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JAARVERSLAG 2020 

Het jaar 2020 was ‘het jaar van corona’, en dat heeft grote invloed gehad 
op het gebruik en het onderhoud van het Park. Desondanks is al het 
onderhoudswerk op tijd uitgevoerd door de vrijwilligers! Dank daarvoor! 
Dankzij een legaat kon een diversifiëringsplan worden gerealiseerd: het 
‘Project Plas-Dras Gebied’, een geleidelijke oever-overgang van droog 
naar nat. 
Al dit werk was niet mogelijk zonder de goede samenwerking met de 
gemeente Utrecht; dank ook aan hen.  
 
Beheer en onderhoud  
Het beheer en onderhoud van het park bestaat uit - grotendeels vaste - 
activiteiten die door aannemers (in opdracht van de gemeente) en 
vrijwilligers samen worden uitgevoerd.  
 
Snoei- en kapwerkzaamheden werden uitgevoerd door de aannemer, 
de vrijwilligers deden het kleinere snoeiwerk en verzamelden het 
gesnoeide materiaal. Regelmatig hielp ‘Boer Dirk (Meerkerk)’ met paard 
en wagen. Onze vaste snoeiploeg werkte ook dit jaar wekelijks aan het 
vrijhouden van paden en het terugsnoeien van de duizendknoop.  
Tijdens de hooidagen troffen we mooi weer, waardoor we de koffie en 
lunch ‘corona-proof’ konden organiseren, in het veld met een partytent 
en voldoende ruimte en ’tocht’.  
 
De voorziene ‘klussendag’ in oktober werd gecanceld i.v.m. corona. 
De banken kregen een ‘make over’: de vader van een vrijwilligster heeft 
ze geschuurd en geschilderd, en ze staan er allemaal weer ‘fris’ bij! 
Helaas trekken de lichte banken wat meer graffiti-‘kunstenaars’ aan.  
De aansluitingen van de paden op de bruggetjes werden door een 
aannemer opgehoogd, toen deze gevaarlijk bleken voor minder mobiele 

mensen. 

 
Voorlichting en Educatie in het Park 
In het coronajaar kwam voorlichting en educatie middels groeps-
activiteiten min of meer tot stilstand. Er vonden alleen in de zomer een 
paar ‘inloop open zondagen’ plaats (korte introducties in de heemtuin). 
 
Communicatie 
Bloeyendael vond een ervaren communicatie medewerker (Paul van 
Niekerk) die een integraal communicatieplan voor Bloeyendael 
ontwikkelde, waaraan in 2021 verder uitvoering gegeven wordt.  
 
Er verschenen 3 bulletins, onder redactie van Jan Heijmans en Paul 
Brassé en vormgegeven door KM Grafisch Werk. Meerdere auteurs 
droegen aan het bulletin bij. De website werd bijgehouden met actueel 
nieuws. Daarnaast werd ook via Facebook en Twitter het laatste 
nieuws gebracht.  
 
Financiën  
In 2020 was er een positief saldo van € 3.521 op totale kosten van  
€ 14.915 (inclusief Plas-Dras Gebied; € 8.257). Het aantal donateurs 
(302) bleef stabiel; zij droegen totaal € 8.228 bij. Er werd ook een groot 
legaat ontvangen dat werd besteed aan het ‘Project Plas-Dras Gebied’. 
Dank aan alle donateurs; de bijdragen zijn een sterke en stimulerende 
blijk van waardering voor het Park Bloeyendael.  
Er is in 2020 minder geïnvesteerd in gereedschap. De vrijwilligersdag 
en de viering van het 30-jarig bestaan van de Stichting konden beide 
door corona niet plaatsvinden. Er is bescheiden geïnvesteerd in het 
opknappen van de banken en het herinrichten van het paviljoen. 
Sommige geplande uitgaven worden nu voor 2021 voorzien (viering 
30-jarig bestaan en de vrijwilligersdag). Ook de reservering voor 
communicatiekosten (€ 3.000) van 2020 zal in 2021 worden 
aangesproken (herdruk van materiaal, website aanpassingen, nieuwe 
borden). Eind 2020 bedraagt het eigen vermogen € 13.407, een 
toename van meer dan € 3.000, die ontstond door minder activiteiten 
als gevolg van corona en door een restant van het legaat. De 
reservering van € 7.500 voor vervanging van afgeschreven gereed-
schap is onveranderd. De Stichting houdt zodoende een solide 
financiële buffer. De kascommissie bestaande uit Ton Rennen en Jan 
Hartog heeft de jaarrekening 2020 gecontroleerd en op 7 januari 2021 
goedgekeurd.  
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Begraafplaats St Barbara is voornemens een klein crematorium te 
bouwen. Bloeyendael diende (begin 2021) een zienswijze in bij de 
gemeente waarin zij pleit voor een verbod op die bouw wegens het 
risico van verdere luchtvervuiling en verstoring van de trek van vogels 
door Bloeyendael. 
 
Meer bezoekers; overlast te overzien 
In 2020 werd het park vooral dankzij corona intensief gebruikt. Er werd 
veel gewandeld en gejogd, en jongeren verbleven meer en langer in 
het park, vooral rond enkele banken. Het mooie voorjaarsweer 
verleidde bezoekers tot picknicken op de grasvelden. Vrijwilligers 
maakten rondjes om de bezoekers van het gras te halen en we 
plaatsten borden die de bezoekers op de paden moesten houden. 
Het intensieve gebruik leidde tot meer afval in het park, en iets meer 
schade aan de planten en bloemen. Soms controleerden BOA’s in het 
park. Vrijwilligers maar ook trouwe bezoekers moesten vaker zwerf-
afval verzamelen.  
 
De mensen van Bloeyendael 
Bloeyendael was ook dit jaar weer wat het is door de inzet van haar 
vrijwilligers. In dit corona-jaar werd het werk in het park door de 
vrijwilligers zeer gewaardeerd; Bloeyendael betekende even een 
ontsnapping uit isolatie, even niet thuis werken, en even contact met 
gelijkgestemden, en dat met meestal prachtig weer. De behoefte aan 
werk in de natuur leidde tot een hausse in aanmeldingen: we konden 
dit jaar 20 nieuwe vrijwilligers verwelkomen, waardoor Bloeyendael in 
december 105 vrijwilligers telde. Ondanks corona konden bijna alle 
geplande 16 werkzaterdagen plaatsvinden. 
 
De animo voor vrijwilligerswerk blijkt ook uit het feit dat zich vrijwilligers 
hebben gemeld om educatieve activiteiten te gaan bedenken en 
ontwikkelen. We zien dit als een heel goede ontwikkeling in de 
continuïteit van het beheer van Bloeyendael.   
 
Het bestuur bestond in 2020 uit: Mirjam Steinbuch (voorzitter), per 
september 2020 opgevolgd door Piet van Ommeren, Paul Brassé 
(secretaris), Ton van Alphen (penningmeester), Ineke Blijleven 
(coördinator beheer), en Hans Schievers (lid).  
 
 

Er waren ook dit jaar weer vrijwilligers actief met het opruimen van 
zwerfafval, het schoonmaken van de nestkasten en het onderhoud en 
schoonmaken van het paviljoen. Dank aan allen!  
In het najaar kon het bladharken doorgaan; in verband met corona wel 
in groepjes van 2 en tegelijkertijd op 4 verschillende locaties in het park; 
de animo was meer dan voldoende! 
 
Onze strategie: duurzaamheid en diversifiëring 
In de 2e helft van dit jaar werd er verder gewerkt aan ontwikkeling van 
het beleid voor het park. Met een externe deskundige begon het 
bestuur met het in kaart brengen van de sterke punten en 
mogelijkheden van het park, maar ook van de onvolkomenheden en 
bedreigingen. Daarop gebaseerd blijven ‘verduurzaming en vergroting 
van de biodiversiteit’ de belangrijkste doelen. Afgeleid daarvan is het 
nastreven en handhaven van een goede balans tussen mens (de 
bezoekers) en natuur (flora en fauna) van groot belang.  
De voorlichting en natuureducatie zullen we verder gaan ontwikkelen, 
ook voor schoolkinderen.  
Voor beleid, communicatie en educatie willen we ook meer inhoude-
lijke betrokkenheid van vrijwilligers creëren. Er blijkt interesse voor te 
zijn: in 2020 werden er nieuwe vrijwilligers gevonden voor de 
versterking en ontwikkeling van onze communicatie en voor educatie.  
 
We blijven alert! 
De Stichting Bloeyendael werd 30 jaar geleden opgericht om op te 
komen voor het voortbestaan van het park in tijden van bedreiging door 
meer wegen en huizen.  
De strategie van het bestuur is om de positie van het park bij de 
gemeente ter versterken door diversificatie en verduurzaming, en door 
te zorgen voor waardering en, indien nodig, steun van gebruikers en 
bezoekers.  
In 2020 waren er geen zichtbare ontwikkelingen in de concretisering 
van het Ambitieplan Rijnsweerd.  
Het Tracébesluit A27 werd door de rechter verworpen en door de 
overheid opnieuw vastgesteld. En alhoewel de A27 niet direct een 
bedreiging voor het park lijkt te zijn, zal het bestuur van Bloeyendael 
zich zo mogelijk aansluiten bij andere partijen die de verbreding van de 

A27 proberen te laten tegenhouden door de rechter. 


