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Louis le Roy heeft destijds in Mil-
dam, dichtbij Heerenveen, de mo-
gelijkheid gekregen een groot

‘park’ aan te leggen, de ‘ecokathedraal’
(www.ecokathedraal.nl). Er werd ge-
start met een aantal bomen en er wer-
den (rots)planten uitgezet. Verder wer-
den er grote hoeveelheden puin, (stuk-
ken) stoeptegels, straatstenen en nog
veel meer soorten bouwafval aange-
voerd. Daarvan werden bouwsels ge-
bouwd, of liever gezegd gestapeld want
er is geen cement gebruikt. Dit proces
gaat nog steeds door.  

Het park bestaat nu 50 jaar. Je kunt
het altijd bezoeken, er staat geen hek
om. Er zijn ook geen bordjes die ernaar
verwijzen, maar het is wel duidelijk wan-
neer je er bent: er staat een kenmer-

kende toegangspoort die, in ieder geval
in de late herfst, vanaf de weg goed te
zien is. De stenen lijken soms heel geor-
dend en dan weer lukraak gestapeld te
zijn. Dat past bij het concept, want er
wordt zonder bouwplan gewerkt, al is er
wel een stichting (www.stichtingtijd.nl)
die zich bezighoudt met de organisatie
van het geheel. Soms zijn de bouwsels al
prachtig begroeid, soms zijn ze recent
gebouwd. De late herfst maakte het
moeilijk te beoordelen of de beoogde
complexiteit in de natuur al verwezen-
lijkt was. Het werd gedomineerd door
herfstkleuren. Al met al een interes-
sante en beetje mysterieuze plek, meer
een soort ‘gebeuren’ dan een park. 

Frieke  Kuper
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Bagger

Het is u als bezoeker en liefhebber van
ons park niet ontgaan: opeens waren er
weinig banken en de baggeraars hielden
huis in het park. 

Voor een land dat grotendeels onder
de zeespiegel ligt, is goede afwatering be-
paald geen luxe. En omdat de waterwe-
gen van Bloeyendael daar deel van uitma-
ken, was ons park aan de beurt om te
baggeren. In het vorige en in dit bulletin
kunt u daar alles over lezen. We zijn blij
dat de operatie geslaagd en voorbij is, en
verwachten dat het waterleven zich de
komende periode zal herstellen. De ban-
ken waren aan herstel toe, en die grote
klus heeft de heer Blijleven, de vader van
Ineke op zich genomen. Dat is een duur-
zamere oplossing dan alle bankjes ver-
vangen en we zijn hem zeer dankbaar!

Verder in dit extra dikke bulletin aan-
dacht voor één van onze vrijwilligsters,
Janneke Blok, in weer een mooi inter-
view van Jan Heijmans. Hij heeft ook
‘onze’ BOA, Zahier Kishun, geïnterviewd
over hoe hij zich inzet om overlast te be-
strijden en te voorkomen. U treft een
verslag aan van de libellenexcursie en

van de workshop landschapstekenen af-
gelopen zomer. 

Het is altijd inspirerend om te gluren bij
de buren, daarom zijn we blij met het arti-
kel van Frieke Kuper over de Friese tuinen
van Le Roy. In het voorjaar heeft het be-
stuur een vuurwerkverbod voor het park
aangevraagd. We zijn hoopvol over een
positief antwoord, aangezien de gemeen-
teraad overweegt niet alleen gebieden
met dierenverblijven maar ook parken als
vuurwerkvrije zone aan te merken. 

De prachtige maar gortdroge zomer
was stressvol voor de natuur en het park is
behoorlijk uitgedroogd; de natuur moet
zich weer herstellen. We hebben in de af-
gelopen maanden gehooid en de akker
afgehaald met de hulp van vele vrijwilli-
gers. De winterrogge is inmiddels weer in-
gezaaid. Na een mooie nazomer zijn we
benieuwd wanneer de herfst écht be-
gint, de eerste bladkoning is inmiddels
alweer gespot. In de wintermaanden zal
het Bestuur de prioriteiten en activitei-
ten voor de komende jaren gaan plan-
nen en uiteraard met u delen via het bul-
letin en onze website.

Kortom Bloeyendael houdt ons alle-
maal op een of andere manier bezig, en
het park biedt ons tegelijkertijd ontspan-
ning en afleiding, en – na een dag wer-
ken – een goede workout.

Ik hoop dat ik u de komende maan-
den en volgend jaar weer mag begroe-
ten tijdens onze vrijwilligersactiviteiten
of als bezoeker, genietend op de paden.
Mirjam Steinbuch, voorzitter
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De ecokathedraal van Le Roy

Park Bloeyendael is ontworpen
door landschapsarchitect Hans
Pemmelaar. Hij was daarbij sterk
beїnvloed door de ideeёn van
Louis le Roy, beeldend kunste-
naar, schrijver en de architect van
een park in Groningen en in Hee-
renveen. Kern van Le Roy’s idee is
dat de mens de natuur niet moet
beheersen, maar juist moet sa-
menwerken met haar groeikracht
om zo de hoogste graad van com-
plexiteit te bereiken. Dat gaat al-
leen niet snel, de samenwerking
duurt tientallen jaren.



gen en tijdelijk opgeslagen in grote lang-
werpige tubes, gemaakt van geo textiel
waaruit het water kon uitlekken. Deze
keer is een methode gebruikt die minder

overlast betekent voor het park. Aan het
begin van de sloot wordt een duwbootje
te water gelaten dat met behulp van een
lier door de sloot wordt getrokken. Door

water gehaald, hetgeen op zich al een
hele onderneming was. Het resultaat
was verrassend, omdat we nooit eerder
een precies inzicht hadden in wat er
onder de waterspiegel leeft. De gevan-
gen vissen zijn elders uitgezet. 

In gezamenlijk overleg met de aanne-
mer is vastgesteld waar de werkplekken
bij de watergangen zouden komen. Vanaf
de parkrand werden rijplaten gelegd om
deze plekken met de machines te kun-
nen bereiken. Tevoren hadden vrijwilli-
gers op die plaatsen struiken en begroei-
ing weggehaald zodat de toegang naar
de betreffende sloot vrij was. 

Baggermethode
Bij de vorige baggerronde, 10 jaar gele-
den, werd de modder uit de sloten gezo-

Tussen eind augustus en begin okto-
ber zijn de meeste watergangen in het
park verdiept. Het was een ‘zware’
operatie, waarvoor grote machines
werden ingezet. Resultaat: dieper
water en meer kroos.

Voorbereidingen
Het waterschap gaf de opdracht voor de
werkzaamheden aan de fa. Scholman.
De ecoloog van het bedrijf bracht het
waterleven in beeld en bevestigde dat
het water in de sloten van slechte kwali-
teit was, vooral door de geringe diep-
gang (er is te lang gewacht met bagge-
ren) en door de grote hoeveelheid aan-
getroffen waterpest.

Eerst werden de vissen en waterdie-
ren met een elektische schepnet uit het

Operatie “bagger”

Weggevangen vissen (en kikkers)
uit park Bloeyendael
Soort Aantal ca.
10 doornige stekelbaars 500
Ruisvoorn 200
Kroeskarper 200
Zeelt 15-100
Kleine modderkruiper 50
Snoek 25
Groene kikker 25
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de verstelbare kleppen met gaatjes aan
de voorkant van de boot wordt de mod-
der langzaam vooruit geduwd tot aan
het einde van de sloot, waar een graaf-
machine de modder opschept en op een
wagen deponeert. Dit proces moet een
aantal keren worden herhaald, voordat
de gewenste diepte is bereikt. Zijsloten
kunnen met behulp van de lier over ka-
trollen worden bereikt, zodat de werk-
plek dezelfde kan blijven. 

Uitvoering
In totaal is er vanaf vijf werkplekken ge-
baggerd. Daarvoor moesten steeds de
rijplaten worden ge- en verlegd. De bag-
ger werd afgevoerd naar de Hooge -
kampse Plas. De hele operatie verliep

voorspoedig, zij het dat groter en zwaar-
der materiaal werd ingezet dan nodig
was en ons was toegezegd. Periodiek
baggeren in het park is nodig voor een
divers en gezond waterleven. Maar het
betekent ook dat er hier en daar schade
wordt aangericht aan het in onze ogen
kwetsbare park. 

We zijn blij dat de operatie, die de
broodnodige diepgang heeft gebracht
in de sloten en vijver, inmiddels achter
de rug is.

Waterleven
Na het baggeren zijn de kikkers snel te-
ruggekeerd naar hun vertrouwde slo-
ten. De eenden en de meerkoeten heb-
ben hun territorium ook snel weer inge-
nomen. De vissen zijn vervangen door
vissen die door het bedrijf Visserijon-
derzoek P.Kalkman elders zijn wegge-
vangen. Helaas is er voor een aantal an-
dere waterdieren een verslechtering in
hun leefomstandigheden opgetreden.
Dit vanwege de explosie van het grote
kroosvaren. Deze exoot heeft in een
deel van de sloten een gesloten ‘dek’
gevormd. We zoeken nu uit hoe dit
dichte kroosdek het beste verminderd
of verwijderd kan gaan worden. Tot die
tijd wordt de ontwikkeling van de water-
flora en -fauna in deze sloten gehinderd
door afname van de zuurstof. Ook de ijs-
vogel heeft hier momenteel weinig te
zoeken.

Ineke Blijleven en Hans Schriever

BLOEYENDAELBULLETIN
NOVEMBER 20186 BLOEYENDAELBULLETIN

NOVEMBER 2018



8

In Nederland hebben we veel wetten
en regels. Veel landgenoten missen de
natuurlijke neiging die zonder meer na
te leven. Om ons toch wat in het gareel
te houden hebben we de politie, die
tegenwoordig wordt bijgestaan door
De Handhaving. Bij dit onderdeel van
het gemeentelijk toezicht werken
BOA’s. Dat staat voor Buitengewoon
Opsporings Ambtenaren. De BOA’s
kunnen ons tot de orde roepen en zo
nodig verbaliseren. 

Ook Bloeyendael kent enkele re-
gels: honden aan de lijn en niet
fietsen op de wandelpaden. Er

staan overal borden en paaltjes die de
gebruikers van het park manen tot ge-
wenst gedrag. Toch gaan er altijd bezoe-
kers over de schreef. Om de orde er zo-
veel mogelijk in te houden valt ons park
onder het surveillancegebied van de
BOA’s, die voor de handhaving in Utrecht
Oost zorgen. 

Een van die BOA’s is Zahier Kishun, 22
jaar en hij woont opvallend genoeg in
Amsterdam. Zahier is BOA en wijkcon-
tactpersoon. 

We hebben hem uitgenodigd voor
een praatje. Zahier is een “biker”, d.w.z.
hij doet een groot deel van zijn werk op
de fiets. Hij draagt een eigentijds uni-
form met drie strepen op de schouders
en een steekvest, ter bescherming, om
zijn bovenlijf. De portofoon binnen

handbereik en hand boeien aan de gor-
del. 

Hoe word je BOA? 
“Ik heb een MBO opleiding Handhaver
Toezicht en Veiligheid, keuze Politie ge-
daan. Ik heb gekozen om handhaver te
worden omdat ik dan meer contact heb
met de bewoners, bezoekers en onder-
nemers. Bij de politie is dat volgens mij
minder het geval. Verder heb ik een di-
ploma WKPV (Wettelijke Kaders Publieke
Veiligheid). Een BOA heeft de nodige
kennis van het (straf)recht en moet een
proces verbaal op kunnen maken. Ik
heb eerst in Amsterdam gewerkt, maar
omdat ik hier een vaste baan kon krijgen
ben ik naar Utrecht gekomen”.

Wat doet een BOA zoal?
“Wij reageren op overlastmeldingen

vanuit de wijk. Het gaat meestal om vuil-
nis, jeugd en honden. De honden zorgen
vooral ’s morgens voor overlast en de
jeugd ’s avonds. Ook houden BOA’s zich
bezig met het parkeerbeleid. Daarnaast
surveilleren wij te voet, op de fiets of
soms ook in de auto in de wijk. We rijden
‘de hotspots’ af, we hebben veel contact
met de wijkagenten. De BOA’s handha-
ven binnen de kaders van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV)”.

Wat zijn de bevoegdheden van een
BOA? 
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Onze BOA, Zahier Kishun “Wij mogen mensen
staande houden en
boetes uitschrijven.
We zijn niet bewa-
pend, maar hebben
wel handboeien. Om
dit onderdeel van
het werk goed te
doen heb ik een trai-
ning in geweldsbe-
heersing gedaan. Ik
heb weleens een
kopstoot gekregen
maar over het alge-
meen valt het wel
mee met de agres-
sie.”

Bloeyendael zit
ook in jullie
ronde? 
“Ja, daar komen we
geregeld. Vaak te
voet, want als je niet
op de paden mag
fietsen moeten wij
er ook niet gaan rij-
den. Overigens hebben wij wel onthef-
fing van het fietsverbod. Loslopende
honden zijn het voornaamste pro-
bleem. Al heb ik wel de indruk dat het
minder het geval is sinds jullie paaltjes
met logo hebben neergezet. Hierdoor is
het duidelijker voor de mensen waar ze
zich aan moeten houden. We gaan altijd
met mensen in gesprek, de meesten
houden zich van de domme. Wisten het

niet of dat soort verhalen. Hetzelfde
geldt trouwens voor de fietsers. Ik heb
nog geen boetes uitgeschreven. 

Wat kost een overtreding? 
Fietsen op de wandelpaden kost € 55,-
en de hond los laten lopen € 95,- (exclu-
sief administratiekosten!).

Jan Heijmans
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Ze is op vele fron-
ten actief als vrij-
williger. Bij Flora’s
Hof en het Pand-
hof. Ze helpt men-
sen met het invul-
len van hun belas-
tingformulieren en
ze is gids bij Kerken
Kijken. Bij Bloeyen-
dael verzorgt ze in-
middels ook rond-
leidingen tijdens de
open middagen. De
boeken van vroeger
over wilde plan ten,
prominent aanwe-
zig in de boeken-
kast, komen daarbij
goed van pas.

Maar er is nog
meer. Muziek! Jan-
neke is sinds haar
studententijd een
ge passioneerd zan-
geres. Als alt zong ze
bij verschillende ko -
ren en andere gezel -
schap pen. Momen-
teel studeert ze in
Oog in Al het Requiem van Schumann
in. Ze doet soms mee aan de maande-
lijkse Bachcantate in de Geertekerk en
ze zingt zelfs tijdens haar vakanties. Dat
combineert ze dan met het maken van
wandelingen. Er zijn nl. zang-wandelrei-
zen. Ze is lid van de Utrecht Travel Sin-
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Ze is een jaar vrijwilliger bij Bloeyen-
dael: Janneke Blok, 61 jaar, wonend
in Oog in Al. Een wandeling in de

middagpauze van haar werk, bij revalida-
tiecentrum De Hoogstraat, bracht haar in
Park Bloeyendael. Ze was verrukt toen ze
daar zomerklokjes zag. Op slag was ze
weer terug in de Hoeksche Waard, Oud
Beijerland, waar ze werd geboren en
haar jeugd doorbracht. Ze ziet het weer
voor zich. Vader, dierenarts, die thuis-
kwam met een enorme bos veldbloe-
men en haar aan het determineren
zette. Samen trokken ze erop uit en ze
leerde veel van hem. Vader Blok was een
autodidact op floragebied. Op latere
leeftijd werd hij natuurbeschermer en
bracht hij o.m. Rijkswaterstaat tot een
ander maaibeleid. Janneke meldde zich
als vrijwilliger bij Bloeyendael, ze kon
meteen het zomerhooi in. 

De wilde flora was niet het enige
spoor van vader dat Janneke volgde. Zij
ging ook diergeneeskunde studeren, in
Utrecht. Toen ze klaar was ging ze met
hem samenwerken. Toen hij er mee
stopte verkaste ze naar een kliniek voor
kleine huisdieren in Ridderkerk, later
Rotterdam, om uit te komen in Almelo.
En toen, bij de millenniumwisseling,
gooide ze het over een andere boeg.
Het werken in een praktijk begon haar
door de lange dagen en de nachtdien-
sten zwaar te vallen. Eerlijk gezegd was
ze er ook een beetje op uitgekeken. 

Ze was bijna 40 toen ze een heel an-
dere wereld betrad. In die tijd was er
(ook) veel vraag naar ICT’ers (mensen die
werken in de informatie- en communica-
tietechnologie). Een uitgebreide test bij
ABN AMRO wees uit dat ze daar heel ge-
schikt voor zou zijn. Ze kwam bij de bank
in dienst. Haar werd duidelijk gemaakt
dat “als jij een foutje maakt, dan staat
het morgen in de krant”. Maar zover is
het nooit gekomen. Ze leerde vlug.

De tijden veranderden echter snel, na
een paar jaar werden de aandeelhou-
ders steeds belangrijker. En dat ging dat
ten koste van het personeelsbestand.
Janneke werd “verkocht” aan IBM. Een
Amerikaans bedrijf met een dito cul-
tuur, niet haar cup of tea. Ze zocht en
vond een andere baan bij het Ministerie
van Justitie, daarna volgde nog het RIVM.
Sinds 5 jaar werkt ze met veel plezier bij
De Hoogstraat.

Is dat niet een enorme wereld van
verschil, dierenarts of ICT’er? “Voor mij
eigenlijk niet. Vroeger kwamen de men-
sen met een dier dat ziek was maar niet
kon praten. Samen moesten we uitvin-
den wat er loos was. Zo kwam er een di-
agnose en een behandeling. Met com-
puters is het niet veel anders. Mensen
komen naar mij toe met hun probleem.
Samen zoeken we uit wat er aan de hand
is en ik zoek een oplossing. Het gaat mij
vooral om het contact met de mensen”.

Janneke voelt zich erg thuis in Utrecht.
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Een veelzijdige ICT ’er

gers die iedere twee jaar een reis naar
meestal een Oost Europees land maken
om daar samen met een plaatselijk koor
op te treden en eigen werk uit te voe-
ren. Het leidt tot boeiende contacten
met de bevolking.
Jan Heijmans
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Op 30 juni leidde Jan Katsman (IVN en
KNNV) een excursie in Bloeyendael
waar 15 deelnemers aan meededen.
Als inleiding gebruikte hij een prach-
tige powerpointpresentatie met veel
eigen foto’s. Ze komen uit een door Jan
uitgegeven boek waarin alle 45 soor-
ten libellen van de provincie Utrecht
staan afgebeeld. 19 daarvan zijn ook in
Bloeyendael waargenomen. 

Ook in libellenland treedt een ver-
schuiving op van de meer noor-
delijke (blauwe glazenmaker,

zwarte heidelibel, houtpantserjuffer)
naar de meer zuidelijke soorten (vuur -
libel, grote keizerlibel en sierlijke wit -
snuitlibel). 

Er zijn twee soorten libellen: de grote
libel en de juffer, die kleiner is. In rust
blijft de grote libel zijn vleugels gespreid

houden, terwijl de juffer ze opvouwt. Bij
de grote libel raken de ogen elkaar, bij
de juffer niet. De grote libel leeft slechts
enkele weken, de juffer nog korter. Na
de koppeling van twee libellen (de tan-
dem) en de bevruchting (de lus), legt
het vrouwtje de eitjes. Hieruit komen de
larven, die twee jaar onder water leven
en in die tijd 13 tot 14x vervellen. Voor
de zuurstofvoorziening zijn ze uitgerust
met kieuwen of darmen. 

Het determineren van de libellen valt
nog niet mee, omdat oude libellen ver-
kleuren, mannetjes en vrouwtjes ver-
schillend. Gelet moet worden op borst-
stuk, halsstuk, schouders en segmenten.
Ook belangrijk om te weten als je het
veld in gaat: benader de libel van onde-
ren. Hij heeft namelijk zeer scherpe
ogen! In de hitte nemen ze soms de obe-
liskhouding aan.

In de korte rondgang door park zagen
we onder Jan’s deskundige leiding, on-
danks de hitte, toch maar liefst acht soor-
ten: weidebeekjuffer, azuurwaterjuffer,
blauwe breedscheenjuffer, grote keizer -
libel, lantaarntje, gevlekte witsnuit, grote
roodoogjuffer en de houtpantserjuffer.

Onlangs was ik in Zeeland en bij een
van de kreken zag ik plotseling het lan-
taarntje. Yes! Deze excursie heeft me
meer opmerkzaam gemaakt en op-
nieuw overtuigd van de waarde van ons
unieke Bloeyendael!
Ada van den Heuvel
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Op zaterdag 1 september leidde
Katrien Janssens een workshop
landschapstekenen voor vrijwil-
ligers en donateurs. Een zon-
nige dag die uitnodigde om met
schetsblok en potlood het park
in te trekken. 

Het provinciehuis is net
een telraam, de vele vier-
kante ramen zijn functio-

neel in het gebouw gegroepeerd.
Hoog, wit en vierkant rijst het op
achter de organische, groene
vormen van de bomen van Bloeyen-
dael. De bomen en het witte gebouw
vormen een interessant contrast.

Naast mij zit een deelneemster hard -
op te tellen. Haar tekenstijl is realistisch,
zij telt de ramen, want zij wil zo getrouw
mogelijk op het papier nabootsen wat
zij ziet.

We zitten met zo’n tien cursisten op
krukjes in het park en we tekenen het
landschap van Bloeyendael. Tevoren
hebben we in het paviljoen instructies
gekregen over de techniek van het land-
schapstekenen: de horizon, het oog-
punt en de zichtlijnen die naar het oog-
punt lopen.

Buiten leren we dat we in een coulis-
senlandschap zitten en dat je de horizon
vindt door je arm naar voren te strek-
ken. Kleine kartonnen kadertjes helpen
ons om ons te beperken tot een uit-

snede van het landschap. Het is mooi
weer en het is leuk om te doen, al is in
deze tijd van het jaar alles in het park
voornamelijk groen. Het provinciehuis is
een welkom contrast en komt daarom
veel op de tekeningen voor. Paul Brassé
maakt foto’s en grapjes, en zorgt voor
een fris drankje, dat heel welkom is.

Aan het eind van de les bekijken we in
het paviljoen de opbrengst. Katrien
geeft weer wat haar opvalt aan de teke-
ningen, en is opbouwend complimen-
teus. Leuk om te zien hoe de getekende
en gekleurde landschappen onderling
van elkaar verschillen, alsof elke cursist
weer een andere oplossing heeft be-
dacht om er een interessante tekening
van te maken.

Het was een geslaagde middag. 

Evelien Luursema

Zichtlijnen en horizon Juffers en libellen
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Automatische incasso
We proberen de administratiekosten zo-
veel mogelijk te beperken. Daarom bie-
den we de mogelijkheid om de jaarlijkse
donatie bij automatische incasso te laten
plaatsvinden. Voor ons betekent dat aan-
zienlijk minder werk en voor donateurs is
het een extra service. In het eerste bulle-
tin van dit jaar bent u daarover geïnfor-
meerd. Mocht u dat niet hebben opge-
merkt of er alsnog van gebruik willen
maken: op onze website is onder het me-
nukopje Donateurs/Hoe kunt u donateur
worden? nadere informatie te vinden. U
vindt hier ook het formulier waarmee u
kunt aangeven over te willen stappen op
automatische incasso. Als u dat ons toe-
zendt of mailt wordt vanaf maart 2019
de incasso in gang gezet. 

Fiscale aftrekbaarheid
Stichting Bloeyendael is een “ANBI-in-
stelling”. Dat betekent dat giften aan
Bloeyendael onder voorwaarden aftrek-
baar zijn van de inkomstenbelasting.
Wat zijn die voorwaarden?

Als u minimaal vijf jaar lang een vast
bedrag aan de stichting schenkt, dan
kunt u die gift volledig aftrekken bij uw

aangifte van de inkomstenbelasting, on-
geacht de hoogte van het bedrag. Dit
noemen we een periodieke gift. Een pe-
riodieke gift moet vastgelegd zijn in een
onderhandse overeenkomst. 

Met een periodieke gift behaalt u be-
lastingvoordeel. Hoe hoger de gift, hoe
hoger het bedrag dat u van uw belast-
baar inkomen mag aftrekken. Afhankelijk
van de hoogte van uw inkomen ontvangt
u 10% tot 52% van het gedoneerde be-
drag terug van de fiscus. Met dezelfde
netto gift kunt u dus meer schenken.

Als u dit belastingvoordeel wilt krij-
gen kunt u nadere informatie en een in
te vullen schenkingsovereenkomst vin-
den op onze website onder het menu-
kopje Donateurs/fiscale aftrekbaarheid.
U kunt natuurlijk ook per mail nadere in-
formatie opvragen

Overigens …
Overigens willen we vooropstellen dat
we vooral blij zijn met onze donateurs
ongeacht hoe ze hun donatie voldoen. 

Ton van Alphen, penningmeester

Voor vragen kunt u altijd terecht op 06-4500 5700 of
info@bloeyendael.nl

Donateurs zijn belangrijk

De banken in het park zagen er na
6 jaar verweerd uit. De lak was
goeddeeels verdwenen en her

en der droegen ze onwelkome en geman-
keerde pogingen tot grafische expressie.
Wat te doen? Ons wenden tot de ge-
meente? Wim Blijleven, de vader van
Ineke, onze coördinator beheer, bood uit-
komst. Hij heeft een werkplaats in Slie-
drecht en is in het bezit van een aan-
hangwagen. Ons bankenbestand wordt
nu in vijf rondes ontmanteld en ver-
voerd. Wim schuurt alle 60 planken en
lakt ze meerdere keren. Een karwei van
lange adem en doorzetten. 

Het grootste deel van de banken is in-
middels weer gemonteerd, en nodigt de
wandelaar uit om plaats te nemen en
van het natuurschoon te genoeten. 

We zijn Wim zeer dankbaar.

Bankzaken
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Grootoorvleermuis 
Tijdens een inspectie vorige maand
van de vleermuiskasten in het park
bleek kast 502 bewoond door twee
grootoorvleermuizen. Dit is een pri-
meur voor ons park. De Plecotus au-
ritus doet zijn (Nederlandse) naam
eer aan: met zijn grote oren hoort hij
de vleugelslag van insecten (o.a. mot-
ten, kevers, wantsen) en is hij minder
afhankelijk van echolocatie dan an-
dere soorten. Twee dagen later wa -
ren de gasten weer vertrokken.

Bloeyendael mag zich gelukkig prijzen met de ruim 300 donateurs. Zij zijn belangrijk.
Veel donateurs zijn een signaal dat het park door veel mensen als waardevol gezien
wordt. Dat versterkt onze positie naar de gemeente als we om voorzieningen voor
het park vragen. Daarnaast verschaffen zij ons de middelen om het (handmatig) on-
derhoud door onze bijna 90 vrijwilligers te realiseren. En kunnen we dit bulletin uit-
brengen en excursies in het park organiseren voor vrijwilligers en donateurs.
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