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Delft, 22 november 2012 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Namens bezorgde bewoners, Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier, Groei en 
Bloei, Bomenstichting en KNNV Delfland schrijven wij u omdat wij ons ernstige zorgen 
maken over het Wilhelminapark. Het Wilhelminapark is een belangrijke groene en 
cultuurhistorische parel van Delft. De huidige staat van het park en de huidige wijze van 
onderhoud hebben een dusdanig minimaal niveau bereikt, waardoor dit park wordt 
bedreigd en er duidelijk sprake is van kapitaalvernietiging. Wij zetten de problematiek 
specifiek hieronder uiteen in de volgende punten:  
1. gebrekkig groenonderhoud 
2. structurele wateroverlast 
3. veiligheid.  
Deze drie punten hebben ook een duidelijk onderling verband met elkaar. 
  
Wij hopen dat u samen met ons snel tot actie wilt komen. 
 
1. Gebrekkig groenonderhoud 

Wij constateren dat het park nadrukkelijk niet wordt onderhouden met in achtneming 
van het oorspronkelijke idee van de Engelse landschapsstijl.  
 
De Engelse landschapsstijl kent slingerende paden en een afwisseling van bosjes en grasvelden die 
steeds onverwachte doorkijkjes en vergezichten geeft. Het plantsoenwerk, het bewerken van de 
grond, het in glooiing brengen, het modelleren van het terrein, als ook het planten van bomen en 
heesters is gebeurd onder leiding van de plantsoenopzichter O. de Vries, die ook het ontwerp 
voor het park heeft gemaakt. In 1945 is het park ter ere van koningin Wilhelmina omgedoopt in 
Wilhelminapark. Op initiatief van de Oranjevereniging zijn er toen zes lindebomen geplant, 
genoemd naar de leden van het koninklijk huis, een Wilhelminaboom, Julianaboom, etc. Tot 
slot heeft het park een functie voor de bezoekers om even in het groen tot rust te komen van de 
hectiek van alle dag. 
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Knelpunten t.a.v onderhoud:  
- Met de huidige aanplant wordt het landschapsontwerp met voeten getreden; bomen 

worden precies in de zichtlijnen aangeplant. Er wordt niet conform de 
renovatietekening beheerd c.q. herplant.  

- Het beheer van bomen en struiken lijkt willekeurig en achterstallig (bomen en 
struiken groeien in elkaar tot een wildernis. 

- maatvoering van de hoge populieren past niet bij het park en de overige beplanting. 
Voorgesteld wordt om vervanging van populieren als doorlopende beheermaatregel 
op te nemen. 

- Veel bomen, o.a. de koninklijke bomen, sterven af door slecht beheer en te natte 
voeten (zie punt 2.).  

- Het is gewenst om meer zonlicht intreding te hebben om het park sneller te laten 
drogen, waardoor het gebruik van paden en gazons beter mogelijk is. Ook resulteert 
meer zonlicht in een beter groei van de bloeiende heesters, vaste planten en 
ondergroei. 

- De borders met vaste planten worden ernstig overwoekerd door onkruid. 
- Het speeltuintje alsmede het groen eromheen is ernstig vervallen.   
Hierna worden deze problemen geïllustreerd met foto’s. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Nieuwe aanplant precies in 

zichtlijn, tevens zonkplek 
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Willem Alexanderboom 
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De populieren 

worden te groot 
voor de 

maatvoering van 

het park en de 

overige beplanting. 
 

 
 

Het groen rond het speeltuintje is inmiddels bijna 

helemaal verdwenen...  

 
2. Structurele wateroverlast 

Het park is veel te nat en kent verschillende zonkplekken (plekken waar regenwater niet 
via de onderliggende lagen kan infiltreren met langdurige plassen als resultaat). De 
drooglegging en drainage zijn niet optimaal respectievelijk slecht. Vrijwel alle paden 
staan langdurig blank na een regenbui, ook omdat ze deels zijn uitgehold of stukgelopen. 
De toegang van het park vanuit het verzorgingshuis de Lindehof en de wozocowoningen 
is door de plassen voor senioren slecht. De grasvelden zijn bijna het hele jaar zeer 
drassig. Van glooiingen in het ontwerp is geen sprake meer, bijna alle gazons zijn laag en 
zompig. In de praktijk ervaren omwonenden dat elke wandeling afgesloten wordt veel 
bagger aan de schoenen. Soms moet er zelfs worden omgekeerd omdat de plassen de 
paden onbegaanbaar maken. Van tot rust komen in het park is nauwelijks sprake op 
deze manier….     
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eventjes leuk voor 

kinderen, maar niet 

voor hun ouders en 

voor ouderen… 
  

 
3. Veiligheid bezoekers 

Een park is een levend systeem en dat kent zijn cyclus van groei en verval. Echter, 
schimmels en borende insectenlarven bedreigen de bomen ernstig. Door de natte situatie 
in het park kunnen de bomen zich niet goed ontwikkelen. Hierdoor bedreigen takval en 
omvallende bomen de veiligheid van bezoekers. Een goede afweging tussen het behoud 
van monumentale bomen en het gevaar dat zij opleveren is belangrijk bij parkbeheer. 
Het park kent verschillende monumentale bomen en/of bomen die beeldbepalend zijn 
voor park en directe omgeving. De Kaukasische Vleugelnoot bij het Wesplantsoen prijkt 
zelfs op de voorkant van de bekende gids Langs bijzondere Delftse Bomen. Bij het 
beheer dient naar ons inzicht de conservering van deze waardevolle opstanden voorop te 
staan. We gaan ervan uit dat hierover steeds overleg zal zijn met relevante organisaties. 
 

  
Tonderzwam 

 
Houtborende insecten 

 
    
                                

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Dode takken in de populieren 
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Slotsom met noodoproep 

De omwonenden en de Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier hebben al een 
actieplan overhandigd aan wethouder De Prez op 18 juni jl. We zijn benieuwd wat 
wethouder De Prez gaat doen met onze aanbevelingen. Hij beloofde ons quick-wins en 
een lange termijn aanpak. Tot dusver hebben we daarover nog niets vernomen behalve 
de toezegging in de raad dat de speelplaats verbeterd/verplaatst zou worden. Ook het 
Stanislascollege heeft ook al actie ondernomen met maatschappelijke stages in en rond 
het park. Wij vragen nu nadrukkelijk ook aan de gemeente om de handen uit de mouwen 
te steken. 
 
Met de huidige inspanning stevent het park af op een heel grote onderhoudsbeurt over 
een aantal jaren met in tussentijd een steeds slechter verblijfsklimaat voor bezoekers. De 
vorige grote restauratie van het park stamt uit 1995: “In 1995 is het Wilhelminapark 
ingrijpend gerenoveerd. Dit was noodzakelijk omdat de zorgvuldige compositie van 
gesloten beplantingen, open ruimten, zichtlijnen en  solitaire bomen in de loop der jaren 
was verdwenen. De steeds dichter wordende  boomlaag had de onderbeplanting 
grotendeels verdrongen. Alleen de ’saaie’ schaduwminnende soorten waren 
overgebleven. Hierdoor kon de bezoeker ook verder gelegen delen van het park al in één 
keer overzien waardoor het oorspronkelijke verrassingseffect was verdwenen. Bovendien 
waren in de loop der jaren de open ruimten en de zichtlijnen letterlijk vol geplant met 
bomen die bij andere projecten waren overgebleven. De kenmerkende lage oevers waren 
vervangen door hoge hardhouten beschoeiingen en de paden, bloementuin en 
speelplaats waren in verval geraakt. Tijd voor een opknapbeurt!” (bron: Delf, 
cultuurhistorisch magazine voor Delft, voorjaar 2010). 
 
Het huidige achterstallige onderhoud is in feite een kapitaalvernietiging van de 
restauratie uit 1995. Wij pleiten voor een tijdelijk verhoogde onderhoudsinspanning met 
als doel: 

- het wegwerken van de huidige onderhoudsachterstanden, zoals bijvoorbeeld die 
van de waterhuishouding; 

- het voorkomen van een nieuwe grote onderhoudsbeurt (die uiteindelijk 
kostbaarder is dan passend regulier onderhoud).  

 
Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier 
Omwonenden o.l.v. Natalie Lorenz 
Groei&Bloei/KMTP Afdeling Delft e.o. 
KNNV afdeling Delfland 
Bomenstichting Geerten Kalter en Piet van der Eijk 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
  
 


