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Wilhelminapark – Groen parel verdient meer
Het Wilhelminapark is in 1931 vanuit een zekere visie aangelegd als park in de Engelse landschapsstijl. De
gemeente Delft heeft het benoemd tot een van de Groene Parels, een soort van groen monument. Helaas
wordt het park niet als zodanig beheerd.
“De heer O. de Vries heeft al wandelend verteld over het systeem van beplanting dat gevolgd is. De
buitenste rand is beplant met inheemse soorten die bestand zijn tegen felle en koude winden. De tweede
gordel is beplant met Noord Amerikaanse en de derde met Chinese en Japanse gewassen en als vierde is
een stukje inheemsch polderland”. (Quote uit de Groene Parels)
Uitvoering zonder visie op Groene Parel
Vanuit beleidsafdeling van de gemeente is een hoge betrokkenheid. Helaas worden keuzes soms gemaakt
zonder dat daarbij wordt gehandeld volgens de visie uit de Groene Parels. Voorbeelden:

Kroningsboom
Goed dat er een nieuwe linde is geplant, de zogenaamde
Kroningsboom. De locatie is echter midden in de zichtlijn van het
park geplaatst, die open hoort te blijven. En een linde staat daar
wel voor 300 jaar.
Foto kroningslinde in zichtlijn
Omgevallen wilg of speelboom?
Een andere vreemde keuze is die om een omgevallen
wilg te laten liggen als speelboom. Er zou overleg
komen om de nieuwe locatie voor de speeltuin in het
park in te passen, nu is ad hoc een omgevallen boom
tot speelboom benoemd, op een locatie een Engels
landschapspark onwaardig.

Engels landschapspark of ecologisch bosje?
In het park zijn natuurvriendelijke oevers her en
der aangelegd, ook is er een stukje waar takken
neergelegd zijn. Dit park is echter geen
natuurpark, maar een Engels landschapspark.
Foto speelboom
Wat wil de BVOW?
Kwaliteit beleid: kies voor versterking van de doelbeelden van de Groene Parel. Reserveer hier een
meerjarenbudget voor dat wordt beheerd door een kennisgroep uit ambtenaren, geadviseerd door het
groenplatform en door de politiek controleerbaar.
Kostenbesparing: probeer voor de Groene Parels te sturen vanuit goed toegepaste beplanting. Minder
snoeien is beter. Laag betaald werk inhuren is contraproductief. Liever minder vaak een dure hovenier die
kennis heeft en werkt naar plan.
Kwaliteit onderhoud: kies voor een hoogwaardige onderhoudsploeg. Hetzij intern of extern maar voor vele
jaren: bedrijven uit de buurt of een goed opgeleide club binnen de eigen dienst. Werken vanuit een goed
beheerplan op basis van de visie uit de Groene Parels.
Participatie: de buurt denkt graag mee over beplanting, adopteert graag een of meerder plantvakken voor
onderhoud en experts uit de buurt denken mee via het groenplatform.

