
 

 

 1 Stichting Bloeyendael  
 

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

Drukke zomer 

We hebben een drukke (na)zomer achter de rug. In de eerste plaats door 
de gebruikelijke beheerwerkzaamheden waaraan weer vele tientallen 
vrijwilligers hebben meegedaan. Voor de hausse in werkzaamheden 
wachten we uiteraard steeds totdat het broedseizoen is verstreken. Daar-
na is begin juli volgens plan het grasland gemaaid en afgehaald. Door het 
goede weer kon de gemotoriseerde wierser optimaal worden gebruikt en 
was het efficiënt werken. Eind augustus is de wildakker gemaaid en afge-
haald, waarna we eind september de tweede maaisnede van het gras-
land hebben afgevoerd. Dat laatste was een flink karwei door het natte 
weer! Dit jaar zijn we verder begonnen met het systematisch schonen 
van sloten. Al deze werkzaamheden passen in het verschralingsbeheer, 
ofwel het afvoeren van voedingsstoffen die door planten uit bodem en 
water worden opgenomen, waardoor we steeds meer en bijzondere flora 
en fauna in het park krijgen. Tot slot hebben we in oktober stinzebollen 
geplant op plaatsen die de laatste jaren door diverse werkzaamheden 
fors waren verstoord. 

Op het gebied van voorlichting hebben we eveneens de activiteiten uitge-
breid. Voor het eerst hebben we ook in augustus een (goed bezochte!) 
open zondagmiddag gehouden. En we zijn in september begonnen met 
het ontvangen en rondleiden van personeel van de nabije kantoren die 
tijdens de lunchpauze het park bezoeken. In dit bulletin doen we hier ver-
slag van, net zoals van een werkbezoek dat een groep Denen aan 
Bloeyendael heeft gebracht. Daarnaast informeren we u in dit bulletin 
over de faunapassage onder de A27 en de houtopstand aan het einde 
van de Oostbroekselaan. Tot slot hebben we ons deze zomer flink inge-
spannen om het park te behoeden voor een dreigende verstoring. We 
praten u hier uitgebreid over bij. (TR) 
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Stichting Bloeyendael noodgedwongen naar rechter  

Het is inmiddels duidelijk dat op het oude provincieterrein huisvesting 
gaat worden gerealiseerd voor ongeveer 650 studenten. Ze komen 
daar op een mooi, groen terrein en dat gunnen wij ze graag. Voor na-
tuurpark Bloeyendael verwachten wij echter van zo’n intensieve bewo-
ning overlast, zoals voetballen, picknicken, vuil achterlaten in het park 
en fietsen door het park. Daarom hebben we van meet af aan maatre-
gelen bepleit, met name goede voorzieningen op het studententerrein 
zelf en een afscheiding op de perceelgrens. In het vorige bulletin 
meldden wij u dat de gemeente niet bijster actief was op dit gebied. 
Gelukkig konden we het in direct overleg met de eigenaar De Waal in 
hoofdlijnen eens worden over de door ons bepleite maatregelen. De 
Waal toonde zich daarbij ook bereid om de afscheiding in de vorm van 
een begroeid rasterwerk te betalen. 

Wie schetst onze verbazing toen we in juni via De Waal (directe com-
municatie vond men kennelijk niet nodig) vernamen dat de gemeente 
mordicus tegen een afscheiding bleek te zijn! Tot kort daarvoor had-
den raadsfracties en ambtenaren aangegeven dat zij graag zouden 
meewerken aan beschermende maatregelen, als wij het met De Waal 
eens konden worden. Wethouder Isabella dacht daar kennelijk anders 
over onder het motto ‘geen hek om een openbaar gebied, hoe kwets-
baar dat ook mag zijn’. Trouwe lezers weten dat ook wij een groot 
voorstander zijn van vrije toegang: op heemtuin met imkerij na, staat 
er nergens een hek. Om verloedering van het aangrenzende gedeelte 
van Bloeyendael tegen te gaan vinden wij echter dat een bescheiden 
doch doeltreffende afscheiding noodzakelijk is. Dat is wat ons betreft 
de consequentie van het afwijken van de kantoorbestemming van het 
oude provincieterrein.  

Opvallend genoeg had de wethouder geen bezwaar tegen het plan 
van de Waal om een toegang tot Bloeyendael af te sluiten door een 
brug te verwijderen. Dit met het oog op de sociale veiligheid. Merk-
waardig dat dit argument dan niet geldt voor de twee toegangen die 
wij willen afsluiten. Wist u overigens dat het Julianapark geheel door 
een kanjer van een hek is omgeven en elke avond op slot gaat? Wij 
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kunnen geen consistentie van beleid ontdekken, maar misschien is 
dat teveel gevraagd in deze ‘hek’tische wereld.... 

In augustus is inmiddels aan De Waal een vergunning verleend. Om-
dat hierin de afscheiding niet is geregeld hebben wij begin oktober be-
roep aangetekend bij de rechter. Wij betreuren de vertraging die dit 
voor studenten en De Waal zou kunnen opleveren zeer, zeker gezien 
onze eerdere constructieve besprekingen. In tegenstelling tot de ge-
meente (eigenaar en medebeheerder van het park) nemen we als vrij-
willigersorganisatie onze verantwoordelijkheid voor Bloeyendael seri-
eus, desnoods door een gang naar de rechter.  

Op onze uitnodi-
ging heeft wethou-
der Isabella on-
langs een werkbe-
zoek gebracht aan 
het park. Hij toon-
de begrip voor on-
ze argumenten, 
maar was deson-
danks nog niet 
overtuigd van de 
noodzaak van de 
afscheiding en wil-
de er over naden-
ken. Wij zijn uiter-
aard zeer be-
nieuwd naar de 
uitkomst. In de af-

gelopen maanden hebben wij overigens intensief contact gehad met 
en steun ondervonden van diverse raadsfracties, hetgeen hopelijk ook 
bijdraagt aan groen licht voor de afscheiding. Zo nee, dan wachten we 
de uitspraak van de rechter af. Op onze website doen wij regelmatig 
verslag van de ontwikkelingen en kunt u ons beroepschrift lezen en 
artikelen die de lokale pers er inmiddels aan heeft besteed (TR). 

Wethouder Isabella (2de van rechts) informeert zich.  
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Heemtuin open tijdens de lunch 

In ons vorig bulletin hebben we de lunchwandelaar ten tonele gevoerd, 
een type wandelaar dat de middagpauze benut voor een wandeling 
door het kantorenpark Rijnsweerd en park Bloeyendael. Uit gesprek-
ken met enkelen van hen was gebleken dat zij graag in de gelegen-
heid zouden zijn om een bezoekje te brengen aan de heemtuin en het 
paviljoen, plekken die alleen op open zondagen toegankelijk zijn. 
Daarop besloot het bestuur om elke eerste dinsdag van de maand tus-
sen 12.00 en 14.00 uur de heemtuin open te stellen voor wandelaars.  

De eerste open (mid)dag op 4 september was een groot succes en 
bewees zijn nut. Zonder enige vooraankondiging wist een 30-tal wan-
delaars de weg naar de heemtuin te vinden, sommigen alleen, de 
meesten in kleine groepjes: werknemers van het Provinciehuis, ASR, 
FNV bondgenoten, ZEN, e.a.  Het mooie weer lokte extra veel bezoe-
kers, die werden uitgenodigd voor een korte rondleiding door de tuin. 
Zij werden geïnformeerd over de achtergronden van dit park en de sa-
menwerking tussen de stichting, de gemeente en de vrijwilligers. En 
sommigen vonden nog de tijd om op het terrasje in de zon te genieten 
van een kopje koffie of glaasje thee.  

De reacties van de bezoekers op dit initiatief waren erg positief. Zij wa-
ren verrast over wat er achter de beslotenheid van de heggen te zien 
was: de diversiteit van de planten, de bijenkorven, de slangenbroei-
hoop en het paviljoen. We hebben hen op het hart gedrukt om in het 
voorjaar - wanneer de bloemenpracht op zijn mooist is - opnieuw een 
bezoek aan de heemtuin te brengen. 

Een maand later, op dinsdag 2 oktober, stond het hek van de heem-
tuin opnieuw open voor pauzewandelaars. Door het bewolkte en nogal 
grauwe weer was de belangstelling minder groot dan de 1ste keer. 
Toch liet een vijftiental wandelaars zich verleiden om een blik te wer-
pen achter het hek naar het paviljoen, ook al was er in de heemtuin dit 
keer weinig kleur te bewonderen omdat de tweede maaironde net had 
plaatsgevonden.  

Na een winterpauze zullen de open middagen voor lunchwandelaars 
worden hervat in maart. (PB) 



 

 

 5 

Faunapassage 

Zoals u wellicht al weet is de faunapassage aan het einde van de Bilt-
sestraatweg onder het viaduct van de A27 deze zomer gereed geko-
men. Daarvoor was de doorgang niet meer dan een stofdroge zand-
bak met een tegelpad ernaast, hetgeen voor de meeste dieren een 
onoverkomelijke hindernis was. De mogelijkheden voor “uitwisseling 
van erfelijk materiaal” tussen Bloeyendael aan de ene zijde van de 
A27 en het natuurgebied Sandwijck aan de andere waren nihil.  

Bij de uitvoering is rekening gehouden met de noodzakelijke rand-
voorwaarden. Te weten: vernatting van de grond, schuilplaatsen voor 
de fauna, bescherming tegen ongewenste verstoringen, sociale veilig-
heid en voldoende ruimte voor het onderhoudsmaterieel van Rijkswa-
terstaat. 
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De bodem van de passage is voorzien van een laag normale grond 
met daarop grote boomstronken. Deze bieden beschutting en tijdelijke 
schuilplaatsen aan de dieren. Om verstoringen tegen te gaan is op de 
grens van faunapassage en voetpad met halfverharding een zoge-
naamd Frans hek geplaatst van tamme kastanje hout. Door enkele 
malen per jaar water te pompen op de bodem van de passage zal de-
ze voldoende vochtig blijven. 

Het ligt in de bedoeling om bij de herstructurering van het viaduct ten 
gevolge van de geplande verbreding van de A27, de bestaande fau-
napassage verder te verbeteren en uit te breiden. Ook het al of niet 
aanleggen van het geplande fietspad met een fietsbrug over de Biltse 
Grift zal van invloed zijn op het functioneren van de faunapassage. 

Hoewel de faunapassage nog slechts een gedeeltelijke verzachting 
geeft van de voormalige barrière, hopen wij toch op een goede wer-
king ervan voor bijvoorbeeld spitsmuizen, egels, knaagdieren, amfi-
bieën, marterachtigen en ringslangen. 

Met het tot stand komen van de faunapassage is een al lang gekoes-
terde wens van de Stichting vervuld. Voor de verwezenlijking danken 
wij alle betrokkenen van de gemeente en van Rijkswaterstaat. Een 
bijzonder woord van dank gaat uit naar Gitty Korsuize van Stadsont-
wikkeling Afdeling Milieu, die de coördinatie voerde tussen de diverse 
gemeentelijke afdelingen en instanties. (TdR) 
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Nieuw bos 

Aan het eind van de Oostbroekselaan, waar deze doodloopt op het 
knooppunt Rijnsweerd, staat een verwilderd stuk bos. Hier stond ooit 
een K.I.-station en de fundamenten en kelders daarvan liggen er nog. 
Om de bebouwing waren snelgroeiende populieren neergezet, tamelijk 
dicht op elkaar. Daaromheen staat opschot, waaronder inmiddels ook 
grote bomen. Dit bos heeft zich slecht ontwikkeld. Langzamerhand val-
len er steeds meer bomen om. De situatie werd ook gevaarlijk. Hoog 
tijd om er iets aan te doen. 

Stichting Bloeyendael en de gemeente meenden dat een herinrichting 
van het gebied nodig was met een evenwichtiger beplanting met in-
heemse bomen met dichte kruinen. Daarbij zouden ook de kelders ge-
slecht moeten worden om het gebied zonder gevaar toegankelijk te 
maken voor noodzakelijk onderhoud. 

De gemeente is daarmee aan de slag gegaan en heeft de noodzakelij-
ke geachte velvergunningen aangevraagd. Dat bleken er zo’n 90 te 
zijn! Toen omwonenden en tuinders van de ATV dit lazen, sloeg hen 
de schrik om hun hart. Over de weerstand die dit opriep hebben we u 
al in een eerder bulletin bericht. Uiteindelijk werd een kapvergunning 
verleend voor 18 wrakke bomen. De gemeente was echter graag be-
reid om verdere plannen in overleg met bewoners en tuinders te ont-
wikkelen. 

Inmiddels zijn vertegenwoordiger van de bewoners, tuinders, gemeen-
te en stichting Bloeyendael twee keer bijeengeweest om de plannen bij 
te stellen. Bij dit plezierige en constructieve overleg is besloten om de 
begroeiing aan de westzijde voorlopig met rust te laten. De fundamen-
ten van de kelders blijven zitten, maar zullen worden opgevuld met 
aarde, geëgaliseerd en met struiken worden beplant. Op termijn wordt 
bekeken hoe de aanwezige houtwallen kunnen worden verbeterd door 
een combinatie van terugzetten en nieuwe aanplant. Over definitieve 
en precieze invulling zal in goed overleg worden besloten. Vlak voor 
het verschijnen van dit bulletin is de noodzakelijke kap uitgevoerd. De 
inplant van nieuwe begroeiing vindt in principe nog dit jaar plaats. (KD)  
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Wandelaars passanten 

In onze portretten van wandelaars besteden we in dit bulletin aandacht 
aan de wandelaars die - veelal van buiten de stad - gebruikmaken van 
bestaande wandelroutes, die ook Bloeyendael aandoen. Deze wandel-
routes gebruiken vaak de westelijke ingang van het park onder de Wa-
terlinieweg en lopen via het pad langs de Biltse Grift naar de Bilt-
sestraatweg.  

Een veel gebruikte 
wandeling is de 
Beukenburgroute 
(NS-wandeling van 
station Bilthoven 
naar Utrecht CS). 
Deze route valt voor 
een groot deel sa-
men met de wande-
ling die onderdeel 
uitmaakt van het net 
van wandelingen 
van Utrechtte-
voet.nl. Tenslotte is 
een deel van deze 
wandeling opgeno-
men in een recente 
publicatie Wandelen 
buiten de binnen-
stad van Utrecht. 

Op een wat vochtige 
herfstmiddag spreken we een aantal wandelaars aan en vragen welke 
wandeling hen naar Bloeyendael voert en hoe de kennismaking met 
het park bevalt. 

De meeste wandelaars kennen Park Bloeyendael niet. Behalve de 
aanduiding van de naam ‘Bloeyendael’ wordt er in de verschillende 
gidsen ook geen uitleg gegeven over wat het park te bieden heeft. 
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Alleen een Utrechts stel, woonachtig in Tuindorp-Oost en zoals ze 
zeggen ‘geboren en getogen’ in Utrecht, heeft al wel vaak van het 
bestaan van het park gehoord, nooit geweten waar het lag en heeft 
nu - met het boekje Wandelen buiten de binnenstad van Utrecht in de 
hand – voor het eerst de weg naar het park gevonden. De toegang 
onderlangs de Waterlinieweg vinden ze erg donker en weinig uitnodi-
gend, maar eenmaal in het park zijn ze verrast door de rust zo vlakbij 
de stad en door de leuke kronkelende paadjes over de vele brugge-
tjes. Hen valt de slangenbroedhoop op. Op hun vraag of er al ring-
slangen zijn gesignaleerd, moeten wij ontkennend anrtwoorden. 

Een ander echtpaar komt uit Woerden. Ze zijn enthousiaste wande-
laars. Ze hebben het pad van De Bilt naar Utrecht CS al zeker 15 x (!) 
gelopen. Ze genieten van het park in elk jaargetijden, de winter wan-
neer alles stil is en wit, de groene lente met de uitbundige bloemen-
pracht en nu, de prachtige herfstkleuren van de mooie bomen in 
Bloeyendael. Op weg naar Utrecht CS zijn ze elke keer verrast dat ze 
vlak voor de stad zo’n mooi park tegenkomen. Ze zijn nog nooit Park 
Bloeyendael zelf binnengegaan. We geven hun de kleine wandelgids 
Park Bloeyendael, misschien iets voor de volgende lente? 

Een volgend echtpaar komt van verder weg, uit Emmen, ervaren 
wandelaars. Zij lopen de Beukenburg-route.  Zij genieten van de vele 
verschillende soorten bomen, maar vooral de beukenbomen die in dit 
jaargetijde zo schitterend gekleurd zijn. Zij hadden niet verwacht zo 
vlak bij de stad een authentiek stukje rustige natuur aan te treffen. 
Dat kom je weinig tegen. Ook zij zijn gecharmeerd van de mooie pa-
den en de leuke bruggetjes. De wandelgids Park Bloeyendael valt in 
goede aarde. 

Tenslotte is er een jong stel uit Den Bosch. Zij lopen ook de NS-route.  
Zij komen uit de richting van De Bilt en vinden vooral het landgoed De 
Beukenhof erg mooi. Het gedeelte langs de camping en de manege 
was wat minder, maar het deel door Park Bloeyendael vinden ze 
weer prachtig. Zij zijn op weg naar het Bockbierfestival op het Ledig 
Erf in Utrecht. Tsja, het is herfst ….. (JCT) 
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Deens bezoek 

Op 28 september bracht een groep van vijftien Denen een bezoek 
aan ons park. Het zijn bewoners van een wijk bij Kopenhagen, die 
enkele miljoenen subsidie hebben gekregen om binnen een jaar of 
vijf groenvoorzieningen en stukjes natuur aan te (laten) leggen in hun 
wijk. Voorwaarde is dat de bewoners worden betrokken bij de ver-
schillende projecten.  

Tijdens de koffie in het paviljoen kregen ze informatie over het park 
en zijn geschiedenis, en stelden zij vragen, met name over onze rela-
tie met de gemeente, de grootte en samenstelling van ons vrijwil-
ligersbestand, en over hun rol in en betrokkenheid bij het park. Na 
een korte rondleiding door het park vertrokken ze per fiets naar het 
Wilhelminapark en de Bikkershof. (PB) 

Coördinator beheer Theo de Ronde geeft uitleg aan de Deense bezoekers. 
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PUBLIEKSACTIVITEITEN  HERFST 2012 / VOORJAAR 2013 

Word donateur van de Stichting Bloeyendael!  
Wie (minimaal) 12 euro stort op ING-rekening 344 66 50 t.n.v. 
Stichting Bloeyendael in Utrecht onder vermelding van ‘nieuwe do-
nateur’, ontvangt een informatiepakket. Vermeld daarbij wel uw 
adresgegevens. Donateurs krijgen periodiek het bulletin thuisbe-
zorgd met informatie over het park en de omgeving. Donaties aan 
de stichting zijn aftrekbaar van belastingen. 

U kunt zich ook als donateur aanmelden via www.bloeyendael.nl. 

 

 

Bericht voor donateurs 

U weet dat de werkzaamheden voor Park Bloeyendael volledig worden 
betaald uit de bijdragen van onze donateurs. Gelukkig hebben de meeste 
donateurs hun bijdrage voor 2012 al betaald. Mocht dit voor u om wat voor 
reden dan ook dit jaar nog niet het geval zijn, dan kunt u uiteraard altijd 
nog uw bijdrage storten op rekeningno. 3446650 van Stichting Bloeyen-

dael in Utrecht. 

 ACTIVITEIT DATUM TIJD 

Bladharken zaterdag 17 november 10u – 16u 

Snoeihout slepen zaterdag 26 januari 10u – 16u 

Snoeihout slepen zaterdag 2 februari 10u – 16u 

Wist u dat dit jaar drie nieuwe planten zijn gespot in Bloeyen-

dael? Voorjaarshelmkruid,  Beemdkroon en de Moesdistel.              

Zie (de herfstversie van) onze website www.bloeyendael.nl.  

Bericht voor donateurs 
U weet dat de werkzaamheden voor park Bloeyendael volledig wor-
den betaald uit de bijdragen van onze donateurs. De meeste dona-
teurs hebben inmiddels hun bijdrage voor 2012 betaald.  
Mocht u dat nog niet hebben gedaan, dan verzoeken wij u uw bijdra-
ge te storten op rekeningnummer 3446650 van Stichting Bloeyen-
dael in Utrecht. 
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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/
http://www.bloeyendael.nl/

