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D Meer dan 100 jaar geleden werd het parkgebied 
aangelegd dat het Wilhelminapark, de Emmalaan 
en het Hogelandse park omvat. In de archieven 
van de gemeente uit die jaren is terug te vinden 
hoe zeer deskundigen en bestuurders zich 
hebben ingezet om met visie op de toekomst 
een bijzonder park aan de rand van Utrecht te 
realiseren.
De maatschappelijke betekenis van deze oase in 
de stad is enorm.
Vandaag ligt het parkgebied als een groen 
monument midden in een volgebouwde 
stadswijk en biedt ontspanning aan vele 
Utrechtse wandelaars, fietsers, sporters en 
natuurliefhebbers.
Omwonenden zetten zich al vele jaren in om 
ervoor te zorgen dat veranderingen niet ten koste 
gaan van de oorspronkelijke opzet en aanleg van 
het parkgebied. Met deze doelstelling is in 1993 
de Stichting Wilhelminapark e.o. opgericht. 
Enkele jaren geleden besprak het bestuur 
de mogelijkheden van een pro-actievere 
samenwerking met de gemeente bij het beheer 
van het parkgebied. Een mooi idee, maar eerst 
moesten we met inbreng van de bewoners een 
eigen lange termijn-beleidsvisie formuleren als 
basis voor overleg en samenwerking met de 
de gemeente en met andere organisaties. Een 
werkgroep is in samenwerking met Copijn Utrecht 
Tuin- en landschapsarchitecten aan de slag 
gegaan. Het resultaat ligt nu voor u.
De beleidsvisie weerspiegelt een beeld zoals wij 
nu de toekomst van het parkgebied zien en geeft 

oplossingsrichtingen voor bestaande of dreigende 
problemen, Het is geenszins de bedoeling om nu 
al precies vast te leggen wat onze opvolgers de 
komende vijftig jaar moeten gaan doen, wel om 
richting en houvast te bieden.

Het Wilhelminaparkgebied is voor ons allen van 
groter belang, dan we soms beseffen.

Noor Erkelens-Buttinger
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Deze beleidsvisie gaat over het Wilhelminapark 
en omgeving, ook wel aangeduid als “het 
Wilhelminaparkgebied”. Dit parkgebied is gelegen 
in Oudwijk, een stadsdeel in Utrecht Oost.
Oudwijk vormt een belangrijke verbindingszone 
tussen het oude centrum van Utrecht en het 
buitengebied richting de Kromme Rijn.
Voor de stad Utrecht is het Wilhelminapark als 
stadspark van een zelfde importantie als het 
Vondelpark voor Amsterdam.
Voor de beleidsvisie is het gebied in drie 
deelgebieden ingedeeld. Deze driedeling is 
bepaald op basis van karakter en uitstraling. De 
drie deelgebieden zijn:
- het Wilhelminapark
- de Emmalaan (met Prinsesselaan en 

Rosarium)
- het Hogelandse park.

Aanleiding voor de  
beleidsvisie
De Stichting Wilhelminapark e.o. is in 1993 in het 
leven geroepen door een groep omwonenden die 
zich betrokken voelden bij het Wilhelminapark 
en zijn omgeving (Emmalaan, Prinsesselaan, 
Hogelandse park en Rosarium). De stichting 
richt zich primair op de bescherming van het 
parkgebied, waarbij  ook de ontwikkelingen in 
de bebouwde omgeving in de gaten worden 
gehouden.
Gemeente-ambtenaren en omwonenden 
(waaronder leden van het stichtinsbestuur) 
voeren geregeld overleg in de Beheergroep 
Wilhelminapark e.o. Dit gaat vooral over de 
actuele onderhouds- en beheervraagstukken 
betreffende de “groene” delen van het 
parkgebied.
Daarnaast stimmuleert en becommentarieert 
de Stichting – gevraagd en ongevraagd - 
gemeentelijke beleidsvoornemens zoals het 

ontwerp-bestemmingsplan en verkeersplannen. 

Het manco van deze werkwijze is, dat de inbreng 
bijna per definitie “te laat” is: er liggen immers 
al concepten voordat Stichting en andere 
belanghebbenden daarop invloed kunnen 
uitoefenen. Inspraak achteraf is niet half zo 
effectief als een vroegtijdige bijdrage aan de 
ideeënvorming. Bovendien werkt de gemeente 
naar beleidsonderwerp: groenbeheer, verkeer, 
recreatie, wonen. Deze onderwerpen lopen dwars 
door de gebiedsgerichte belangenbehartiging van 
de Stichting en leiden tot een fragmentarische 
aanpak van het parkgebied, dat juist het meest 
gebaat is bij een totaal-benadering.
Het stichtingsbestuur heeft daarom het initiatief 
genomen voor het opstellen van een lange termijn 
beleidsvisie.

Doel
Doel van de beleidsvisie is dat de Stichting 
beschikt over een basis waarmee zij in staat is 
invloed uit te oefenen, zodanig dat de kwaliteit, 
sfeer en het unieke karakter van het parkgebied 
en zijn omgeving worden in stand gehouden en 
waar mogelijk hersteld. Hiermee wordt beoogd:
- beleidsmakers houvast te bieden bij het 

ontwikkelen van beleid;
- beter en constructiever te kunnen overleggen 

met gesprekspartners zoals de gemeente 
(van reactief naar actief); de beleidsvisie is 
zelfs pro-actief;

- alle partijen in de gelegenheid te stellen 
rekening te houden met de belangen van het 
parkgebied.

De beleidsvisie is nadrukkelijk geen 
uitvoeringsplan, maar een kader waarbinnen 
ontwikkelingen voor de komende 50 jaar worden 
aangegeven. De visie geeft oplossingsrichtingen 
voor gesignaleerde knelpunten.
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Het mission statement
De ambitie voor de komende 50 jaar is, de 
waarden van het parkgebied te versterken, 
dan wel veilig te stellen. Het bestuur heeft 
deze ambitie verwoord in het volgende mission 
statement:
“Het Wilhelminapark in Utrecht is één van de 
mooiste stadsparken in Nederland.
De contouren van het oorspronkelijke ontwerp 
van het park zijn nog goed herkenbaar en hebben 
de Monumentenstatus opgeleverd. Het park is 
voor de bewoners van de omliggende wijken en 
de binnenstad bovendien een belangrijk rustpunt. 
Men kan er recreëren en genieten van een 
harmonisch geheel van planten, bomen, beelden, 
waterpartijen, vogels en monumentale gebouwen.
De Stichting Wilhelminapark e.o. stelt zich 
actief ten doel het unieke karakter van het 
Wilhelminapark en omgeving voor de lange 
termijn (50 jaar) te behouden.

Om dat gestelde doel te bereiken is een 
langjarige beleidsvisie noodzakelijk. De 
oorspronkelijke ideeën en concepten met 
betrekking tot het parkgebied en de bebouwing in 
de directe omgeving zullen de basis vormen van 
deze beleidsvisie. Dan zal blijken welke zaken 
nu of in de toekomst bedreigend zijn voor het 
parkgebied. En op basis daarvan kunnen kaders 
en randvoorwaarden worden gesteld.

De beleidsvisie stelt de stichting in staat om, 
in samenwerking met gemeente, waterschap 
en andere partijen, actief te sturen op herstel 
en behoud van de historische kwaliteit van 
het parkgebied. Opdat de integriteit van de 
oorspronkelijke ontwerpen niet verder wordt 
aangetast en voor de toekomstige generaties 
veilig wordt gesteld.”

Het proces
Een vierkoppige werkgroep heeft 
bronnenonderzoek gepleegd, het mission 
statement ter vaststelling aan het bestuur 
voorgelegd, knelpunten geïnventariseerd en 
uitgangspunten neergelegd, en zodoende 
de basis gelegd voor de opdracht van 
de Stichting aan Copijn Utrecht Tuin- en 
landschapsarchitecten tot het formuleren van een 
beleidsvisie voor de komende vijftig jaar.
Een eerste concept van de beleidsvisie 
– bestaande uit kaart- en beeldmateriaal van 
verleden, heden en toekomst, aanduiding van 
bedreigingen en knelpunten en suggesties 
voor oplossingsrichtingen – werd op 6 april 
2004 besproken op een zeer druk bezochte 
bewonersavond. In bijlage 1 staan alle 
opmerkingen die bij die gelegenheid naar voren 
kwamen, met aanduiding van wat daarmee is 
gedaan.
Vertegenwoordigers van de voor het park 
belangrijkste instanties, de gemeente Utrecht, 
het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
en Monumentenzorg, zijn uitenodigd om in 
een klankbordgroepsessie op 24 juni 2004 
aanvullende suggesties te doen. Hiermee is 
geborgd dat de beleidsvisie niet strijdt met 
beleid van deze instanties, maar daarentegen 
de potentie heeft om dat beleid positief te 
beïnvloeden.
Intussen is de gemeente Utrecht begonnen met 
het opstellen van een nieuw beheerplan 2004 - 
2030, waarvoor zij eveneens Copijn Utrecht Tuin- 
en landschapsarchitecten b.v. heeft ingeschakeld. 
Het beheerplan betreft het beheer van het zelfde 
parkgebied.
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meer dan een eeuw veranderingen ondergaat. In 
plaats van koetsen domineren auto’s en fietsen 
het verkeer. Waar vroeger gewoond werd, wordt 
nu gewerkt. Toegenomen vrije tijd en schaarse 
buitenruimte drijven de talrijker bewoners naar 
de groene openbare ruimte om er te recreëren. 
Tegelijkertijd is arbeid duur geworden, en de 
overheid moet met schaarse middelen ontelbare 
bordjes – waaronder het parkbeheer - in de lucht 
houden.
Gegeven die enorme maatschappelijke 
veranderingen mag het een klein wonder heten 
dat de parkonderdelen hun oorspronkelijke vorm 
in essentie grotendeels hebben behouden en nog 
steeds favoriet zijn onder de Utrechtse parken. 
Kennelijk zijn de 100 jaar oude ontwerpen zo 
sterk dat ze wel een stootje kunnen hebben. Maar 
de bedreigingen zijn groot.

In het grijze (wegen) domein is duidelijk zichtbaar 
hoe het nog steeds toenemende verkeer aan de 
parkranden vreet en zelfs in het Wilhelminapark 
de groene ruimte verdringt. Behalve de 
ecologische structuur, is ook de veiligheid van 
met name voetgangers in het geding. Om ruim 
10 groene eilandjes slingert zich asfalt; aan de 
randen ervan staan auto’s geparkeerd. Recent 
gemeentelijk parkeerbeleid gaf tijdelijk verlichting, 
maar waar parkeren fysiek mogelijk blijft, zal dat 
uiteindelijk moeilijk zijn te beheersen. Kantoren 
brengen veel parkeerbehoeften met zich mee.
Enig soulaas wordt verwacht van het in het 
bestemmingsplan vastgelegde “keerklep”-beleid 
in het rode (gebouwen) domein, dat de balans 
tussen wonen en werken moet herstellen. 
Overigens zal een toenemende woondichtheid 
(appartementen) weer tot meer auto’s leiden.

Een andere grote bedreiging doet zich voor in 
het groene domein zelf: het intensieve gebruik 
van speel- en zonneweiden door mens en hond 
doet een aanslag op de kwaliteit van bodem (door 
verdichting), gras, beplanting en parkmeubilair 
en op de ecologische waarden. Het gemeentelijk 
onderhoudsteam heeft beperkte middelen. 
Door het ontbreken van een samenhangende 
visie op het parkgebied worden ad hoc 
maatregelen genomen die de oorspronkelijke 
structuur (zichtlijnen, boom- en heestergroepen, 
monumentale elementen) van het park aantasten.
In het blauwe (water) domein tenslotte is de 
kwetsbaarheid van het watersysteem niet alleen 
oorzaak van veel wateroverlast in en om het 
Wilhelminapark, het heeft ook een negatief 
effect op de kwaliteit van het water. De vele 
onderbrekingen in wat eens één waterverbinding 
was doen afbreuk aan het idee van de Engelse 
landschapstijl.
Het hele gebied heeft een belangrijke ecologische 
waarde. Door verkeerd beheer, zwerfvuil en 
dwalingen naast de paden kan deze in het 
gedrang komen.
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De volgende zaken zijn als kaderstellend te 
beschouwen:
• Het Wilhelminapark is een rijksmonument. 

Een object kan worden aangewezen als 
rijksmonument wanneer het een nationale, 
unieke waarde heeft. Door de status van 
Rijksmonument toe te kennen aan dit deel 
van het parkgebied, geeft het Rijk aan dat het 
park van belang is door zijn schoonheid en 
cultuurhistorische betekenis, en daarom voor 
de toekomst behouden moet blijven.

• In voorbereiding is het besluit om het 
Wilhelminapark, de Emmalaan en 
het Hogelandse park en de daarmee 
in relatie staande bebouwing aan te 
wijzen als beschermd stadsgezicht. De 
toekenning van deze status betekent dat 
de stedenbouwkundige structuur en de 
architectonische verschijningsvorm van 
het gebied als bijzonder en waardevol 
worden beschouwd en daarom bescherming 
verdienen.

• Het bestemmingsplan Wilhelminapark en 
omgeving uit 2000 geeft  een instrument om 
de woonfunctie voorrang te geven teneinde 
de opbouw van de wijk te behouden c.q. de 
balans tussen wonen en werken te herstellen. 
Het bestemmingsplan bevat tevens heldere 
voorschriften gericht op behoud van het groen 
en van diverse karakteristieke elementen in 
het gebied.

• Het Wilhelminapark en het Hogelandse 
park maken deel uit van de ecologische 
infrastructuur.

Uitgangspunten
Op basis van de volgende uitgangspunten is de 
beleidsvisie geformuleerd:

• De oorspronkelijke ontwerpen en de 
daarop gebaseerde aanleg hebben 
hun waarde bewezen; zij vormen dan 
ook de basis voor de beleidsvisie, niet 
als dwangbuis, maar als inspirerend 
fundament. De beleidsvisie schept voor 
de komende 50 jaar een kader waaraan 
beleidsvoornemens in die periode (zoals 
beheerplan, bestemmingsplanwijziginge
n, verkeersbeleid etc.) getoetst moeten 
worden.

• Het parkgebied heeft nu en in de 
toekomst een openbare functie. In 
de loop van de jaren worden andere 
eisen gesteld door de gebruikers. De 
beleidsvisie zal daarvoor ruimte moeten 
bieden.

• Het parkgebied heeft een belangrijke 
“groene long”-functie voor onder anderen 
de bewoners van Utrecht Oost en het 
centrum.

• De beleidsvisie richt zich voornamelijk 
op revitalisatie van het parkgebied door 
middel van renovatie. Het is niet de 
bedoeling de situatie van 1898 terug te 
brengen door reconstructie.

• De beleidsvisie geeft oplossingsrichtingen 
aan voor de gesignaleerde bedreigingen 
en knelpunten. De beleidsvisie is geen 
uitvoeringsplan.
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De parkontwerpen
Het Wilhelminapark is ontworpen en aangelegd in 
de traditie van de Engelse Landschapsstijl.
In tegenstelling tot de Emmalaan, die de 
functie en vorm heeft van een villapark. Het 
Hogelandse park herbergt nog restanten van 
een oude landschappelijke parkstructuur uit de 
Landschapsstijl.

In 1888 schreef de gemeente Utrecht een 
prijsvraag uit: ontwerp voor het Hooge Land en 
het Oudwijkerveld een park. De inzendingen 
van H. Copijn en J.A. Loran kregen een 
gedeelde eerste plaats. Het resultaat was 
een samengesteld ontwerp: het deel van 
Loran bestreek het gebied waarbinnen nu 
het Hogelandse park, de Emmalaan, de 
Prinsesselaan, de Ramstraat en het Rosarium 
liggen, Copijn ontwierp wat nu het Wilhelminapark 

is. Onder leiding van de heren Nieuwenhuis en 
Denier van der Gon verzorgde Gemeentewerken 
van de gemeente Utrecht in het laatste decennium 
van de 19de eeuw de technische uitwerking 
en uitvoering van de ontwerpen, waarbij op 
onderdelen afgeweken werd van de ontwerpen, 
maar welke overigens goeddeels werden gevolgd. 
Het Rosarium ontstond in 1913 naar ontwerp van 
Denier van der Gon.

 ONTWERP COPIJN 1888
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LANDSCHAPPELIJK GEBOGEN LIJNEN VAN DE PADEN
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De Engelse landschapsstijl
De landschapsstijl verhaalt de illusie van 
het ideale landschap. Het woeste landschap 
met al zijn gevaren van het tijdperk van de 
Romantiek, wordt landschap met een natuurlijke 
schoonheid. Een harmonisch samenspel tussen 
water, beplanting, reliëf, paden en parksieraden 
roept het beeld op van het ideale landschap. 
Slingerende paden, nu eens achter heesters dan 
weer langs een centrale open ruimte, leveren de 
wandelaar verrassende doorzichten op die nooit 
hetzelfde zijn en het landschap oneindig lijken 
te laten doorlopen. Heestergroepen verfijnen 
de afwisseling tussen open en besloten. Het 
gebruik van reliëf en de spiegeling van het 
wateroppervlak geven een vertaling van de 
weidsheid van het landschap. Het water wordt 
ingezet in de vorm van een beek, die uitstroomt 
in een verbreed beekdal en daarna weer als 

beek verder loopt. In het vlakke Nederland 
werden deze middelen knap gehanteerd om 
zo het natuurlijke landschap te interpreteren en 
doorzichten te creëren.

WILHELMINAPARK ONTWERP COPIJN
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HET VILLAPARK ONTWERP COPIJN 1888

HET VILLAPARK ONTWERP LORAN 1888
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Het villaparkwonen
De villaparkontwikkeling is eind 19de begin 
20ste eeuw tot stand gekomen. Het doel is 
het “gezonde wonen”. Buiten zijn draagt bij 
aan de gezondheid van de mens, waardoor 
deze productiever is. In eerste instantie was 
het villaparkwonen ontwikkeld voor de meer 
vermogenden  in de samenleving die in het 
stedelijk gebied toch het gevoel van buiten wonen 
wilden hebben. Vanuit deze gedachte probeerden 
de steden de kapitaalkrachtigen naar de stad 
te trekken en later de trek van welvarende 
stadsbewoners naar buiten te beperken. Later 
is vanuit deze filosofie de tuinstadgedachte 
uitgewerkt. De Emmalaan is een eenvoudige 
uitvoering van het villapark. Sterk in het ontwerp 
is de symmetrische structuur. 

DE EMMALAAN 2004DE EMMALAAN1930

H
I

S
T

O
R

I
S

C
H

E
 

C
O

N
T

E
X

T

21



LIGGING PARKGEBIED (TOP KAART 1995)

HET PARKGEBIED IN DE HUIDIGE SITUATIE
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PARKGEBIED  LUCHTFOTO 1998

Topografie
Het plangebied is gelegen in Utrecht oost. Het 
vormt een verbinding tussen het stadscentrum 
van Utrecht, het buitengebied langs de Kromme
Rijn en het universiteitsterrein de Uithof. 
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DE DEELGEBIEDEN EMMALAAN, HOGELANDSEPARK

EMMALAAN

HOGELANDSEPARK
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3 deelgebieden
Het plangebied is qua uitstraling en 
planconcept onder te verdelen in drie delen. 
Deze zijn: 
1. Het Wilhelminapark, ontwerp van 

H. Copijn uit 1888 in de Engelse 
landschapsstijl

2. Emmalaan, Oudwijk en het Rosarium. De 
Emmalaan is een ontwerp van J.A. Loran 
volgens het villapark concept.

3. Het Hogelandse park. Dit is een restant 
van een oud landschappelijk park

HET DEELGEBIED WILHELMINAPARK

WILHELMINAPARK
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DE EMMALAAN EN HOGELANDSE PARK ONTWERP EN NU VERGELEKEN 27



Werkwijze
Voor een goede beleidsvisie is het belangrijk om 
te onderzoeken, welke ontworpen structuren nog 
aanwezig zijn en welke reeds verdwenen zijn. 
De volgende stap is dan te bepalen wat van de 
verdwenen structuren belangrijk is om er weer 
terug te brengen. Om dit zo goed mogelijk te 
onderzoeken, zijn de gegevens van de huidige 
situatie over de ontwerpschets van 1889 gelegd. 
Het resultaat is te zien in de figuren op deze 
pagina’s.

HET WILHELMINAPARK ONTWERP EN NU VERGELEKEN
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RUIMTELIJKE STRUCTUUR HET ONTWERP 1889

RUIMTELIJKE STRUCTUUR  HUIDIGE SITUATIE 2004
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Vroeger, 1889
In het kaartbeeld uit deze tijd is te zien dat 
het park aan de buitenzijde van de stad is 
geprojecteerd.Ten westen grenst het gebied aan 
de bebouwing van de stad. Aan de oostzijde 
grenst het gebied aan het open landschap. In 
het Wilhelminapark zijn er nog twee belangrijke 
aspecten. De oostzijde wordt op de plantekening 
begrensd door een dichte heesterrand. Ter 
plaatse van de straat Wilhelminapark zijn de 
huizen ontworpen met de tuinen naar het park 
toe. Het park heeft door deze twee aspecten een 
besloten karakter. Voor het hele gebied geldt 
dat de ruimtelijke structuur door een heldere 
infrastructuur, bomenlaag, heesterlaag en de 
afwezigheid van 
parkeerplaatsen, helder is.
Een spel van zichtlijnen verbindt de drie parken 
op een logische manier met elkaar. Elke zichtlijn 

wordt beëindigd door een verbijzondering, een 
mooi huis, een zonnewijzer enzovoort.
Opvallend in de ruimtelijke structuur is dat alle 
drie de parken een eigen verschijningsvorm 
hebben: symmetrische dan wel meer 
landschappelijke. Ieder park heeft een eigen 
begrenzing, bebouwing, wegenstructuur, 
beplanting. Dit betekent dat de parken nimmer 
één geheel kunnen zijn. Het zijn drie verschillende 
parken, wat nu juist de charme van het gebied is.
.

Nu, 2004
Zo helder als de structuur is ontworpen, zo 
rommelig is het beeld tegenwoordig. Delen van 
zichtlijnen zijn nog aanwezig maar eindigen vaak 
in het niets. Kleine bomen worden groot. Open 
ruimtes groeien dicht. Nog veel belangrijker echter 
is de oprukkende stad. Het gebied is nu omgeven RU
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door bebouwing en is een geliefde plek om te 
wonen. Niet beplanting, maar de bebouwing 
vormt de begrenzing van het gebied. Het geheel 
is een onderdeel geworden van het stedelijk 
weefsel van Utrecht. Als groene oase gaat het 
een uitwisseling en relatie aan met die stad. 
Het gebied is hierdoor extravert en transparant 
geworden. De westzijde van het Wilhelminapark 
is uiteindelijk uitgevoerd met de voordeuren naar 
de parkzijde. Voor de uitstraling van het park is dit 
goed geweest, omdat hiermee het beeld rustiger 
is geworden en er geen zicht op achterkanten is 
ontstaan.

Later, 2050
De drie parkonderdelen zijn in ieder opzicht in hun 
eigen structuur versterkt. Relaties door zichtlijnen 
dragen zorg voor de onderlinge verbinding, Dicht 

gegroeide zichtlijnen zijn hersteld, ruimte wordt 
herschapen. Iedere zichtlijn is opnieuw beëindigd 
door een verbijzondering.
In het beeld van 2050 zijn de ontworpen 
zichtlijnen hersteld en versterkt, daarbij is er een 
aantal zichtlijnen aan toegevoegd. Vanuit het 
grote veld in het Wilhelminapark is een zichtlijn 
gecreëerd richting Julianalaan, met als eindpunt 
het gebouw van de Mecklenburgschool. 
In het Hogelandse park is een zichtlijn gecreëerd 
richting het Oorsprongpark. Door deze zichtlijnen 
zijn de parken met elkaar verbonden. De zichtlijn 
vanuit de Emmalaan vindt een beëindiging in het 
Hogelandse park naar de Biltstraat toe.
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Vroeger, 1889
De bebouwing rondom het parkgebied is tijdens 
en na de aanleg van het park ontworpen en 
gebouwd, met als doel wonen en beperkt 
praktijk aan huis. Opvallend is dat uiteindelijk 
alle voorkanten gericht zijn naar het parkgebied, 
waardoor het hele gebied allure krijgt.

Nu, 2004
In de functie van de bebouwing is verandering 
gekomen. Het gebied is in trek gekomen bij 
kantooreigenaren. Hierdoor zijn er kantoren 
gevestigd die de nodige parkeerdruk met zich 
meebrengen. Na kantoortijd zijn deze panden 
leeg en donker. Dat komt de sociale veiligheid 
niet ten goede.

Later, 2050
De kantoorfunctie en de woonfunctie zijn in 
balans.
Naast de aanwezige bebouwing in het gebied is 
er ook ruimte voor een moderne aanvulling op de 
monumentale bebouwing. In het Hogelandse park 
is ruimte voor een tweede villa (met bijvoorbeeld 
een kleinschalige culturele functie) als pendant 
van de villa het Hogeland. Hiermee is het ontwerp 
zoals bedoeld door Loran afgemaakt. Voor de 
bloemenkiosk is er een vervangende passende 
huisvesting gekomen. 

OPLOSSINGSRICHTING BEBOUWING  2050
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 Monumenten
Voor het parkgebied is de status van beschermd 
stadsgezicht aangevraagd. De voorgestelde 
indicatie van het gebied is weergegeven. 
Daarnaast zijn er in het gebied Rijksmonumenten 
en gemeentelijke monumenten.
In de toekomst blijven de huidige monumenten 
gehandhaafd en wordt het aantal eventueel 
uitgebreid.
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OPLOSSINGSRICHTING WEGEN 2050

Vroeger, 1889
Het is de tijd van koetsen met paarden, heren met 
hoge hoeden en dames met mooie rokken. De tijd 
van het flaneren, kijken en bekeken worden. De 
koets is hier bij uitstek het vervoermiddel. Door 
het hele gebied loopt een route gedimensioneerd 
voor koetsgebruik. Vanuit het Wilhelminapark is 
via één doorgang eenvoudig in de Emmalaan 
te komen. Omgeven door groene ruimtes is een 
heldere ontsluitingsstructuur vormgegeven.

Nu, 2004
Vooral ter plaatse van Oudwijk is er een 
conglomeraat van eilanden ontstaan. Door 
toevoeging van allerlei korte doorsteken is de 
logische doorgang van het Wilhelminapark 
naar het Emmapark verwaterd. De structuur 
is weg. De koets is verruild voor de auto, 

bus, motor en brommer, voertuigen die ieder 
om een eigen dimensionering vragen. Bij 
doorstromingsmaatregelen is vaak geen rekening 
gehouden met de functie, structuur en sfeer van 
het parkgebied. Door de zuidwestzijde van het 
Wilhelminapark loopt één van de belangrijke 
stedelijke ontsluitingswegen  om vanuit het 
centrum van Utrecht in het buitengebied of op 
de ringweg te komen. Het Julianaplantsoen 
is een losliggend eiland ten opzichte van het 
Wilhelminapark.
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Later, 2050
De infrastructuur is weer vereenvoudigd. 
Vanaf het Wilhelminapark door Oudwijk is de 
doorgaande weg weer teruggebracht tot één 
rijweg waarmee het conglomeraat van eilanden is 
vervallen. De huizen zijn allemaal te bereiken, de 
auto is echter op deze plaatsen te gast.
Door het hele gebied heen is sprake van een 30 
km regime.
De rotonde ter plaatse van het Julianaplantsoen 
is bij het Wilhelminapark getrokken.
Asfalt in de parkgebieden is beperkt tot een 
minimum, rekening houdend met de eisen van 
het gebruik. 

(Zie ook onder hat hoofdstuk “Parkeren”.)

OPLOSSINGSRICHTING KONINGSLAAN 
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Het hele gebied is ontworpen als plek om te wandelen. 
De wandelverbindingen zijn goed doordacht en het 
is eenvoudig om van het Wilhelminapark naar de 
Emmalaan en het Hogelandse park te komen.

Nu, 2004
De verbinding van het Wilhelminapark naar de 
Emmalaan via Oudwijk is niet logisch en onveilig. Het is 
een hele opgave om vanuit Oudwijk op een eenvoudige 
manier in het Rosarium te komen.
Door de aanleg van parkeerplaatsen is de 
rondwandeling om het Wilhelminapark verdwenen.
De oude noord-zuid weg door het Wilhelminapark is 
geasfalteerd en wordt veelvuldig gebruikt door fietsers 
en skaters, ten nadele van de wandelaars.
Voor wandelaars zijn er weinig veilige 
oversteekplaatsen naar en vanuit het parkgebied.
Behalve de voormalige koetsbaan zijn ook andere 
paden zijn geasfalteerd. Het fietspad Loolaantje 

doorsnijdt het Wilhelminapark.

Later, 2050
De wandeling rondom het Wilhelminapark is hersteld. 
De landschappelijke padenstructuur is hersteld en 
versterkt.  De parkeerplaatsen in en langs de randen 
van het park zijn verdwenen. De wandelroute door 
Oudwijk richting het Rosarium is vergemakkelijkt.
De padenstructuur vanuit de Emmalaan is aangesloten 
op de padenstructuur in het Hogelandse park. In 
het Wilhelminapark en het Hogelandse park is de 
padenstructuur zuiverder aangelegd en hebben de 
paden het aspect van grindpaden. Asfalt is beperkt tot 
een minimum. De padenstructuur is door het gehele 
gebied toegankelijk voor zowel voetgangers als minder 
validen. De doorgaande fietser wordt geweerd.

OPLOSSINGSRICHTING VOET- EN FIETSPADEN  2050
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De eigenlijke toegangen tot het gebied worden 
gevormd door de bebouwing. Tussen de 
bebouwing door treed je het parkgebied binnen. 
Daarnaast is het Wilhelminapark Hogelandse 
park ook nog afzonderlijk toegankelijk via enkele 
andere toegangen. Hiervan komen er twee te 
vervallen. Reden hiervoor is het voorkomen van 
gevaarlijke situaties. Een toegang dient altijd uit te 
komen op een aangesloten verbinding. Wanneer 
dit niet het geval is dan heeft de toegang geen 
functie en kan dus verdwijnen.
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Vroeger, 1889
Het gehele gebied is nooit ontworpen op 
autoverkeer en op parkeerruimte voor auto’s.

Nu, 2004
De parkranden en het zuidelijk deel van de 
promenade in het Wilhelminapark worden 
afgesnoept ten behoeve van het parkeren. 

Later, 2050
De parkeerplaatsen langs de parkranden 
zijn verdwenen. Op Oudwijk is een locatie 
aangeduid voor een mogelijke ondergrondse 
parkeeroplossing voor vergunninghouders.
Transferia die de gemeente voornemens is aan 
te leggen, bieden werknemers en bezoekers van 
kantoren parkeergelegenheid. 

OPLOSSINGSRICHTING 2050
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2004
Het Wilhelminaparkgebied maakt onderdeel uit 
van de ecologische verbindingszone in Utrecht. 
In het bestemmingsplan Wilhelminapark en 
omgeving uit 2000 wordt over de ecologische 
waarde van het beheergebied geschreven: 
“Zowel het Wilhelminapark als het Hogelandse 
park maken deel uit van de ecologische 
verbinding tussen stad en buitengebied”. 
In het beheerplan uit 1993 wordt het 
beheergebied nog benoemd als ecologische 
stepping stone tussen stad en buitengebied. 
Als belangrijke verbindingen tussen deze parken 
en het park Bloeyendaal, de Voorveldsepolder, 
Fort De Bilt en de begraafplaats St. Barbara 
worden de Emmalaan, Rosarium, Prinsesselaan 
en Stolberglaan genoemd. 

2050
In de toekomst blijft de ecologische waarde van 
het parkgebied gehandhaafd. De ouderdom 
van het gebied heeft het tot een ecologisch 
waardevolle biotoop gemaakt. In het parkgebied 
hoeven geen maatregelen genomen te worden 
om de ecologie te vergroten. Indirect vindt 
deze vergroting plaats door het toepassen 
van parkspecifiek beheer. Om een voorbeeld 
te noemen, heesters worden niet langer terug 
gezet. Het is belangrijk dat er in het maaibeheer 
een afwisseling is tussen intensief en extensief 
beheer (vaak en minder vaak maaien). Daarnaast 
is het belangrijk dat de omgeving aansluiting 
zoekt op het parkgebied en niet andersom. In de 
tuinen die grenzen aan het parkgebied of er iets 
verder vanaf liggen is het belangrijk dat er grote 
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bomen blijven staan en dat de tendens van de 
verharde tuinen zich niet doorzet. Vooral aan de 
Emmalaan, oorspronkelijk opgezet als villapark, is 
de insteek het groene karakter bij de bebouwing 
te vergroten. Voorlichting kan bijdragen aan de 
bewustwording van omwonenden dat ecologie in 
de eigen tuin begint.
Voor wat de waterecologie betreft het volgende. In 
de ontwerptraditie van de Engelse landschapsstijl 
lopen de gazons in een glooiende beweging het 
water in. Het is dus niet de bedoeling ecologische 
oevers aan te leggen, ook al niet omdat 
oeverbegroeiing langs een waterpartij waar veel 
mensen komen zwerfvuil aantrekt en daarmee 
ongewenste fauna (bijvoorbeeld ratten). 
De eilanden in het water zijn daarentegen 
plaatsen waar op sommige plekken ruimte is voor 
rietoevers, mits deze goed worden ingepast in de 
totale beplantingsopbouw van de eilanden.E
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OPLOSSINGSRICHTING GROENSTRUCTUUR  2050

Vroeger, 1889
Zowel in het villapark als in de landschappelijke 
parken speelt de groenstructuur een belangrijke 
rol om de illusie van het ideale landschap op te 
roepen.
Met de groenstructuur wordt verstaan bomen, 
heesters en het gras. In een samenspel 
organiseren deze groepen de open en gesloten 
ruimtes. In de historische prenten is de 
harmonische afwisseling tussen open en gesloten 
goed waar te nemen.

Nu, 2004
Belangrijkste conclusie is dat de harmonie zoals 
deze duidelijk is bedoeld met de ontwerpen 
volkomen versnipperd is geraakt. Door het 
wegvallen van bomen en heesters en het niet 
goed terug planten zijn de ruimtes veranderd 

en daarmee de doorzichten op verrassende 
elementen.

Later, 2050
Belangrijkste ingreep is het herstellen van de 
harmonische structuur. Het terugbrengen van 
het samenspel tussen bomen, heesters en 
gazon. Hiermee worden voor een groot deel de 
ruimtelijke en de groenstructuur hersteld.

LEGENDA
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OPLOSSINGSRICHTING BOOMSTRUCTUUR 2050
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R Vroeger, 1889
Opvallend in de plannen van de verschillende 
ontwerpers is het aantal bomen.
Het zijn er niet veel, maar daar waar ze gebruikt 
worden zijn ze begeleidend of verbijzonderend.
In de Emmalaan en het Hogelandse park vormen 
ze vooral een laanstructuur of een begeleiding 
van paden en bebouwing.
In het Wilhelminapark zijn de boomgroepen 
uitgekiend gepland als onderdeel van een 
ensemble, met de bedoeling het oproepen van 
het illusionaire landschap met zijn bijzondere 
kleuren in bloemen, bladeren enzovoort.

Nu, 2004
Het sortiment is minder rijk dan bedoeld bij het 
ontwerp en de aanleg. Verschillende bomen 
staan op verkeerde plaatsen en daarbij is de 

hoeveelheid bomen enorm toegenomen. De 
laanstructuur in de Emmalaan is grotendeels 
verdwenen en in het Hogelandse park is de 
beleving van structuur helemaal weg.

Later, 2050
Er is een heldere structuur met een grote 
afwisseling in het sortiment en leeftijd. In het 
landschappelijke verhaal spelen kleuren en 
groeivormen een hele belangrijke rol. Deze rol 
wordt weer in ere hersteld.
Langs de Koningslaan is een bomenlaan 
aangeplant, waarmee de rijweg smaller is 
geworden.
In de Emmalaan zijn de lanen in ere hersteld. 
Belangrijk bij de aanplant van de nieuwe lanen 
is dat deze tegenoverstaand worden geplant. In 
het Hogelandse park worden de lanen vanuit de 
Emmalaan beëindigd.
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Vroeger, 1889
De heesterstructuur heeft in alle drie de parkdelen 
een belangrijk vormenspel in afwisseling met 
bloei en verschijningsvorm. De heesterstructuur 
begeleidt de zichtassen.

Nu, 2004
De structuur van de heestergroepen is in de 
Emmalaan in zijn geheel verdwenen. In het 
Hogelandse park en het Wilhelminapark zijn de 
oorspronkelijke structuren vervaagd. Dat wat nog 
aanwezig is, is niet rijk aan sortiment.

Later, 2050
De heesterstructuren zijn in alle parkdelen 
teruggebracht met dien verstande dat daar waar 
het gebruik en de heesterstructuur met elkaar 
conflicteren, het gebruik prevaleert.

Het resultaat is een afwisselend bloeiende 
heesterlaag, die open ruimtes weer begeleidt en 
afbakent en de wandelaar het totale overzicht 
over het park beneemt. De opbouw van de 
heestergroepen is laag aan de randen en hoog in 
het midden. Heestergroepen krijgen in plaats van 
een rafelige, een strakke rand. Groenblijvende 
heesters zijn essentieel voor het winterbeeld. 
Daar waar het voor de veiligheid nodig is, is 
gekozen voor een lage variant of voor een 
aanduiding.

OPLOSSINGSRICHTING HEESTERSTRUCTUUR  2050
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In dit ontwerp valt op dat er veel ruimtes met 
gazon zijn ontworpen. Deze vormen de open 
ruimtes in het hele gebied. Prettige plekken om 
op te picknicken, balspelen te spelen of gewoon 
rustig een boek te lezen.
In de Engelse landschapsstijl was er een 
afwisseling tussen strakke gazons die het water 
inliepen en ruigere hooilanden als verwijzing naar 
het agrarisch landschap.

2004
De hoeveelheid gazon is terug gelopen. De 
oorzaken zijn te veel schaduw van kleine 
bomen die groot geworden zijn, slijtage door het 
sportieve en recreatieve gebruik en het uitgroeien 
van heestergroepen. Op diverse plaatsen staan  

stinzenplanten. 
Het maaibeheer is vrij eenzijdig.

2050
Er is meer afwisseling in het grasbeeld. Strakke 
gazons rondom de vijver op het grote veld, in de 
Emmalaan en het Hogelandse park. Op andere 
plekken is er ruimte voor bloeiende graslanden 
in de zomer en meer stinzenbeplanting in het 
voorjaar. De gebruiker krijgt hierdoor een sterkere 
seizoensbeleving. Een bijkomend aspect is dat 
de ecologische waarde van het gebied wordt 
vergroot doordat er een aantal biotopen aan wordt 
toegevoegd.

OPLOSSINGSRICHTING GAZONSTRUCTUUR  2050
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1889
Opvallend in dit ontwerp is de grillige vijvervorm 
in het Wilhelminapark. Deze is heel kenmerkend 
voor de ontwerpen van Copijn. Met deze 
vijvervormen trachtte men de natuurlijke 
beekoevers te verbeelden. De steile oevers 
verwijzen naar de binnenbocht van de rivier, de 
flauwe oevers naar de buitenbocht. De vijver 
zelf verbeeldt de verbrede middenloop van de 
beekpartij. De hoeveelheid water in de oude 
ontwerpen is groter. 

2004
De karakteristieke vijvervorm is vereenvoudigd 
uitgevoerd. Hiermee is het verrassingseffect 
ven het beekdal verdwenen. De wateroevers 
binnen het parkgebied zijn op sommige plekken 

dichtgegroeid met opslag van ruigteplanten en 
heesters. Hiermee wordt de perspectivische 
vergroting van de ruimte door de spiegeling op 
het wateroppervlak ontkracht.
De watergangen rondom het Wilhelminapark 
worden onderbroken door duikers. Door de 
diepe ligging van de Biltse Grift en het te veel 
aan heesters en dergelijke is de Biltse Grift niet 
beleefbaar.
De eutrofiering van het watersysteem in het 
park is te wijten aan het feit dat het water vrijwel 
stilstaat. 
In de oeverbegroeiing en met name langs de 
eilanden blijft veelal zwerfvuil liggen waardoor 
ongewenste waterfauna zich een plek verovert in 
het parkgebied. 

OPLOSSINGSRICHTING WATERSTRUCTUUR  2050
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2050
De illusie van het grillige beekdal heeft vorm 
gekregen. Hiermee is het ruimtelijke beeld van 
het parkgebied verrijkt.
De duikers zijn verwijderd of vervangen door 
bruggen, passend binnen het algehele parkbeeld.
Er is meer doorstroming. De oevers zijn 
vrijgemaakt van opslag. Het beeld is een glooiend 
gazon dat geleidelijk overgaat in water.
De visuele relatie met de Biltse Grift wordt 
gegerealiseerd door de heesterbeplanting aldaar 
weg te halen. Een optie is een trap met passende 
steigervorm te maken.
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Zowel op de ontwerptekening als op de 
uitvoeringstekeningen uit 1896 is af te leiden dat 
er gewerkt is met een zekere mate van reliëf. 
Hiermee worden niet bedoeld heuvels of dalen, 
maar lichte landschappelijke glooiingen om de 
landschappelijke beleving te dramatiseren.
Om een voorbeeld te noemen, langs de vijver 
zijn steile en flauwe oevers. De randen liggen 
op een zelfde maaiveld hoogte maar het talud is 
of steil of glooiend. Andere voorbeelden zijn de 
verdieping van de gazons in de Emmalaan en het 
grote veld. Het gaat om een diepteverschil van 
decimeters die in een vloeiende lijn zijn verwerkt. 
Dit is in de perspectivische beleving van het 
parkgebied belangrijk.

2004
Van het reliëf is in het totale parkgebied weinig 
overgebleven. In de Emmalaan is helemaal geen 
reliëf.
In het Wilhelminapark is het reliëf in het grote veld 
nog wel aanwezig maar door de slechte staat niet 
te beleven.
Het kleine veld in het noorden heeft evenmin  
reliëf als de oevers van de vijver.

2050
Door het bijvormen van diverse delen is 
op diverse plaatsen reliëf aangebracht of 
hersteld,.waarmee de ruimtelijke beleving van het 
parkgebied is versterkt.

HET  RELIËF ZOALS ONTWORPEN IN 1896
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In het hoofdstuk “De beleidsvisie vertaald”zijn 
het mission statemant de uitgangspunten 
en de randvoorwaarden uitgwerkt in 
oplossingsrichtingen.
Het geheel is te bevatten in de volgende 
streefdoelen, met als resultaat het behoud van 
het unieke karakter van het Wilhelminapark 
en omgeving voor de toekomstige generaties 
Utrechters.

1. Herstel van de ruimtelijke structuur 
van het parkgebied zoveel mogelijk in 
overeenstemming met de oorspronkelijke 
ontwerpen.

2. Wonen en werken in balans, opdat de 
integriteit, de sfeer en de functie van het 
parkgebied niet worden aangetast.

3. Behoud van de rijks- en gemeentelijke 
monumenten en van de 
stedenbouwkundige structuur en de 
architectonische verschijningsvorm van 
het gebied.

4. Verkeer- en parkeerbeleid dat de 
integriteit, de sfeer en de functie van het 
parkgebied respecteert.

5. Herstel van de oorspronkelijke 
recreatiefunctie van het hele 
Wilhelminapark.

6. Behoud en versterking van de 
ecologische waarde van het parkgebied.
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