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JAARVERSLAG 2021 

Het jaar 2021 was ‘het 2e jaar van corona’, maar ook het jaar van 
betrokken vrijwilligers (onze reguliere vrijwilligers, het educatie team, 
de communicatie vrijwilliger en de vrijwilligerscoördinator), van 
beheersplan ontwikkeling en van mooie subsidies. Het 
onderhoudswerk kon worden uitgevoerd, en de communicatie en 
educatie en voorlichting kregen verder vorm.  
Dank iedereen voor de inzet en bijdragen!  
Al dit werk was niet mogelijk geweest zonder de subsidiegevers en de 
goede samenwerking met de gemeente Utrecht; dank aan hen ook.  
 
Beheer en Onderhoud  
Het beheer van het park bestaat uit - grotendeels vaste - activiteiten 
die door aannemers/gemeente en vrijwilligers worden uitgevoerd.  
Afgelopen jaar zijn, ondanks corona, nagenoeg alle reguliere 
vrijwilligersactiviteiten doorgegaan. De ‘partytent’ diende als goed 
alternatief voor het paviljoen in coronatijd; het is zelfs een 
herkenningsteken in het landschap geworden.   
Het park kreeg te maken met de nodige stormschade; één van de 
oudste bomen (ongeveer 80 jaar) is daarbij over de Grift gevallen. 
Vrijwilligers, samen met de donderdaggroep en ‘Boer Dirk’ met paard 
en wagen, hebben de stormschade, en het resterende hout van 
onderhoud door de aannemer, verwijderd.   
Helaas kreeg Bloeyendael ook te maken met iepenziekte waardoor er 
11 bomen -inclusief kluit- gerooid moesten worden. De aannemer 
heeft meteen ook onderhoud gepleegd aan een aantal volwassen 
bomen in de nabijheid van deze iepen.  
Eind van de zomer is er met subsidie een derde amfibieënpoel 
aangelegd in het westelijk deel van het park.  
Klimaatverandering eist ook in het park zijn tol: meer stormschade en 
wateroverlast, waardoor zelfs paden onder water komen te staan.   
Ook dit jaar werkten vrijwilligers aan het opruimen van zwerfafval, het 
schoonmaken van de nestkasten en het onderhoud en schoonmaken 
van het paviljoen. Dank aan allen!  
 

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 blijft om de positie van het park bij de 
gemeente en het publiek sterk te houden door te werken aan 
verantwoorde diversificatie en verduurzaming, onze plannen goed te 
communiceren, en zodoende te werken aan waardering en, indien 
nodig, steun van gebruikers.  
a) Eind 2021 kwam de verbreding van de A27 (rond Amelisweerd) 

enigszins op losse schroeven te staan, toen bleek dat de nieuwe 
regering wil kijken naar alternatieven voor het oplossen van de 
filedruk. Een veelbelovende ontwikkeling. 

b) Er waren geen zichtbare ontwikkelingen in de concretisering van 
het Ambitieplan Rijnsweerd. 

c) ENECO gaat bij het warmtepompstation aan de Offerhausweg 
een groot warmwaterreservoir bouwen (16 m hoog en 16 m 
diameter). In het kader van de nieuwe inrichting van het terrein 
rondom het pompstation is het bestuur benaderd door gemeente 
en ENECO met het verzoek om met hen te verkennen of het 
stukje terrein onderdeel van Bloeyendael kan worden en door 
Bloeyendael kan worden ontwikkeld en beheerd. Het bestuur 
heeft in beginsel positief gereageerd op deze suggestie. Er zijn 
nog geen vervolggesprekken geweest. De bewoners van de 
Merkesstraat  zijn geïnformeerd; bij een inrichting zal er met de 
bewoners worden samengewerkt in het maken van keuzes 

 
De mensen van Bloeyendael 
Bloeyendael is een Natuurpark, maar ook een actieve 
werkgemeenschap van betrokken natuur-vrijwilligers. Ook door 
corona werd het werk buiten door de vrijwilligers zeer gewaardeerd;  
Bloeyendael had in 2021 114 vrijwilligers, waarvan er 15 nieuw waren  
 
Het bestuur bestond in 2021 uit: Piet van Ommeren (voorzitter), Ineke 
Steinhauer, (secretaris; zij volgde Paul Brassé op) Ton van Alphen 
(penningmeester), Ineke Blijleven (coördinator beheer), en Hans 
Schievers (lid).  
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e) Nieuw ontwerp van de website; deze gaat in het voorjaar van 
2022 'live'.  

f) Het contract met rechtenhouder Mercis voor het gebruik van de 
Dick Bruna illustratie is weer met twee jaar verlengd. 

g) Wijziging naamstelling: van Park Bloeyendael in Natuurpark 
Bloeyendael. Hiermee wordt het specifieke karakter van 
Bloeyendael en het onderscheid met algemene parken benadrukt. 
Is verwerkt in een vernieuwd logo.  

 
Vrijwilligers 
Er werd onder de vrijwilligers van Bloeyendael een enquête 
gehouden over werkzaamheden, voorkeuren en suggesties om het 
park nog leuker te maken. De respons was met 70% erg hoog te 
noemen en leverde interessante en leuke reacties op. 
Helaas kon in 2021 de vrijwilligersbijeenkomst niet door gaan. Om 
onze waardering uit te spreken voor de inzet, hebben we de 
vrijwilligers een cadeautje gegeven; een mooi groen T-Shirt met het 
bekende logo van Bloeyendael erop.  
 
Financiën  
In 2021 was er een positief saldo van €1.376, waar een negatief 
resultaat begroot was van ruim € 3.300, op totale kosten van € 
14.565. In deze kosten waren begrepen a) de aanleg van een derde 
amfibieën poel b) Bloeyendael T-shirts voor onze vrijwilligers en c) de 
hernieuwde uitgifte van onze wandelgids en  wandelapp. Ook is in 
2021 een deskundige ingehuurd (ca € 1.000) die een eerste opzet 
voor een natuurbeheerplan voor ons park maakte. Door corona vond 
ook in 2021 de vrijwilligersdag geen doorgang, en werd de al verlate 
viering van ons 30-jarig bestaan opnieuw uitgesteld. Dit alles, samen 
met de beperkte catering bij vrijwilligersactiviteiten verklaart het 
positief resultaat.  
Onze inkomsten waren grotendeels te danken aan onze ruim 300 
donateurs (€8.800). Ook droeg het Ondernemersfonds Rijnsweerd 
ruim €1.000 bij voor de wandel app en -gids, ontvingen we € 5.000 
van het Kiemfonds voor de amfibieën poel en € 1.000 van het KFHein 
fonds voor de Bloeyendael T-shirts.  
Eind 2021 bedraagt het eigen vermogen € 14.784. De reservering 
van € 7.500 voor vervanging van afgeschreven gereedschap is 
onveranderd. De Stichting houdt zodoende een solide financiële 
buffer. De kascommissie bestaande uit Jan 
Hartog en Mirjam Steinbuch heeft de jaarrekening 2021 
gecontroleerd en op 24 januari 2022 goedgekeurd. 
 

Onze beheerstrategie: een lange-termijn plan 
Het uitgangspunt voor parkontwikkeling en -beheer is ‘duurzaamheid 
en diversifiëring’. In 2021 is dat uitgewerkt in de ontwikkeling van een 
nieuw lange-termijn beheersplan. Samen met een 
landschapsadviseur zal het park in zones met gelijke kenmerken 
worden opgedeeld, waarvoor vernieuwingen en beheersregels 
worden uitgewerkt, alle gericht op de versterking van de 
duurzaamheid en diversiteit in flora en fauna. Het plan wordt gemaakt 
samen met vrijwilligers en deskundigen van de gemeente en het 
waterschap. Voor deze activiteiten zal aanvullende subsidie worden 
gezocht.  
 
Voorlichting en Educatie 
Ondanks corona werden de open dinsdagmiddagen en zondagen 
over het algemeen goed bezocht. Educatieve activiteiten konden in 
2021 verder maar beperkt plaatsvinden, maar er werd wel gewerkt 
aan het opstellen van een goed doordacht educatieplan, door 
vrijwilligers Heleen de Rijke en Jacqueline Kösters. Zij maakten ook 
een inventarisatie van vrijwilligers en externe contacten die kunnen 
worden ingezet tijdens open dagen, excursies en lezingen. Het 
educatieplan voor 2022 is inmiddels vastgesteld: er zullen open 
dagen zijn, uitgebreid met thematische rondleidingen, en excursies, 
lezingen en een nieuwe gidsen-scholing. 
 
Communicatie 
Onze communicatie richt zich op het verbreden en verdiepen van de 
kennis over Bloeyendael, en op het vergroten van bekendheid en 
bezoek. Daartoe zijn in 2021 de volgende acties uitgevoerd: 
a) Uitgave van de vernieuwde wandelgids, geredigeerd door Paul 

Brassé. 
b) Ontwikkeling van de wandelapp, in samenwerking met IVN. Met 

de wandelapp kan een wandelroute door Bloeyendael gelopen 
worden; de app geeft daarbij informatie en weetjes over de 
omliggende natuur. 

c) 23 berichten op de website en 9 berichten op Facebook; 
nieuwsberichten en berichten over de actuele natuurlijke 
omgeving. 

d) 3 Bulletins op papier. De bulletins geven informatie over de 
natuur, de mensen die betrokken zijn bij het park en de agenda. 
Ze worden verspreid onder de vrijwilligers, de donateurs en 
relaties.  


