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Per fiets of te voet 
Er zijn vier routes die naar het begin-
punt van de wandelingen leiden, het 
grote informatie- of welkomstbord.
1  Via de Biltsestraatweg. Het fiets-

pad loopt onder de Berekuil door. 
Je houdt daar rechts aan en volgt de 
Waterlinieweg. Bij het stoplicht sla je 
linksaf de Offerhausweg op. Aan het 
eind ga je over het bruggetje rechts. 

2  Via de Rembrandtkade. De straat 
uitfietsen en onder de tunnel van de 
Waterlinieweg door.  Volg het fiets-
pad langs de Waterlinieweg, steek 
de Pythagoraslaan over, en rij ver-
derop bij het eerstvolgende stop-
licht rechtsaf de Offerhausweg op. 
Aan het eind ga je over het bruggetje 
rechts. 

3  Via de Pythagoraslaan. Je slaat 
linksaf (als je uit westelijke richting 
komt) of rechtsaf (als je uit oostelijke 
richting komt) de Archimedeslaan in. 

4  Via de J. van Stolberglaan (zie punt 1 
van Openbaar Vervoer). 

Per Openbaar Vervoer 
Er zijn drie bushaltes in de buurt van 
Natuurpark Bloeyendael. 
1  De halte Rosarium van stadsbus-

lijn 8. Vanaf hier loop je in ooste-
lijke richting door de Stolberglaan, 
die aan het einde uitmondt in een 
voetpad dat onder de Waterlinie-
weg loopt en dan uitkomt in Natuur-
park Bloeyendael. Als je vervolgens 
rechtdoor in oostelijke richting blijft 
lopen, komt je uit bij het welkomst-
bord. 

2  De halte Rijnsweerd Noord van de 
stadsbuslijnen naar Science Park (27 
t/m 31). Je volgt de bus 100 meter 
in oostelijke richting en slaat dan 
linksaf de Archimedeslaan in. 

 

Hoe kom ik in Natuurpark Bloeyendael? 
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Het Park, de Gemeente en de Stichting 
Bloeyendael 

Een korte inleiding 
Het Natuurpark Bloeyendael ontleent zijn naam aan een Buiten dat op de plaats 
van het huidige park heeft gelegen, buiten de stad aan de rand van de Johanna-

polder, aan de Biltsche Vaart 
en de ‘Steene Straet’ naar De 
Bilt. Het buiten  ‘Bloeyendael’ 
stamt uit de 17e eeuw (volgens 
de  hypotheekakte uit 1662) en is 
gesloopt in 1868. 

Daarna blijft de naam nog 
lang bestaan voor een gladio-
lenkwekerij op die plek. 

Het natuurpark is ontworpen door landschapsarchitect Hans Pemmelaar en aan-
gelegd in de winter van 1975/1976. Het park is in een achtvorm aangelegd en met 
zijn directe uitlopers 9,8 hectare groot. 

Rond 1990 werden binnen de gemeente ideeën ontwikkeld om een groot deel 
van het park en delen van het naastgelegen volkstuincomplex te bebouwen met 
kantoren en te doorkruisen met een sneltramtracé. Daarop is een actiegroep van 
gebruikers en omwonenden ontstaan, die zich met succes sterk hebben gemaakt 
voor behoud van het park. Uit deze actiegroep is in december 1990 de Stichting 
Bloeyendael ontstaan. 

Rond de stichting zijn ongeveer 100 vrijwilligers actief. Het onderhoud en het be-
heer van het natuurpark wordt uitgevoerd door de gemeente samen met het be-
stuur en vrijwilligers van de Stichting Bloeyendael. 
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Wandelen door Natuurpark Bloeyendael 
1  De in dit boekje beschreven wandeling bestaat uit twee delen: het westelijke 

gedeelte duurt 30 minuten, het oostelijke deel 20 minuten. De oostelijke route 
kan verlengd worden in zuidoostelijke richting (20 minuten extra). De gehele 
route kun je in een dik uur lopen. 

2  De beide routes starten bij het welkomstbord vóór het paviljoen in de bocht 
van de Archimedeslaan.  

3  De routebeschrijving is in stukken opgedeeld. Deze zijn aangegeven met het 
symbool >.

  
 De routebeschrijving wordt afgewisseld met achtergrondinformatie over de 

natuur, het beheer en de bezienswaardigheden. Deze informatie is in groen ge-
drukt en wordt met nummers aangeduid. Deze nummers vind je terug op het 
kaartje. 

4  Het is in Natuurpark Bloeyendael niet toegestaan om de paden te verlaten, en 
honden moeten kort aangelijnd worden. Als iedereen zich hieraan houdt, kun-
nen we allemaal nog lang genieten van de bijzondere planten en dieren die je 
onderweg tegenkomt. 
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Route 1
De westelijke route (het parkgedeelte tussen het paviljoen en de Waterlinieweg) 

> Vanaf het welkomstbord loop je 20 meter in de richting van het water/
de brug, langs een dieperliggend stukje grasland. Je slaat linksaf en loopt 
nu in westelijke richting langs de Biltsche Grift. Aan je linkerhand over de 
 meidoornhaag heen kijkend zie je de ‘heemtuin’ liggen. 

1. Heemtuin In dit besloten gedeelte van het park heeft zich gedurende dertig 
jaar een plantengemeenschap ontwikkeld die hoort bij schraal nat grasland. 
Men noemt die plantengemeenschap het dotterbloemverbond. Kenmerkende 
planten zijn lidrus, echte koekoeksbloem, grote ratelaar, dotterbloem, moeras-
rolklaver en rietorchis. In het voorjaar is het een steeds wisselen van kleur met 
lenteklokje, zomerklokje, slanke sleutelbloem en later pinksterbloem, fluiten-
kruid, scherpe boterbloem, veldzuring, grote pimpernel en gele lis. In de zomer 
bloeit hier volop de rietorchis. Langs het water bloeit in de 
zomermaanden moerasspirea, harig wilgenroosje en kat-
tenstaart. De heemtuin is toegankelijk op open dagen. (Voor 
data zie de vitrinekasten en onze website). Wie geluk heeft 
en het hek naar het paviljoen open vindt, kan ook tussen-
door een kijkje komen nemen. 
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> Je loopt verder langs de Biltsche Grift. Enige meters voor de brug zie je aan je 
rechterhand twee ruim honderdjarige essen. 

2. Spechtengaten en nestkasten Bovenin de stam van de oude bomen zitten veel 
gaten. Deze zijn door spechten gemaakt om te nestelen. De spechten hebben dit 
nest verlaten en sindsdien zoeken vooral boomkruipers en mezen er onderdak. 
Ook holenduiven broeden in deze bomen. 

Aan een van de essen hangt een nestkast. Het park telt bijna 
50 nestkasten. De meeste gesloten nestkasten zijn voor kool-
mezen en pimpelmezen. De kasten voor deze laatste soort 
hebben een iets kleinere vliegopening. Daarnaast zijn er en-
kele halfopen kasten. De kasten voor boomkruipers hebben 
een opening tussen bast en kast.  

> Je steekt het bruggetje over en gaat direct linksaf.  Aan de overzijde van de 
sloot links van je, ligt een slangenbroedhoop. 

3. Slangenbroedhoop In het park liggen twee broedhopen 
voor de ringslang. Deze hopen worden begin april door vrij-
willigers opgebouwd met takken, bladeren en paardenmest. 
Ringslangen leggen in het voorjaar hierin hun eieren, die 
door de warmte van de ontstane broei enkele maanden later 
uitkomen. Ringslangen zijn niet giftig en leven vooral van 
kikkers en padden.

> Je volgt het pad en komt bij een natuurvriendelijke oever die in 2020 is aan-
gelegd. 

4. Natuurvriendelijke oever De meeste sloten en waterpartijen in het park heb-
ben een steile oever, terwijl een aantal planten en dieren juist gebaat is bij een 
geleidelijke overgang van water naar land. Zo’n oever vergoot dus de diversiteit. 
Het zal enkele jaren duren voordat de oever zich geheel ontwikkeld heeft.

> Ter hoogte van het bruggetje sla je rechtsaf. 
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5. Verschraald grasland Het laag liggende grasland aan je rechterhand wordt 
verschraald: door het tweemaal per jaar te maaien en het hooi af te voeren ver-
dwijnen minerale voedingsstoffen. De bodem verarmt daardoor, hetgeen tot 
een grotere variatie aan plantensoorten leidt. Omdat de bodem hier bestaat uit 
rijke kleigrond, verloopt de verschraling langzamer dan in de heemtuin. Na re-
genval blijft het water op deze plek langer staan, wat gunstig is voor planten als 
de dotterbloem.

Iets verder loop je langs een bos dat door de ondergroei van brandnetels en 
struiken moeilijk toegankelijk is. Het bos is bedoeld als foerageerplaats en rust-
gebied voor vogels en andere dieren. In de rand staan daarom veel besdragende 
struiken. Het bos is ook aantrekkelijk voor konijnen, die er dekking vinden en in 
de hoger gelegen delen hun holen kunnen graven. 

> Aan het einde van het bos sla je rechtsaf en na ongeveer 50 meter, vlak voor 
de Biltsche Grift, ga je linksaf het bruggetje over. Je volgt dit pad tot je bij een 
grasland komt. Hier ga je scherp linksom de haarspeldbocht door. 

6. Water in Bloeyendael Omdat de Grift in vroegere jaren 
vervuild was, is er bij de aanleg van het park voor gekozen 
om de waterpartijen in het park te isoleren van het buiten-
water. Onder een aantal bruggetjes langs de Biltsche Grift 
zijn daarom destijds waterdichte stuwen aangebracht. Het 
water in Bloeyendael is zodoende afkomstig van regenwater, 
grondwater en nog een beetje kwel.

Nu de waterkwaliteit in de Grift sterk is verbeterd zal wel-
licht worden besloten om de stuwen weg te halen. Daardoor 
zal het waterleven in het park aan diversiteit kunnen winnen. 

> Na nog een haakse bocht kom je bij een grote vijver.

7. Westelijke vijver De westelijke vijver met eilanden van riet 
en gele lis, levert in de zomer een fraai beeld op. In de vijver 
zwemmen verschillende soorten vissen. Futen, blauwe rei-
gers, aalscholvers en ijsvogels komen hier ‘vissen’. Grauwe 
ganzen en krakeenden overwinteren en broeden hier, en 
brengen er hun jongen groot. 
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Een bedreiging voor het waterleven in heel Bloeyendael vormt de rode Ameri-
kaanse rivierkreeft, een alleseter die weinig vijanden heeft. 

> Je volgt het pad en loopt tot de T-kruising waar je linksaf slaat. Je loopt nu 
onder een dubbele rij grauwe abelen (populieren). Kort voordat je weer bij de 
grote weide uitkomt, zie je aan de linkerkant een amfibieënpoel. Het ondiepe 
water is een uitstekende habitat voor veel insecten en amfibieën. 

8. Amfibieënpoel Padden, kikkers en salamanders zijn koud-
bloedige dieren die gedeeltelijk op het land leven. Deze poel 
(aangelegd in 2021) heeft daarom  glooiende oevers. Ook 
zijn er plantensoorten die op de overgang van droog naar 
nat gedijen. De poel zorgt daarmee voor een grotere diversi-
teit aan planten- en dierenleven.

> Je nadert de grote weide en loopt er rechts omheen. 

9. De grote weide Dit grasland is jaren geleden gebruikt als 
baggerdepot, hetgeen leidde tot verrijking van de bodem. 
De akkerdistel, ridderzuring, smeerwortel en grote brand-
netel overheersten daarna het gebied. Geleidelijk neemt 
de plantenrijkdom weer toe. Bijvoorbeeld met rode klaver, 
veldlathyrus en groot streepzaad. 

>   Aan het einde van dit pad sla je linksaf. Bij de kruising ga 
je naar rechts het bruggetje over. Even verder steek je een 
tweede brug over. 

10. Eilandje en wildakker Aan je rechterhand zie je een rond 
eilandje, gevormd rond een restant van een bunker. Op de 

voedselrijke en kalkhoudende grond woekert de grote brandnetel. Vlier, ligus-
ter, wegedoorn, rode kornoelje, vuilboom, kardinaalsmuts en de vlinderstruik 
groeien hier. 

Achter het eilandje ligt de wildakker waar jaarlijks winterrogge wordt ge-
zaaid. Met de rogge worden ook ‘akkeronkruiden’ ingezaaid zoals klaproos, ko-
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renbloem, bolderik, koekruid, kamille, gele ganzenbloem en 
akkerleeuwenbek. 

De rogge is bedoeld voor vogels en muizen die op hun 
beurt weer prooi zijn voor roofvogels en uilen. Hier huist de 
dwergmuis, het kleinste knaagdier van Europa, dat er zijn 
tennisbalgrote nest bouwt aan de plantenstengels. Pas half 
augustus wordt het graan gemaaid en afgevoerd. 

> Aan het einde van de wildakker kom je op een T-kruising. Hier zie je rechts 
een begroeide hoop stenen. 

11. Steenhoop De steenhoop is ontstaan doordat vrijwilligers stenen die naar 
boven komen bij het ploegen van de wildakker op deze hoop storten. Deze ste-
nen behoren tot het puin dat hier 
werd gestort toen het jaarbeurs-
gebouw op het Vredenburg in 
1970 werd afgebroken. 

Op deze hoop groeien plan-
ten van drogere gronden of plan-
ten die kalkminnend zijn, zoals 
steenanjer, wilde marjolein, 
grasklokje en echt walstro. Ook 
de donkerbladige kamperfoe-
liestruik op de hoek, die veel in 
plantsoenen wordt aangeplant, 
is gewoon komen aanvliegen. In 
de steenhoop zitten veel kleine, 
uitgespaarde ruimten. Kleine dieren zoals kikkers, salamanders en spitsmuizen 
vinden er een schuil- en overwinteringsplek.

> Hier sla je linksaf. Na 60 meter kom je weer uit bij het welkomstbord. 
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Route 2
De oostelijke route (het parkgedeelte tussen het paviljoen en gemeente De Bilt) 

> Vanaf het welkomstbord loop je in de richting van de fietsbrug met de witte 
brugleuning. Je steekt de brug niet over maar vervolgt het pad in de richting 
van de wetering en iets verder een vijver. 

12. Wetering en waterlelievijver Het water dat door dit oos-
telijk deel van het park loopt is de Rijnsweerdse Wetering. 
Deze loopt om het Provinciehuis heen en staat in verbinding 
met de Kromme Rijn. Dit water is eutroof, dat wil zeggen rijk 
aan minerale voeding, organisch afval, en niet echt schoon te 
noemen. Het water komt via een duiker uit in de slotgracht.

Dit in tegenstelling tot het water van de vijver iets ver-
derop, dat wordt gevoed door grondwater, regenwater en 
kwel. In het voorjaar bloeit hier de gele lis. In de zomer-
maanden bloeien hier waterlelies. Met wat geluk zie je een 
ijsvogel op zoek naar voedsel. In de winter en het vroege 
voorjaar tref je er eenden en grauwe ganzen die hier hun 
jongen groot brengen. 
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> Je vervolgt het pad tussen de Rijnsweerdse Wetering (rechts) en de waterle-
lievijver (links). Op de oevers van de wetering is een groot aantal wilgenbo-
men te zien. 

13. Wilgenbomen In natuurpark Bloeyendael komen 9 soor-
ten wilgen van de in totaal 11 inheemse soorten voor. De 
verschillen zijn te zien aan de bladvorm en de bladkleur. Bij 
knotwilgen gaat het vaak om schietwilgen die zijn afgezaagd 
op een hoogte van ongeveer 2 meter. De stammen gaan dan 
boven uitlopen en vormen een kroon van zijtakken. In het 
park worden niet alle bomen tegelijk geknot maar om en 
om. Zodoende is er na het knotten nog schuilgelegenheid en voedsel voor insec-
ten en vogels. Als de bomen niet tijdig worden geknot, worden de takken te dik 
en kunnen zij afbreken bij harde wind en kan de knot scheuren. 

> Op de splitsing bij de vitrinekast kies je het linkerpad dat de oever van de vij-
ver volgt. Je passeert een brug. 

14. Stinsenplanten In februari wordt dit pad omzoomd met sneeuwklokjes en 
lenteklokjes. Samen met andere bollen zoals krokus-
sen zijn deze een aantal jaren geleden op meerdere 
plekken in het park geplant door vrijwilligers en heb-
ben zich sindsdien sterk vermeerderd. Ook andere 
stinsenplanten komen voor in het park, zoals de hol-
wortel, daslook, winterakoniet, vingerhelmbloem, 
vroege sterhyacint en kievitsbloem. 

De naam stinsenplant is afgeleid van het woord stins, 
een Fries woord voor een stenen huis, dat vaak op een 
terp lag. Vooral in de 15e, 16e en 17e eeuw brachten de Hollanders van hun han-

delsreizen planten mee. Vaak bollen en knollen (Klein-Azië), 
maar ook andere “bijzondere” planten. Een aantal van die 
soorten deed het goed op de verrijkte bodem rond de wonin-
gen, en kon zich handhaven, uitbreiden en verwilderen. Later 
hebben meerdere soorten zich door menselijke activiteit ook 
verspreid naar andere delen van ons land. 
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> Bij de volgende splitsing sla je linksaf, over het bruggetje. Op de T-kruising ga 
je naar rechts. Je gaat opnieuw over een brug. Op de volgende splitsing hou 
je links aan en gaat nogmaals over een brug. Voorbij het elzenbos en nog net 
voor de Archimedeslaan sla je rechtsaf. 

15. Vleermuiskasten In dit deel van het bos hangen naast 
nestkasten voor vogels ook vleermuiskasten. Er hangen twee 
typen: een vogelnestkastachtige met een kleine invliegope-
ning onder aan de voorkant en zwarte rechthoekige kasten 
met een invliegopening onder. Deze laatste kasten worden 
maandelijks overdag op vleermuisbewoning gecontroleerd 
met een zaklantaarn. De meest voorkomende vleermuizen 

die in Bloeyendael in die kasten worden aangetroffen zijn de 
gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de ge-
wone grootoorvleermuis. 

Deze kasten worden ook vaak gebruikt door mezen, pim-
pelmezen e.d. die er dan een koude of regenachtige nacht 
trotseren.

16. Elzenbomen De zwarte els is vaak te vinden aan de wa-
terkant. Zij is de belangrijkste boom in moerasbossen en kan 
tot wel 24 meter hoog worden. In februari/maart bloeit de 
els met ‘katjes’. De hangende mannelijke katjes laten daarbij 
in de wind grote hoeveelheden stuifmeel los. De vrouwelijke 
katjes zijn klein en roodachtig. Na de bevruchting groeien zij 
uit tot een kegelachtige vrucht: de elzenprop, eerst groen, 

later donkerbruin. Grote groepen trekkende sijsjes doen zich 
in de winter tegoed aan de zaden. 

Een bijzonderheid is dat de els, net als de vlinderbloemi-
gen, wortelknolletjes heeft waarin bacteriën die samenleven 
met de plant stikstof uit de lucht binden. Hierdoor kan de 
plant ook op stikstofarme bodems gedijen. 

> Aan het einde van dit pad kom je bij de betonnen brug van de Archimedes-
laan over de Rijnsweerdse Wetering. 
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Wie zijn wandeling met een extra lus (20 minuten) wil verlengen kan hier de Ar-
chimedeslaan schuin oversteken naar de Oostbroekselaan. De beschrijving van 
deze verlenging volgt aan het eind van deze route 2. Aan het eind van de lus kun 
je op deze plek weer aansluiten op route 2. 

> Je steekt de brug over en slaat rechtsaf het pad op langs de linkeroever van de 
Rijnsweerdse Wetering. 

17. Bloemrijke bermen Langs dit pad is een grote verscheidenheid aan bloemen 
te zien. Dat er zoveel bloemen in natuurpark Bloeyendael zijn heeft te maken 
met het zorgvuldige maaibeheer. Door de graslanden en bermen te maaien 
nadat de zaden van de planten zijn gerijpt, kunnen deze zich uitzaaien. 

Door het maaisel af te voeren treedt verschraling op van de bodem. Hierdoor 
kunnen woekerende planten en sterk zodevormende grassen zich niet meer on-
geremd uitbreiden. Het grasland wordt zo ijler met kleine stukken kale bodem 
tussen de planten waar gevallen zaden makkelijker kunnen ontkiemen. Daar-
door kan zich een grotere variëteit aan bloemen ontwikkelen en handhaven. 
Het maaien en het hooien 
moet niet met zware machi-
nes gebeuren, want die druk-
ken de bodem dicht, waardoor 
veel bloemen er niet meer 
kunnen groeien. Deze hebben 
een luchtige bodem nodig voor 
zuurstof en water en waarin 
ook speciale schimmels kun-
nen groeien. Daarom halen 
de vrijwilligers tijdens de jaar-
lijkse hooibeurten handmatig 
het hooi van de graslanden en 
maken we gebruik van paard 
en wagen voor het afvoeren 
van het hooi. 

> Je loopt dit pad rechtdoor, en slaat vóór de bank linksaf, waardoor je weer bij 
het welkomstbord uitkomt. 
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Verlenging Route 2
De zuidoostelijke route (het zuidoostelijke gedeelte van het park)

> Vanaf de Archimedeslaan loop je in zuidelijke richting de verharde Oost-
broekselaan in. 

18. Oostbroekselaan Deze weg is in de 12e eeuw 
aangelegd door Benedictijnen uit Utrecht en 
loopt naar het landgoed Oostbroek ten oosten 
van Utrecht. De weg wordt nu geblokkeerd door 
het ‘knooppunt Rijnsweerd’. De kloosterlingen 
legden het moerassige gebied droog en ontgon-
nen het gebied, de Johannapolder. 

Aan het begin van de Oostbroekselaan vind je 
rechts een informatiebord over de situatie hal-
verwege de vorige eeuw.

19. De huizen aan de Oostbroekselaan zijn van 
hout. De reden daarvoor is de Kringenwet die voor-
schreef dat er geen stenen gebouwen binnen het 
schootsveld van in dit geval Fort de Bilt gebouwd 
mochten worden. In tijden van oorlog moesten de 
huizen snel afgebroken kunnen worden. 

Links en verderop ook rechts ziet u het volkstuinencomplex van de Amateur-
tuinders Vereniging ‘Stadion’. Overdag is het complex voor bezoekers op de 
paden vrij toegankelijk. 
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> Loop de Oostbroekselaan af. Aan het einde van de weg sla je rechtsaf. Aange-
komen op de T-splitsing sla je opnieuw rechtsaf en loopt langs de Wetering. 
Na 100 meter zie je aan je rechterhand een amfibieënpoel. 

20. Amfibieënpoel Het informatiebord geeft een duidelijk 
beeld van het wat, hoe en waarom van deze poel. Blijf ook 
hier op het pad om verstoring van de bodem en de poel te 
voorkomen. 

> Je vervolgt dit pad en komt bij een weide met knotwilgen. 

21. Knotwilgenweide Bij de aanleg van het park is op dit 
grasland een groot aantal knotwilgen geplant. In die tijd 
werd het belang van knotwilgen benadrukt voor de biodiver-
siteit. Door verontreiniging met bagger van de Rijnsweerdse 
Wetering in 2007, moest het grasland worden geplagd. Dit 
houdt in het verwijderen van de toplaag van de bodem in-

clusief de graszoden. De ontwikkeling van de bloemrijke flora is nu weer in volle 
gang. 

22. Slechtvalken op provincietoren Geheel links 
bovenin de provincietoren bevindt zich de nest-
kast van de slechtvalken. Deze kast werd in 2015 
geplaatst. Sindsdien hebben slechtvalken met 
wisselend succes hier hun broedsel groot ge-
bracht. De nestkast is voorzien van een webcam 
die je kunt raadplegen.  

Met een beetje geluk tref je een of meerdere 
valken aan roepend en vliegend rond de provin-
cietoren of zittend op een van de hoeken van 
het gebouw. Ook zitten ze graag op een van de letters van “Provincie Utrecht”, 
zowel aan de voor- als achterzijde van het gebouw.

> Aan het einde van het pad kom je weer op route 2. Je steekt de Archimedes-
laan schuin over naar links over de brug. Hier sluit de route aan op route 2, 
waar je deze verlaten hebt tussen punt 16 en 17. 



Donateur worden? 
Stichting Bloeyendael is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van donateurs. 

Ze verkrijgt daarmee de middelen om het jaarlijkse klein (meest handmatig) 
onderhoud door onze ca 100 vrijwilligers te kunnen realiseren en om de kosten 
van excursies en rondleidingen te dragen. Daarnaast zijn donateurs van belang 

voor het draagvlak dat ze de stichting verschaft als gesprekspartner 
met de gemeente Utrecht over het beheer van het park. 

U kunt donateur worden voor minimaal € 12,- per jaar en ontvangt dan 3 keer 
per jaar ons nieuwsbulletin en (per e-mail) uitnodigingen voor 

excursies in het park.
Donateur wordt u door inschrijving op onze website www.bloeyendael.nl of 

door uw gift over te maken op  bankrekeningnummer 
NL74 INGB 0003 4466 50 t.n.v. Stichting Bloeyendael 

met vermelding van uw naam, adres en zo mogelijk e-mail adres, 
o.v.v. ‘nieuwe donateur’.

Op onze website staat nadere informatie over automatische incassomogelijk-
heden en de aftrekbaarheid van uw gift voor de inkomstenbelasting

Meer weten? 
Stichting Bloeyendael organiseert in het voorjaar en in de zomer open dagen.  

Op deze zondagen is het paviljoen geopend en zijn er bestuursleden en  
vrijwilligers aanwezig voor rondleidingen of om u op interessante zaken  

in de natuur te wijzen.  
De kalender voor de open dagen kunt u vinden op www.bloeyendael.nl.  

Buiten deze data kan Stichting Bloeyendael voor groepen aparte rondleidingen 
verzorgen. Neem hiervoor contact op met het secretariaat:  

06 4500 5700 of info@bloeyendael.nl.


