
  Stichting Bloeyendael  
 4 
  

  Archimedeslaan 1, 3584 BA Utrecht 
  Tel. 06-4500 5700, Bank NL74 INGB 0003 446650 
  E-mail: info@bloeyendael.nl  www.bloeyendael.nl   
 

1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAARVERSLAG 2019 

In het afgelopen jaar hebben we met elkaar onverminderd hard gewerkt 
aan het onderhoud en herstel van het park na de storm en het baggeren 
in 2018.  Nieuwe uitdaging was het grote kroosvaren dat plots een groot 
deel van de waterwegen rood kleurde. 
We hebben al dit werk niet kunnen doen zonder onze vrijwilligers die 
met enorme inzet en betrokkenheid ons park onderhouden. Daarnaast 
is de goede samenwerking met de gemeente Utrecht cruciaal en stellen 
we de betrokkenheid zeer op prijs. 
 
Beheer van het park 
Het beheer van het park omvat vele verschillende taken in alle 
seizoenen.  
Het voorjaar begon al op 1 januari met de eerste sneeuwklokjes. Het 
laatste deel van de baggerwerkzaamheden in de heemtuin werd zonder 
zwaar materieel met de hand gedaan en weggekruid. Het laatste karwei 
na de stormschade van begin 2018 was het inboeten van nieuwe 
heesters en bomen in het stormgat naast de Sterren. 
De klus- en snoeidagen in het voor- en najaar zijn inmiddels vast 
onderdeel van het jaarplan, net als de snoeiploeg die regelmatig 
zorgdraagt voor het vrijhouden van de paden en het succesvol 
terugdringen van de Japanse duizendknoop. 
Bij het vernieuwen van de slangenbroedhoop in april vonden wij ruim 
200 lege eikapsels. Met dit resultaat - wederom groter was dan vorige 
jaren - zien we dat de trend zich voortzet en dat de ringslangen Bloey-
endael als vaste broedplek kiezen.  
Het grote kroosvaren heeft ons nieuwe uitdaging geboden. In mei is 
hard gewerkt om het handmatig te verwijderen, en hoewel het 
aanvankelijk weer terugkwam, verdween het kroos vrij plotseling op 
miraculeuze wijze. 
 

 
Bestuur en financiën 
In 2019 behaalde de Stichting een positief saldo van € 3.407 op een 
totaal van € 8.394 aan kosten.  
Het aantal betalende donateurs (300) is met 2% toegenomen. 
Daarnaast heeft de Stichting van een aantal donateurs relatief grote 
eenmalige donaties ontvangen. Het totaal gedoneerde bedrag  
(€ 10.367) is toegenomen t.o.v. 2018. Dit is een belangrijke indicatie 
voor het belang dat burgers in Utrecht hechten aan het park. De kosten 
van de stormschade zijn door een extra subsidie van het initiatieven-
fonds vergoed. 
Er is geïnvesteerd in nieuw materiaal, huisvesting en onderhoud. 
Dankzij een goed financieel beheer door de penningmeester bedraagt 
het eigen vermogen van de Stichting eind 2019 € 9.887 met daarnaast 
een reservering van € 7.500 voor vervanging van afgeschreven 
gereedschap. De Stichting heeft daarmee een solide eigen financiële 
buffer. De kascommissie bestaande uit Ton Rennen en Niki Hendriks 
heeft de jaarrekening gecontroleerd en goedgekeurd. 
 
Bestuur en Communicatie 
Het Bestuur consulteert regelmatig Theo de Ronde in de voorberei-
ding op werkzaamheden of bij vragen over de inrichting van het park. 
Als aanloop naar de ontwikkeling van het plan voor Bloeyendael 2.0 
zijn ook diverse experts van de Gemeente Utrecht geraadpleegd. Voor 
de ontwikkeling van het bomenplan in 2020 zullen ook externe experts 
worden geconsulteerd. 
Het bestuur bestond uit: Mirjam Steinbuch (voorzitter), Paul Brassé 
(secretaris), Ton van Alphen (penningmeester), Ineke Blijleven 
(coördinator beheer), en Hans Schievers (lid).  
Komend jaar zal de invulling van (extra) ondersteuning PR en Bestuur 
opnieuw op de agenda staan. 
In 2019 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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Overlast 
Met het plaatsen van de blauwe honden-aan-de-lijn bordjes, lijkt het 
aantal loslopende honden af te nemen. We ervaren dat een kleine 
categorie hondeneigenaren hun hond niet wenst aan te lijnen ondanks 
verzoeken van onze kant. Verder wordt overlast veroorzaakt door 
fietsers, die soms weigeren af te stappen wanneer zij worden 
aangesproken en bezoekers die rommel achterlaten. Ook treffen wij 
zogenaamde cruisers aan in het park met hun afval. Alleen door 
stelselmatige inzet van de BOA’s kan hier wat aan worden gedaan.   
 
Mensen en middelen 
Het aantal actieve vrijwilligers is bijzonder hoog (90) en nieuwe 
vrijwilligers blijven zich aanmelden. 2019 telde 17 werkzaterdagen. 
Sommige activiteiten vragen meer 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) en door in groepen te werken. Verder is het essentieel dat we 
niet alleen op de werkdagen voldoende vrijwilligers hebben, maar ook 
door de week, omdat de werkzaamheden in het park toenemen.  
 
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 2019 hebben we voor donateurs en vrijwilligers excursies georga-
niseerd over vogels, grassen en bomen. De vrijwilligersdag stond in 
het teken van een bezoek aan het Maximapark in Leidsche Rijn.  
Uiteraard waren er ook weer de open zondagen in het voorjaar en in 
de zomer. Bij goed weer konden we ons in de belangstelling van veel 
bezoekers verheugen. We boden hen koffie en thee, en verzorgden 
rondleidingen door de heemtuin en het park .Tijdens de open dagen in 
mei en juni zijn voor het eerst thema-excursies georganiseerd. Deze 
drie excursies waren zeer succesvol en zullen worden herhaald in 
2020. 
Een nieuwe activiteit was het faciliteren van het bezoek van ouderen 
in samenwerking met de stichting ‘Met Je Hart’. Met een dergelijk 
initiatief proberen we ook mensen die slecht ter been zijn te laten 
genieten van het park. 
 

 

Onze vrijwilligers hebben zich ook weer ingezet bij de grootste taak: 
het hooien. Zowel in juli als in september is heel veel hooi afgevoerd 
met paard en wagen. Er is een aantal extra dagen gewerkt om te 
hooien en af te voeren. Verder hebben de vrijwilligers zich ingezet bij 
het afhalen van de graanakker, die het afgelopen jaar weer met rogge 
was ingezaaid. In het najaar is op een extra snoeidag weer veel 
materiaal afgevoerd, evenals bij het bladharken van de paden. We 
merken dat het blad steeds later valt en daar hebben we onze planning 
uiteraard op aangepast. Daarnaast waren diverse vrijwilligers actief 
met het opruimen van zwerfafval, het schoonmaken van de nestkasten 
en het onderhoud en schoonmaken van het paviljoen. Op donderdag 
worden 2-wekelijks door een kleine ploeg klussen geklaard die niet op 
een werkdag kunnen wachten. 
Het onderhoud van de paden wordt sinds dit jaar in overleg met het 
wijkteam op professionele wijze aangepakt.  
 
Beleidsplan 
Het Bestuur heeft in de afgelopen jaren op basis van het beleidsplan 
prioriteiten gesteld ten aanzien van de volgende kerntaken: 
- Beheer van het park 
- Natuurbeleving en overlast 
- Mensen en Middelen 
 
In 2019 is het Bestuur begonnen om de ontwikkelingen rondom het 
Ambitieplan kantorenpark Rijnsweerd mee te nemen in mogelijke 
scenario’s voor de toekomst. Hierbij zijn 2 factoren van belang: 
Het ontwikkelen en zo nodig vernieuwen van het natuurpark ter verho-
ging van de diversiteit en natuurwaarde, en daarnaast anticiperen op 
de geplande komst van woningen naast het park. Volgens adviseurs 
en consulenten van het ambitieplan zal de mogelijke komst van 
woningen echter nog zeker zo’n 5-10 jaar op zich laten wachten. Het 
Bestuur heeft er daarom voor gekozen het beleidsplan voor de 
komende 3 jaar te richten op de ontwikkeling van Bloeyendael 2.0. op 
basis van onze visie: De stichting Bloeyendael zorgt voor het behoud 
en de verdere ontwikkeling van het gelijknamige en enige natuurpark 
van Utrecht, ten gunste van de inwoners van Utrecht, bezoekers en 
wandelaars. In het kader van de natuurwaardebepaling is het Bestuur 
met de hulp van vrijwilligers en experts gestart met het inventariseren 
van planten en diersoorten in het park. 

 


