplex De Sterren is
destijds met alle betrokken partijen
overeengekomen dat er recreatieve en
groenvoorzieningen zouden worden
gerealiseerd, zodat de ‘druk’ op ons
park minder zou worden. Na een lange
aanloop gaat binnenkort de eerste
schop in de grond. 

Achterstallig groenonderhoud

Sinds de verhuizing van de provin-
cie is het groen op het naburig
complex niet onderhouden. Het

kleine natuurgebied rondom De Sterren
raakte verwaarloosd. Het Woonbestuur
van de studenten nam vorig jaar het ini-
tiatief om een plan te ontwerpen voor
de herinrichting van het groengebied,
dat eigendom is van De Waal Beheer.

In samenspraak met Bloeyendael, in

de persoon van Theo de Ronde, werd
bekeken welk onderhoud gepleegd zou
moeten worden, en waar groenvernieu-
wing nodig was. Een student stede-
bouwkundig ontwerpen heeft daarop
een plan getekend en een bestek ge-
maakt, dat na enkele wijzigingen door
alle betrokkenen (SSH, de Bewonersver-
eniging van studenten, De Waal Beheer,
de Stichting Bloeyendael en het wijkbu-
reau) eind vorig jaar is goedgekeurd.

Park Pythagoraslaan 
Inmiddels is ook de financiering van het
plan rond. Alle partijen inclusief het
kantorenpark Rijnsweerd en exclusief
de stichting Bloeyendael betalen een
deel van de kosten.

Het plan voorziet in uitbaggeren van
het moeras, maaien en snoeien, verwij-
deren van opslag en onkruid, opschonen
van wallen. In de tweede fase worden
struiken aangeplant, gras gezaaid en
paden aangelegd. De houten steiger zal
worden gerenoveerd en er komen tafels,
banken, verlichting en wifi.  

Het is de bedoeling dat voor de zomer
de meeste werkzaamheden zijn afge-
rond. Het nieuwe Park Phytagoraslaan is
tussen zonsopgang en – ondergang vrij
toegankelijk en dus kunnen Bloeyendael -
wandelaars daar dan ook een kijkje ne -
men.  

Paul Brassé

Nieuw park bij De Sterren
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Het is de eerste donderdag van de
maand. En dat betekent in Bloeyen-
dael Binnen, het hoofdkwartier van
het park, grote schoonmaak. Ik tref, al
bij het toegangshek, Regula Rexwin-
kel.  Ze veegt vaardig het straatje
schoon. Binnen maakt Titia Kan de
houtkachel aan. Het wachten is nog op
Gerja Groenendijk. 

Gedrieën vormen zij de paviljoen-
commissie. Zelf spreken ze liever
over de schoonmaakploeg. Sinds

een jaar halen zij eenmaal per maand de
bezem en de stofzuiger door het pavil-
joen. Ze soppen, rangschikken, verwijde-
ren overbodigheden, controleren de in-
houd van de koelkast op houdbaarheids-
datum, stoffen af en ruimen op. Maar
alles met mate. Want het ecologisch be-
heer van het park zet zich ook binnen de
muren voort. Zo is het niet gewenst om
alle spinnenwebben te verwijderen,
omdat dit uitstekende muggenvallen
zijn. Bovendien is een deel van het pavil-
joen domein van de imkerij en daar bete-
kent schoonmaken al gauw dat je te ver
gaat. De dames ervaren dit als ‘een span-
ningsveld’ waarin ze ‘de balans’ zoeken.
Soms willen ze meer dan wenselijk is. Zo
bleek een bloemetje op tafel niet de be-
doeling. Nochtans voelen ze zich, door
de opmerkingen die zo terloops gemaakt
worden, gewaardeerd in hun werk. Dirk

Meerkerk, de paardenman, liet zich on-
langs ontvallen dat ‘het goed te merken
is dat jullie er zijn. Het is hier binnen veel
netter en rustiger geworden.’

Intussen vervangt de warmte de kou
van het paviljoen, er is koffie met Hon-
gaars gebak, Gerja is gearriveerd. Wat
brengt hen hier samen, waarom storten
ze zich eenmaal per maand op ander-
mans interieur? 

Ze doen het met liefde, enthousiasme
en ook wel een beetje voor de gezellig-
heid. Regula is de jongste, ze is zelfstan-
dig gevestigd lerarenopleider. Ze noemt
zichzelf een slapende vrijwilliger. Dat wil
zeggen dat ze al een jaar of tien betrok-
ken is bij Bloeyendael. Maar dan vooral
als consument. Ze wandelt veel in het
park, met de hond. Ze geniet van de
kleuren en ervaart het paviljoen vanuit
het park gezien ‘als ongelofelijk mooi’.
Ze vindt dat waar je gebruik van maakt,
je ook voor moet zorgen. Daarom heeft
ze zich aangemeld toen men zocht naar
enkele vrijwilligers voor de schoon-
maakdienst.  

Titia woont, net als de twee andere
dames, in de buurt. Ze is sinds 2011 vrij-
williger. Toen kreeg ze er tijd voor. Na
haar pensionering (ze is arts) begon ze
met de cursus natuurgids van het IVN.

‘Het is goed te merken dat jullie er zijn’
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Daarvoor moest ze een vier seizoenen-
project maken. Met het park om de
hoek, lag het materiaal voor de cursus
voor het oprapen. Ze vond en vindt een
vraagbaak in beheerder Theo de Ronde.
Titia is vaak aanwezig bij de zaterdagse
werkzaamheden als takken slepen,
hooien en bladruimen. Daarnaast ver-

zorgt ze met IVN Vecht en Plassen rond-
leidingen. En de eigen wandelingen, op
dinsdag, van Bloeyendael mogen ook op
haar support rekenen. 

Gerja is de oudste, ze heeft haar sporen
in het onderwijs verdiend en is al dik
twintig jaar vrijwilliger. Ze werkt graag

met haar handen en
houdt ervan om buiten te
zijn. We zien haar dan ook
vaak bij vrijwilligersactivi-
teiten op zaterdag. ‘Ik
vind het belangrijk dat
zo’n organisatie als Bloey-
endael blijft lopen’. Ze is
gek op de natuur, destijds
aangewakkerd door een
hele goede leraar biolo-
gie. Dit in tegenstelling tot
haar man, die meer van
‘stenen en de steden’ is.
Desondanks heeft hij
Theo jarenlang geassis-
teerd met het verzorgen
van de nestkastjes in het
park. 

De koffie is op, de cake
voor de helft. De stofzui-
ger komt uit de kast en
buiten klieven twee vrij-
willigers houtblokken voor
de kachel. Tijd om te gaan.
Hier wordt gewerkt.

Jan Heijmans
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De paviljoencommissie, vlnr: Titia, Regula en Gerja.
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Na 25 jaar gaat onze coördinator park-
beheer geleidelijk het stokje overdra-
gen aan zijn opvolgster, Ineke Blijle-
ven. Sinds afgelopen herfst  is ze in het
park te vinden, als vrijwilliger en als
maatje van Theo, die haar rijkelijk van
zijn kennis laat genieten. 

‘Het eerste dat me opviel bij de
kennismaking en op de eer-
ste werkdag was de grote be-

trokkenheid van vrijwilligers en bestuur
bij het park. Dat herken ik ook in mezelf,
dat je voor een gebied warm kunt lopen’.

Voor Ineke is dat de polder Bolgarije –
Autena, vlakbij Vianen, die ze voor haar
IVN- gidsenopleiding een jaar lang elke
week bezocht. 

Haar favoriete plek in Bloeyendael is
de heemtuin. Sinds ze ooit een heel
groot veld zag vol ratelaars en koekoeks-
bloemen, heeft  ze een zwak voor de gro -
te ratelaar. En ook in de heemtuin doet
die plant het voortreffelijk. Verder weet
ze de waterpartijen erg te waarderen.
‘Je beseft dat er allerlei leven onder en
boven water is, dat het een compleet
systeem is met een bepaalde balans’. 

Nieuwe coördinator parkbeheer berei   
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Mezenclub, het begin
Ineke is 49 jaar en gaat binnenkort aan
haar nieuwe baan beginnen als secreta-
resse in Driebergen. Zelf woont ze al 15
jaar in Benschop onder de rook van
Lopik. Achter haar huis een boomgaard
met een kleine tuin waar ze groente
kweekt. Daarachter begint de polder. 

De liefde voor de natuur zat er bij
haar vroeg in. Opgegroeid in de Alblas-
serwaard richtte ze op haar twaalfde de
mezenclub op. De activiteiten van de
club bleven tot binnenshuis beperkt: de
club leerde aan de hand van een plaat

de namen van vogels uit hun hoofd.
Toen is de kiem gelegd voor een grote
hobby van haar:  ze is – behalve boeken-
lezer - een gepassioneerd vogelaar. 

10-15 jaar terug deed ze mee aan een
hooidag in Bloeyendael. De reisafstand
was destijds te groot om zich als vrijwil-
liger aan te melden. Achteraf denkt ze
dat toen de liefde is ontstaan om in  de
natuur te werken. 

Bos- en natuurbeheer
Enkele jaren later, in 2007, begon ze aan
de opleiding Bos- en Natuurbeheer in
Velp, de enige plek waar dat in deeltijd
mogelijk was. Niet de richting boswach-
ter trok, maar de bureauvariant: de in-
richting van de natuur, zoals het be-
schermen van soorten en gebieden.
“Een nadeel is dat ik weinig feitenkennis
heb vergaard, maar die blijkt in Bloeyen-
dael gelukkig rijkelijk voorhanden”.

Uitdagingen
Vorige zomer – toen ze tijdelijk werk-
loos was  – zag ze op internet de adver-
tentie voor aankomend coördinator
parkbeheer. De kennismaking met het
bestuur en het park beviel haar der-
mate dat ze de functie heeft geaccep-
teerd. Ze heeft nu vooral een theoreti-
sche achtergrond. Haar grootste uitda-
ging is daarom dat ze net zoveel kennis
verzamelt als Theo. Maar of haar dat zal
lukken?

Paul Brassé

   idt zich voor
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In 2015 had Park Bloeyendael drie-
maal te lijden onder een stormachtige
wind soms gepaard aan rukwinden
van 8 tot 9 Beaufort. Wanneer de
bomen kaal zijn, valt de schade
meestal wel mee. Maar het vorige jaar
stonden de bomen al vroeg in blad en
tot aan november. 

Het zal u duidelijk zijn, dat een
boomkruin vol in het blad veel
meer wind vangt dan een kruin

met kale takken. De door de winddruk
veroorzaakte krachten lopen nu veel
sneller zo hoog op, dat veel meer tak-
breuk optreedt of complete boomkrui-
nen afbreken en hele bomen omwaaien.
Dit laatste gebeurde in Bloeyendael
vooral op laaggelegen en enigszins dras-
sige plaatsen, waar de wortels minder
houvast hebben in de bodem. Ook zijn
veel bomen door zware windvlagen uit
het lood geslagen vooral
in bosranden en op de
oevers van sloten en de
Biltse Grift. De wande-
laar heeft dat alles op
meerdere plekken kun-
nen zien.

Het stormachtige weer
van een zaterdag middag
in oktober met rukwin-
den uit het noordwesten
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velde een majestueuze populier op de
oever van de Rijnsweerdsewetering. De
kruin met een breedte van ongeveer 15
meter lag met de bovenste helft op de
Archimedes laan. Enkele dagen later
heeft de Utrechtse brandweer, als oefe-
ning voor grote vellingen, in twee ploe-
gen het grootste deel van de kroon weg-
gezaagd. 

In de weken erna zijn de paden vrijge-
maakt en is de ergste schade weggewerkt.
De rest moest wachten tot de snoeibeurt
in januari. Naast het normale jaarlijkse
snoeiwerk, kwam er zo nog veel extra
werk bij om de vele gebroken takken en
scheefgevallen bo men op te ruimen. Het
merendeel van het werk is af, maar niet
alles. Dit moet wachten op een volgende
onderhoudsbeurt.

Theo de Ronde

Stormschade in Bloeyendael
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Met gepaste trots hebben we in 2012
de nieuwe website van Bloeyendael
ten doop gehouden. Onlangs hebben
we een aanzienlijke aanpassing door-
gevoerd. De reden is het toenemend
gebruik van tablets en smartphones.

De eerdere website was een stati-
sche site, dat wil zeggen dat bij
aanklikken van de link de gehele

voorpagina werd geladen. Degene die
de site met een tablet of smartphone
opende, kreeg een verkleinde website te
zien, en moest vervolgens inzoomen om
nog enige tekst te kunnen lezen of om
een formulier in te kunnen vullen.  Om
aan dit probleem tegemoet te komen, is
software ontwikkeld waarmee dynami-
sche sites gebouwd kunnen worden. De
informatie wordt gedoseerd weergege-
ven, afhankelijk van de grootte van het
scherm. Op een PC- of laptopscherm ver-
schijnt de site in volle breedte.

Aanpassingen
Onze webmaster John de Bruin heeft de
website omgezet in Wordpress. Daarna
hebben we een schoonmaakoperatie
doorgevoerd. Enkele onderdelen op de
voorpagina zijn geschrapt en de syste-
matiek van de menu’s is gewijzigd. Zo
zijn er aparte menu’s voor vrijwilligers en
donateurs  gekomen. De stichting kan

bogen op een groeiend aantal publica-
ties voor parkbezoekers. Dat heeft zich
vertaald in een menuknop Publicaties,
waar behalve het bulletin ook de wan-
delgids en de ontdekkingstocht voor
kinderen is opgenomen. Alsmede het
archief van het bulletin: van alle num-
mers vanaf 2003 is nu de inhoudsop-
gave te zien. Binnenkort wordt aan dit
menu de Bomengids toegevoegd, een
publicatie die samen met IVN-De Bilt
wordt uitgegeven. 

Paul Brassé
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Vernieuwde
website
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In de wintermaanden is Park Bloeyen-
dael in rust. Hét moment om groot-
schalig vuil te verzamelen in de bos-
schages en langs de oevers. De op-
brengst van de afgelopen periode:
lege flessen, bierblikjes, plastic ver-
pakkingsmateriaal, restanten van ille-
gale kampeeractiviteiten, organisch en
technisch materiaal van een hennep-
kwekerij, fietsen en fietsonderdelen,
bouwafval afkomstig van de verbou-
wing AVR, kapotte hengels en ander
vismateriaal, oude paraplu’s, kleding-
stukken, tennisballen, vuurwerkres-
ten, oud ijzer, et cetera. 

Uzult begrijpen dat het opruimen
van de rommel heel wat mens-
uren vergt, tijd die beter op een

andere manier aan het park besteed
zou kunnen worden. Het blijft een groot
vraagteken waarom wandelaars, vissers
en recreanten hun rommel niet mee
naar huis nemen of in een van de zeven
vuilnisbakken aan de randen van het
park gooien. Overigens is in de bakken
het vuil ook niet altijd veilig: eksters en
kraaien halen het verpakkingsmateriaal
er weer uit op zoek naar etensresten. 

Het is goed om een aantal vaste gebrui-
kers van het park te zien die het tot hun
taak rekenen om tijdens de wandeling
het afval langs de paden te verzamelen.
Chapeau! 

Het bestuur van Stichting Bloeyendael
heeft in het kader van het 25-jarig jubi-
leum vorig jaar een studiemiddag geor-
ganiseerd met als thema ‘bestrijden
van overlast in het park’. Deze bijeen-
komst krijgt een vervolg in de vorm van
een werkgroep die met praktische op-
lossingen komt voor de aanpak van de
diverse vormen van overlast, dus ook
het indammen van zwerfafval in het
park. 

Het zou mooi zijn als we met de voorstellen
van de werk groep de jaarlijks gevonden
hoeveelheid afval in het park zouden kun-
nen verminderen van een – geschatte – 6
kuub naar 1 kuub. 

Hans Schriever
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Natuurpark of milieupark
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ACTIVITEITEN VOORJAAR 2016
ACTIVITEIT DATUM TIJD

Voorjaarsreceptie Vrijdag 1 april 17.00-19.00

Slangenbroedhoop Zaterdag 2 april 10.00 – 16.00

Open huis en heemtuin Dinsdag 5 april 12.00 – 14.00

Open zondag Zondag 10 april 13.00 – 17.00

Klussendag Zaterdag 30 april 10.00 – 16.00

Open huis en heemtuin Dinsdag 3 mei 12.00 – 14.00

Open zondag Zondag 8 mei 13.00 – 17.00

Open huis en heemtuin Dinsdag 7 juni 12.00 – 14.00

Open zondag Zondag 12 juni 13.00 – 17.00

Open huis en heemtuin Dinsdag 5 juli 12.00 – 14.00

Voorjaarsreceptie
op 1 april van 17.00 – 19.00 uur

Het bestuur nodigt vrijwilligers, donateurs en relaties van harte uit 

op de inmiddels traditionele lenteborrel. In ons paviljoen aan de 

Archimedeslaan hopen we u te mogen ontvangen en zullen we 

gezamenlijk het glas heffen op het nieuwe groeiseizoen.

Wordt donateur van Bloeyendael voor (minimaal) 12 euro per jaar.  
Stuur een mail naar info@bloeyendael.nl of geef je op via 

www.bloeyendael.nl/donateurs. Als donateur ontvang je een 
informatiepakket en krijg je periodiek het bulletin thuisbezorgd met 

informatie over het park en de omgeving. Ook ontvang je uitnodigingen
voor lezingen en excursies in het park. Donaties aan de stichting zijn 

aftrekbaar van de belastingen.
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