VRIENDEN VAN HET VAN BOETZELAERPARK

Parknieuws: De Groene Parel
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Het is juli, de zomervakantie staat voor de deur. Tijd voor een terugblik op een succesvol
eerste halfjaar van het Van Boetzelaerpark. Als redactie wensen wij u alvast een heerlijke
en vooral rustige vakantie!

Oók de Plukboomgaard is schakel in ‘BijenBloemenLint ’
Bestuurslid Toos Bedaux heeft de Plukboomgaard aangemeld als nieuw lid/onderdeel van
het ‘Bijenbloemenlint’. Dit initiatief van Sonja Copijn uit Groenekan ging op 12 april van
start in het kader van 900 jaar De Bilt. De uiteindelijke bedoeling is een lint van
bijvriendelijke bloemen, planten en ook fruitbomen die de Zes Kernen van De Bilt
‘ecologisch’ verbinden. http://restruct-hosting.nl/bijenbloemenlint.nl/

Rondleiding: basisscholen De Bilt 900
Eind mei, begin juni hebben de Vrienden, in het kader van De Bilt900, de 7e groepers van
een aantal gemeentelijke basisscholen rondgeleid in het park. De 11-jarigen toonden zich
enthousiast over de flora en de fauna van het park. Met name de Hickorynoot, en de
daaronder begraven oorkonde van Johanna Charlotte van Boetzelaer (10 jaar in 1931)
sprak de kinderen aan.

Audiotour Van Boetzelaerpark
Ook Petra Cremers (project De Bilt schrijft) hielp mee aan de rondleiding en introduceerde
daarbij haar audiotour die speciaal was aangepast aan de basisschoolleeftijd. De
volwassenen versie van deze audiotour in het Van Boetzelaerpark is te downloaden via
www.debiltschrijft.nl

Plukboomgaard geopend
Op 26 mei jl. werd in aanwezigheid van een groot aantal geïnteresseerden de
Plukboomgaard officieel geopend. Wethouder Ditewig en hovenier Richard Guldenaar
verrichtten de openingshandeling. Het smeedijzeren hek vervaardigd door de Biltse smid
Jan de Graaf, werd geopend met een ‘gouden sleutel. Aangezien het hek nog niet helemaal
afgerond was, het moest nog worden ‘gepoedercoat’, ging het direct na opening terug naar
de smederij. Inmiddels staat het in volle glorie op zijn plek. De siersmederij van Jan de
Graaf is te vinden aan de Ambachtsweg in De Bilt. Foto: Koos Lukkien

De gouden sleutel

De heren Ditewig en Guldenaar

Rustbank
De fraaie zitbank om de eikenboom staat op zijn plaats. Deze bank van gepoedercoat
smeedwerk en gerecycled hout is vervaardigd door de Utrechtse metaalwerkplaats Het
Maliegilde. Het Maliegilde, dat onderdeel uitmaakt van gemeente Utrecht, kent
verschillende projecten voor dagbesteding van (ex) dak- en thuislozen uit Utrecht en
deelnemers aan een reïntegratieproject. Voor geïnteresseerden:
maliegilde@centrummaliebaan.nl. Foto: Koos Lukkien

Nog steeds aandelen te koop
Bij te opening van het park op 26 mei jl. reikte bestuurslid Toos Bedaux de
eigendomscertificaten uit van 50 verkochte aandelen. Dit was de eerste helft van de in
totaal 100 stukken, die de komende drie jaar in bezit zullen zijn van deze kopers. Sinds
die zondagmiddag hebben nog eens 25 aandelen een nieuwe eigenaar gekregen.
Opschieten dus want ze ‘vliegen weg’. Voor inschrijving, zie de website.

Ledenmeter
Het ledenaantal van onze Vereniging is tot ons genoegen weer gegroeid. De meter staat op
115. Het bestuur wil ook scholen en bedrijfsondernemingen in gelegenheid stellen om lid
te worden. Binnenkort zullen wij daarover nader berichten.

Werkgroep Boomgaard
In de loop van dit jaar wordt een werkgroep Boomgaard samengesteld vanuit bestuur en
aandeelhouders. Deze werkgroep gaat werken aan de Groene Exploitatie van de
boomgaard. Daaronder wordt verstaan de fruitpluk en de verwerking tot moes, confitures,
sappen en taarten. Maar ook: excursies, bloesemlunches, werving van sprekers (zoals
imkers), de samenstelling van receptenboekjes, huur van bijenkasten.

Samen werken aan schoonheid park: Opschoon en Schoonmaak
Afgelopen voorjaar is succesvol van start gegaan met de eerste opschoon en
schoonmaakacties van het park. Op 16 maart gebeurde dat in het kader van de nationale
vrijwilligersactie NL-DOET. Op 13 mei staken leerlingen van De Werkplaats de handen uit
de mouwen in het kader van een stageproject. Hoog tijd, want met name de scheuten van
de Canadese esdoorn, een zogeheten exoot, hadden zich overal in het park uitgezaaid. De
hoveniers van de gemeente kunnen dat opschot niet aan in hun eentje. Overal in het park
is veel extra onderhouds-en snoeiwerk nodig om de keurige Engelse landschapsstijl in
stand te kunnen houden. Er is dus hulp nodig. Houd u van tuinieren en hebt u tijd en zin
om geregeld een stukje park mee te onderhouden, meld u dan aan op onze website. Veel
handen maken licht werk en het is nog gezellig ook.

Park en gemeente
Gemeente De Bilt heeft de Groenekanse firma Copijn opdracht gegeven tot een
renovatieplan voor het Van Boetzelaerpark. Het karakter van het park moet behouden
blijven maar wel voldoen aan de eisen van deze tijd. De werkzaamheden worden verdeeld
over 5-7 jaar. Namens de ‘Vrienden’ neemt bestuurslid Toos Bedaux op 5 juli a.s. deel aan
de adviesbesprekingen over het conceptontwerp.

Kern met Pit
Begin dit jaar is de Plukboomgaard genomineerd voor de onderscheiding Kern met Pit
2013. De plukboomgaard werd beoordeeld als een interessant voorbeeld van
burgerinitiatief en juridische samenwerking tussen gemeentebestuur en
gemeentebewoners. Het bestuur heeft de fractieleiders van de raadspartijen verzocht mee
te denken over een samenwerkingsconvenant, dat de Kern met Pitprijs in de wacht kan
slepen. Wij houden u op de hoogte.

St. Michaelschool 90 jaar
In 2013 bestaat de St. Michaelschool, gelegen aan de Kerklaan tegen over de ingaan van
het park haar 90 jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan waren er een groot aantal
activiteiten gepland in de maand juni. Op 18 juni was er een grote picknick in het park.
Hierbij een impressie van deze zonnige en feestelijke dag in ons mooie park.

Rubriek: Kan altijd beter!
Ziet u iets in het park waarover u niet tevreden bent? Laat het ons weten. Dan proberen
we er samen iets aan te doen. Deze keer in ‘Kan altijd beter’

Rommelige speeltuin
Ondanks al het goede nieuws bereiken zijn er ook minder goede berichten.
Overvolle vuilnisbakken en rommel onder de picknickbank. Dat ziet er toch niet uit!
Bovendien is afval schadelijk voor het plantenleven, gevaarlijk voor spelende kinderen
maar ook voor rondscharrelende dieren. Plastic eten is voor hen zeer ongezond. Stel je
voor dat een egeltje vast komt te zitten in een blikje of een ijsbeker! Stop afval dus in
vuilnisbakken. Zijn die overvol, neem het afval dan mee naar huis en stop het daar in de
vuilnisbak.

Vissen uit de vijver?
Onlangs werden op een mooie avond vissers gespot die visten in de vijver. Maar vissen is
niet toegestaan. Ook niet met een visakte. Ziet u dat er gevist wordt, maak de visser
attent op het verbod of waarschuw de gemeente.

Bloemperken beschadigd
Ons bereikte het vervelende nieuws dat het ronde bloemenperk aan de parkzijde
Hessenweg door mensenhand- of voet is beschadigd. Onze hofhovenier Richard
Guldenaar was hier uiteraard zeer ontdaan over. Maar hij heeft het perk weer volledig
hersteld. Dank je wel Richard.

ParkAgenda
1. Kunstmarkt oiv Stichting Kunstmarkt De Bilt

14 september

2. Bloemen- en kruidenhooi vervoeren van Landgoed Sandwijk naar Plukboomgaard,
Doel: zaadverspreiding

28 september

3. Opschoonactie inclusief opruimen Eendenkooi 26/27 oktober
4. Rustperiode park en boomgaard gaan in.
De ouderenactiviteit ‘Rondje Park’ staat voor volgend jaar op de agenda.

Aanmelden, vragen of opmerkingen
Hebt u vragen, opmerkingen of ideeën? Wilt u lid worden, een aandeel kopen of zich
melden voor een activiteit: Zie de website www.vriendenvanboetzelaerpark.nl
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