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JAARVERSLAG 2018 

In het afgelopen jaar is zeer veel tijd en aandacht besteed aan het 
onderhoud en herstel van het park. 2018 begon met een grote storm 
die veel schade aanrichtte in het park. Er is veel werk verzet in het 
snoeien en wegslepen van hout en - als voorbereiding op het 
baggeren - in het schonen van de waterwegen. We hebben al dit 
(extra) werk niet kunnen doen zonder onze vrijwilligers die met enorme 
inzet en betrokkenheid ons park onderhouden. Met de gemeente en 
subsidie van het Initiatievenfonds hebben we de meeste schade weer 
kunnen herstellen. 
 
Beheer van het park 
Net als in 2017 hebben we extra werkdagen gepland en besteed aan 
het snoeiwerk en vrijhouden van de paden en aan extra klussen 
waardoor we extra ondersteuning aan de gemeente kunnen bieden. 
De belangstelling en opkomst voor deze werkdagen waren hoog. 
Bij het vernieuwen van de slangenbroedhoop in april vonden wij bijna 
200 lege eikapsels. Met dit resultaat, dat wederom groter was dan 
vorige jaren, zien we dat de trend zich voortzet en dat de ringslangen 
Bloeyendael als vaste broedplek kiezen.  
Door het zeer droge weer was het maaier lastiger, maar het hooien 
juist lichter dan gewoonlijk. Met een kleine groep vrijwilligers werd de 
amfibieënpoel opgeknapt. Daarnaast waren vrijwilligers actief met het 
opruimen van zwerfafval, het verwijderen van hout en takken uit de 
sloten en het schoonmaken van de nestkasten. Het onderhoud en 
schoonmaken van het paviljoen werd weer zeer voortvarend 
uitgevoerd door de paviljoencommissie.  
Ook het onderhoud van het parkmeubilair is op een duurzame wijze 
aangepakt: alle banken zijn opnieuw gelakt en kunnen de komende 5-
6 jaar weer mee. 

 

 
Bestuur en financiën 
In 2018 behaalde de Stichting een negatief saldo van € 690 op een 
totaal van € 25.045 aan kosten. Van deze kosten is €15.275 
gesubsidieerd door het Initiatievenfonds voor het inboeten van groen 
n.a.v. de stormschade. 
Het aantal betalende donateurs (293) is afgenomen, maar het totaal 
gedoneerde bedrag (€ 8.930) is toegenomen t.o.v. 2017. Het bestuur 
beraadt zich over maatregelen om het donateursbestand – en 
daarmee onze inbedding in de stad - te vergroten. 
De extra kosten vanwege de stormschade, en voor reparatie en 
onderhoud van gereedschap zijn deels gecompenseerd door lagere 
kantoor- en webhostingskosten. Daardoor is dankzij goed financieel 
beheer door de penningmeester het negatieve resultaat zeer beperkt 
gebleven. Het eigen vermogen van de Stichting bedroeg eind 2017   
€ 14.000, waardoor de Stichting een solide financiële buffer houdt 
voor onvoorziene uitgaven voor projecten en als reservering voor 
vervanging van apparatuur voor het park. De kascommissie bestaan-
de uit Jan Hartog en Niki Hendriks heeft de jaarrekening gecon-
troleerd en goedgekeurd. 
 
Bestuur en Communicatie 
Onze nieuwe coördinator Beheer is in de voetsporen van Theo de 
Ronde getreden. Zij consulteerde hem in de voorbereiding van werk-
zaamheden en zij heeft haar ideeën over de verdere ontwikkeling en 
beheer van het park aan het Bestuur gepresenteerd. Het bomenplan 
maakt hier deel van uit en zal komend jaar verder worden ingevuld.  
De Stichting heeft nu formeel een eigen adres: Archimedeslaan 1. 
 
Het bestuur bestond uit: Mirjam Steinbuch(voorzitter), Paul Brassé 
(secretaris), Ton van Alphen (penningmeester), Ineke Blijleven 
(coördinator-beheer), Hans Schievers (lid).  
In 2017 zijn 3 bulletins uitgebracht onder redactie van Jan Heijmans 
en Paul Brassé en vormgegeven door KM Grafisch Werk in 
samenwerking met diverse gastauteurs. De website biedt veel 
informatie en wordt goed bijgehouden met actueel nieuws. Daarnaast 
wordt via facebook en twitter actief gecommuniceerd over het laatste 
nieuws met betrekking tot het park en de (gespotte) flora en fauna. 
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Mensen en Middelen 

Het aantal actieve vrijwilligers is bijzonder hoog (90), en nieuwe 
vrijwilligers blijven zich aanmelden. Sommige activiteiten en taken in 
het park vragen behoorlijke fysieke inspanning en kracht, of juist een 
handige techniek. Hierop proberen we in te spelen door meer uitleg te 
geven over hoe er moet worden gewerkt (bijv. snoeien en zagen) met 
het materiaal. Verder is het essentieel dat we niet alleen op de 
werkdagen voldoende vrijwilligers hebben, maar ook door de week. 
We zijn gestart met een snoeiploeg die er wekelijks voor zorgt dat de 
paden vrijgehouden worden.  
 
Voorlichting en Educatie 
Natuurbeleving is een belangrijk thema voor de Stichting, en staat 
voor de gastvrijheid voor bezoekers en tegelijkertijd voor voorkoming 
van schade aan het park. In 2018 hebben we weer een mooi palet 
aan excursies aangeboden aan onze vrijwilligers en donateurs, zowel 
binnen als buiten het park. In ons park zijn excursies over vogels, 
libellen en over de natuurhistorische waarde van het park georga-
niseerd, als ook een creatieve workshop landschapstekenen, en is 
een excursie gemaakt naar park Sandwijck.  
De vrijwilligersdag stond in het teken van een bezoek aan de 
Thijsse’s hof in Bloemendaal. 
Uiteraard waren er ook weer de open zondagen in het voorjaar en in 
de zomer. Op de eerste dinsdag van maand stonden tijdens de 
middagpauze de deuren open voor de werknemers van de 
omliggende kantoren, die de gelegenheid te baat namen om een blik 
te werpen op het vele moois dat de doorgaans gesloten heemtuin te 
bieden heeft. 
 
De omgeving van Bloeyendael 
Park Bloeyendael heeft te maken met twee belangrijke (stede)bouw-
kundige ontwikkelingen: verbreding van de A27/A12 Ring Utrecht en 
de ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan voor het kantoren-
park Rijnsweerd. Met name het zogenaamde Ambitieplan voor Rijns-
weerd vormt op termijn een potentiële bedreiging voor het park, 
vanwege plannen voor woningbouw in de directe nabijheid van het 
park. Het bestuur zal deze zorgen uitdragen naar alle betrokken 
instanties en werkt in dit verband aan een visiedocument voor 
behoud en bescherming van het natuurpark. 
 
 
 
 

Bij het beheer van het park is de samenwerking met Dirk en Romy 
van belang, die met hun paard en wagen zorgen voor een zo laag 
mogelijke belasting van het park bij het afvoeren van takken en hooi. 
Tenslotte vermeld ik de prettige samenwerking met het wijkteam 
Oost.  
Tijdens de feestelijke opening van de nieuwe vlonderbrug in de heem-
tuin heeft Erik Verheul, de vertrekkende wijkopzichter, het lint officieel 
doorgeknipt en hebben wij kennis gemaakt met zijn opvolger René 
van Heeren, met wie wij hopen de beheeractiviteiten ook in de ko-
mende jaren in goede samenwerking te blijven verrichten.  
 
Beleidsplan 
Op basis van het beleidsplan heeft het Bestuur prioriteiten gesteld ten 
aanzien van de volgende kerntaken: 
-Beheer van het park 
-Natuurbeleving en overlast 
-Mensen en Middelen 
 
Overlast 

Wij proberen in het park zo min mogelijk borden te plaatsen, echter 
voor de handhaving is het helaas toch noodzakelijk bezoekers op 
ge/verboden te wijzen. Het bestuur heeft daarom blauwe honden-aan-
de-lijn bordjes geplaatst om de overlast van loslopende honden beter 
het hoofd te kunnen bieden. Wij (en ook de BOA’s) hebben de indruk 
dat het helpt en dat hondenbezitters gemakkelijker kunnen worden 
aangesproken.  
Behalve door hondeneigenaren die hun honden los laten lopen, wordt 
overlast veroorzaakt door mensen die illegaal in het park kamperen, 
vuurwerk afsteken, buiten de paden treden, bloemen/ kruiden/takken 
plukken, en fietsen en rommel achterlaten. Dit leidt tot vernieling van 
de flora en/of afschrikken of zelf verjagen van de fauna.  
 
Wij waren dan ook zeer verheugd met het initiatief van de 
Burgemeester en wethouder om meer vuurwerkvrije zones in Utrecht 
aan te wijzen, en met het feit dat natuurpark Bloeyendael een van de 
vuurwerkvrije zones is. In december zijn de nieuwe borden op 
feestelijke wijze en met aandacht van de media onthuld bij de ingang 
van Bloeyendael door Burgemeester van Zanen en initiatiefnemer 
Wethouder van Waveren. 

 

 


