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INLEIDING
Het Park Oog in Al is een groene parel in de wijk West in Utrecht. Het is een goed
gebruikt en gewaardeerd stadspark. Het park is een rustpunt in de drukte van de stad.
Die rust en het groen met waardevolle oude bomen willen bewoners graag koesteren en
behouden. Het park en het bijbehorende huis Oog in Al met de theekoepel worden
gezien als een waardevol deel van ons cultureel erfgoed. Voor het park is de status van
gemeentelijk monument in aanvraag.
Bewoneradvies
In het kader van het project Park Oog in Al is een adviesgroep van bewoners opgezet die
een advies heeft ontwikkeld voor de toekomst van het park. Dit advies (10 februari
2014)
vormt een belangrijke basis voor het herstel- en beheerplan voor Park Oog in A en is
opgenomen in de bijlagen bij dit herstel- en beheerplan. De adviesgroep wordt bij de
planvorming en bij de ingrepen in het park betrokken. In het advies zjn de
kernkwaliteiten van het park benoemd: rust, cultuurhistorie, ecologie en diversiteit in
gebruik. Middels uitvoering van het herstel- en beheerplan worden deze kernkwaliteiten
per deelgebied hersteld, behouden of verder ontwikkeld.
In de eerste hoofdstukken van dit herstel- en beheerplan staat beschreven hoe het park
functioneert en wat belangrijke waarden van het park zijn. Ook biedt het praktische
gegevens over het park. Deze achtergrondinformatie is relevant bij het herstel, beheer
en de ontwikkeling van het park.
Herstel en Beheer
De hoofdstukken 4 en 5 van dit herstel- en beheerplan bieden een praktisch leidraad
voor de parkbeheerders om het park in de komende jaren te verbeteren. Hierin is
vastgelegd hoe het herstel en beheer van het park in de komende jaren concreet wordt
aangepakt. Dit herstel- en beheerplan beschrijft eindbeelden van de verschillende
beheergroepen met richtlijnen om de eindbeelden te bereiken. De gebruiker van dit
beheerplan wordt voldoende vakkundig geacht om de beschreven eindbeelden en
beheerrichtlijnen op een juiste manier te interpreteren om de jaarlijkse
beheermaatregelen te bepalen.
Ontwikkeling
In het herstel- en beheerplan wordt ook het kader beschreven voor mogelijke
toekomstige ontwikkelingen in het park. Deze toekomstvisie voor het park en de te
ontwikkelen deelprojecten zijn beschreven in hoofdstuk 6.
Deze deelprojecten zijn gebaseerd op het bewonersadvies . Door uitvoering van deze
deelprojecten kunnen delen van het park geleidelijk aan projectmatig worden
heringericht. Deze mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het park zijn in het
beheerplan benoemd, maar hiervoor zijn nog geen afgeronde ontwerpen. Er zijn ook
nog niet de benodigde middelen om alle projecten te realiseren. Zodra een deelproject
actueel is, zullen bewoners worden betrokken bij de plan-ontwikkeling. Zodra een
deelproject is gerealiseerd, wordt het herstel- en beheerplan geactualiseerd, zodat het
beheer wordt toegesneden op de nieuwe situatie.
Planning
De looptijd van het herstel- en beheerplan is circa 10 jaar. Gezien de genoemde
ontwikkelingen wordt het aanbevolen om dit plan regelmatig te actualiseren om de
gerealiseerde deelprojecten in het plan te verwerken en het beheer af te stemmen op de
laatste ontwikkelingen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn na 2 jaar, na 3 jaar en na 5
jaar. Als alle deelprojecten in het park zijn voltooid , kan de laatste up-date plaatsvinden
en is het beheerplan definitief. In de parkdelen die herontwikkeld worden, zal het
eindbeeld later worden bereikt dan in overige parkdelen en later worden overgegaan
naar het reguliere beheer.
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1. BESTAANDE SITUATIE
1.1 Plangrens
Park Oog in Al is een openbaar stadspark. In het park zijn groen, water, paden,
kunstobjecten, een speelplek en een hertenweide. Dit herstel- en beheerplan betreft het
plangebied, zoals op onderstaande kaart is aangegegven. Het plangebied wordt
begrensd door de Mozartlaan, Everard Meijsterlaan, Vleutensche Wetering en de
Leidsche Rijn.
Het park is aangelegd rond 1921 op een deel van een landgoed met een villa en
theekoepel uit de 18 e eeuw. Deze historische bebouwing is nog aanwezig.
Er ligt een woonhuis in het park aan de Leidsche Rijn. Dit perceel valt buiten het
plangebied. Aan de Leidsche Rijn is een aantal ligplaatsen voor woonboten die vanaf het
park bereikbaar zijn. Vanaf de Leidseweg en de Kanaalweg is het park goed zichtbaar.
Aan de Kanaalweg grenzen twee woningen met tuinen aan het park. Hier is ook een
aantal (moes)tuinpercelen.
Aan de Mozartlaan liggen eengezinswoningen uit de jaren 1930 en aan de Everard
Meijsterlaan liggen appartementen aan het park die opgeleverd worden in 2015.
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1.2 Bestaand groen
Park Oog in Al heeft een bijzonder mooi bomenbestand. Er zijn meer dan 500 bomen
van veel verschillende soorten in het park.
Een deel van de bomen stamt uit de tijd dat het gebied nog een landgoed was. Sommige
bomen zijn ouder dan 100 jaar en zeer waardevol, zoals een aantal oude, zeer fraaie
eiken. Een deel van de bomen is later aangeplant bij de aanleg van het Park Oog in Al in
de jaren ’20.
De meeste bomen hebben een redelijk tot goede conditie en een voldoende tot goede
toekomstverwachting. Enkele bomen zijn van slechte kwaliteit, doordat ze bijvoorbeeld
last hebben van kastanjeziekte.
Er is een tuin met vaste planten op de zogenaamde violenheuvel die zeer wordt
gewaardeerd door parkbezoekers.
De parkweides met gazon aan de Mozartlaan worden veel gebruikt. Dit gazon ligt er op
een aantal plekken niet goed bij. Op de noordelijke parkweide wordt het gras overbelast
door verblijf, sport en spel. Dit is met name in de winter een probleem. Ook is op een
deel van het gazon wateroverlast.
De bossages in het park staan er over het algemeen niet fraai bij. Deze zijn uitgegroeid,
rommelig en eenzijdig van samenstelling. In de beplanting zijn veel kale plekken.

1.3 Gebruik
Op een klein oppervlak biedt het park veel mogelijkheden tot gebruik en diverse
voorzieningen. Door de ligging van het parktemidden van dichtbebouwde stadswijken
kent het park een hoge gebruiksdruk. Het park wordt op verschillende manieren en door
verschillende leetijdscategorieën bewoners gebruikt. Het park biedt de mogelijkheid tot
rondwandelen, aangelijnd honden uitlaten, spelen, sporten, zonnebaden en
natuurbeleving. Er zijn bankjes en ligstoelen om even te verblijven en anderen te
ontmoeten.
Het voornaamste gebouw in het park is Huis Oog in Al met theekoepel. Voor het huis
wordt op dit moment een nieuwe bestemming gezocht.
De bunker die in de tweede wereldoorlog in het park is gebouwd is ook een monument.
De bossages rondom de bunker worden gebruikt als spannende speelplek.
Naast het huis ligt het keramiek-atelier, een werkplek en cursusruimte van een
ondernemer. Deze gebouwen en de woonboten zijn bestemmingen in het park die ook
door auto’s worden bezocht. Er is een autoparkeerplaats bij het huis. Af en toe wordt
deze verharde plek gebruikt voor een kerstmarkt of dergelijke kleinschalige
evenementen.
Centraal in het park ligt de hertenweide. Deze wordt onderhouden door de stichting
Park Oog in Al. De stichting wordt gerund door buurtbewoners. Zij maken gebruik van
een aantal gebouwtjes bij de hertenweide. Van hier uit werkt de stichting aan
natuureducatie.
Langs de oever van de Leidsche Rijn wordt soms gevist.
De parkweides worden gebruikt voor picknicken en spelen. De nabijgelegen
Dominicusschool en de buitenschoolse opvang gebruiken het park om de kinderen te
laten buiten spelen.
Het park wordt veel gebruikt door trimgroepjes en andere sporters.
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Er is een hondentoilet op de hoek van Mozartlaan en Everard Meijsterlaan. Hier kunnen
honden aangelijnd hun behoefte doen. In het Park Oog in Al geldt het normale Utrechtse
hondenbeleid: honden moeten aan de lijn worden gehouden en uitwerpselen moeten
worden opgeruimd.
Hoewel het park intensief wordt gebruikt, is de uitstraling van het park niet optimaal.
Het oorspronkelijke meubilair is vervangen door verschillende soorten banken, paaltjes
en hekjes en maakt daardoor een onsamenhangende rommelige indruk.
De meeste parkpaden zijn voetpaden met grindverharding, zoals in de oorspronkelijke
situatie. De voetpaden worden momenteel 1 keer per 3 jaar opgehoogd met grind.
Vanaf de Kanaalweg tot Mozartlaan/Mozartbrug loopt een fietspad door het park.
In de loop der tijd zijn op verschillende plekken in het park andere
verhardingsmaterialen toegevoegd. Fietsers en automobilisten kunnen daardoor ook
gebruik maken van paden waar zij ongewenst zijn. Auto’s en fietsers zijn op sommige
plekken hinderlijk voor het parkgebruik.

1.4

Bodemopbouw en grondwater

Volgens de regio indeling Fysisch Geografische Regio ligt het Park Oog in Al in het
rivierengebied. De grondsoort bestaat voor het grootste deel uit klei.
De grondwaterstand fluctueert tussen + 0.00 NAP (zomerpeil) en + 0.30 NAP
(winterpeil).
In het park is enig reliëf aanwezig. Het maaiveldniveau is gemiddeld circa + 2.00 NAP.
Het monitoren van de grondwaterstand vindt plaats door peilbuizen die zich bevinden in
de omgeving van het park.
Er is wateroverlast in de lager gelegen delen van het park . Dit is het geval in de
hertenweide en bij de noordelijke parkwiede tussen de hertenweide, de Mozartlaan ter
hoogte van de Beethovenlaan en de Everard Meijsterlaan. In natte perioden blijven
plekken in het gazon en in de voetpaden lang onder water staan. Dit lijkt te worden
veroorzaakt door een slechte toplaag die in de loop der jaren is ontstaan door:
 Achterstallig onderhoud;
 Intensiever gebruik door trimgroepjes en kinderen van de nabijgelegen basisschool
Sint Dominicus;
 Schaduwwerking van de bomen, waardoor er minder verdamping plaatsvindt;
 Infiltratieputjes langs de voetpaden die zijn overgroeid met gras.
Ook in de hertenweide staan soms grote plassen. Ook hier kan het zijn da t er te weinig
onderhoud is gepleegd waardoor de toplaag van de bodem teveel is dicht getrapt.
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2. HISTORISCHE EN MONUMENTALE WAARDEN
2.1 Geschiedenis
In 1918 koopt de gemeente het landgoed Oog in Al aan om het deels te transformeren tot
park, deels tot nieuwe woonwijk. Het landgoed gaat in oorsprong terug op het zeventiendeeeuwse landgoed van jonker Everard Meyster, die hier in 1667 aan de Leidsche Rijn een huis
en theekoepel liet bouwen met uitzicht op een geplande (maar niet uitgevoerde)
stadsuitbreiding. Hij noemde het landgoed ’t Oog in Al. In de achttiende en negentiende eeuw
wisselde het landgoed diverse malen van eigenaar. Bij de aankoop in 1918 door de gemeente
bestaat het landgoed uit een in hoofdzaak negentiende-eeuwse tuinaanleg en boomgaarden.
De op dat moment nog aanwezige bebouwing gaat deels terug tot de achttiende eeuw (het
landhuis zou zelfs nog ouder muurwerk kunnen bevatten). Landhuis, koetsierswoning, de
theekoepel en een schuur blijven behouden om opgenomen te worden in het park. Het
landhuis wordt verbouwd tot theehuis.
Het te ontwerpen park gaat deel uit maken van een nieuwe woonwijk. De stedenbouwkundige
onderlegger van de nieuwe wijk en het park komen voort uit het Uitbreidingsplan voor
Utrecht van H.P. Berlage en N. Holsboer, de eerste versie uit 1920.
Plantsoenmeester J.J. Denier van der Gon ontwerpt een park in landschappelijke stijl met
slingerende waterpartijen, rondlopende paden, hoogteverschillen, open en gesloten delen en
zichtlijnen. Enkele bestaande (oude) bomen en boomstructuren worden meegenomen in de
nieuwe parkaanleg.
Centraal in het park komt een speelveld, omsloten door de slingerende waterpartij. Parallel
aan de waterpartij loopt een pad en vormt samen met enkele andere paden een ‘wandeling’
door het park. Waar paden en water elkaar kruisen komen bruggetjes. Aan de zijde van de
woonwijk zijn grote gazons gelegen. Er zijn entrees aan de Mozartlaan, de Everard
Meysterlaan en één aan de Kanaalzijde. Er wordt een bloementuin aangelegd (hoek Everard
Meysterlaan/ Kanaalweg) en twee speelplekken voor de kinderen, één bij de Mozartlaan en
één nabij het theehuis. In het ontwerp spelen hoogteverschillen een belangrijke rol, evenals
zichtlijnen. Prominent in het park ligt een heuvel met daaraan een tot vijver verbreed deel van
de waterloop. Hierboven komt een bank met uitzicht naar alle zijden. De voet van de heuvel
is ingericht met bloemen.
Naast het tot theehuis verbouwde landhuis, wordt een muziektent gebouwd (afgebrand en
niet herbouwd).
Tijdens de aanleg blijkt dat er ook een botenhuis voor de roeivereniging Triton in het park
geplaatst te moeten worden. Het botenhuis zal in 1978 weer verdwijnen, alleen de
oeverinrichting is nog aanwezig. In 1940 wordt aan het centrale speelveld een hertenkamp
toegevoegd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt een schuilbunker gebouwd op de heuvel.
Ter camouflage hiervan worden na de oorlog bomen gepland aan de voet van de heuvel.
Op de kelder van de afgebrande muziektent wordt in 1952 een gebouwtje voor de scouting
neergezetIn 1961 wordt het theehuis vervangen door de functie van Openbare Bibliotheek en
wijkcentrum.
Recentelijk is de bibliotheek uit het park verhuist naar het aangrenzende Cereolterrein en het
scoutinggebouwtje is nu in gebruik als keramiekatelier.

2.2. Beschrijving parkaanleg
Bij de herinrichting van buitenplaats tot wandelpark in de jaren 1922-1923 zijn in de
omgeving van het huis zoveel mogelijk oude bomen gespaard gebleven. Het gaat dan met
name om solitairen (o.a. linde, treurwilg, paardenkastanje) op de oever langs de Leidsche
Rijn, de laan van bruine beuken tussen het huis en de brug naar de Kanaalweg en knotessen
langs de oude sloot (langs de
koetsierswoning). Het overige terrein van de buitenplaats bestond grotendeels uit grasland en
boomgaard en heeft bij de herinrichting tot wandelpark een geheel nieuwe invulling
gekregen.
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Op basis van historische afbeeldingen en een analyse van het huidge park, zijn een aantal
karakteristieken in de parkaanleg en specifieke elementen met betrekking tot de
beplantingen te duiden:
 Onderdeel van het oorspronkelijk ontwerp zijn open, lege grasvlakken met daarin
enkele, strak vormgegeven, beplantingsgroepen (‘clumps’) met bossages en bomen.
Solitaire, of gestrooide bomen in het gras komen weinig voor. Het gazon loopt bijna
overal tot de waterlijn van de waterpartijen. Er zijn ruime gazons om te recreëren en
de centrale parkweide (waar nu de hertenweide is) is bedoeld voor ‘elegante
balspelen (geen voetbal!)’. Het centrale veld is bewust maar op één plaats
toegankelijk, en wordt omringd door de waterpartij.
 Onderdeel van het originele ontwerp is een vaste plantentuin, in het ontwerp ‘de
ruïne‘ genoemd. Hier werd een rotstuin aangelegd. Nu is deze plek bekend als de
zogenaamde ’violenheuvel’.
 Een andere onderdeel van het originele ontwerp is de opgeworpen heuvel
(aanvankelijk met een bankje) met vaste plantentuin aan de waterkant. Hier is later de
bunker gekomen. De heuvel had bovenop een paardenkastanje met ronde zitbank. Op de
zuidoost helling was lage beplanting aanwezig, langs het water polvormige oeverplanten.
Tussen het water en de lage beplanting was een brede grasstrook. Op de overgang van de
heuvel naar de hogere beplanting met opvallend veel berken, stonden solitaire
sierheesters en enkele bloeiende bomen. Deze heuvel is met de bouw van de bunker en
naderhand wat betreft beplanting nogal gewijzigd.
 Het ontwerp gaat uit van een 'open' en overzichtelijke parkstructuur met een aantal
belangrijke zichtlijnen. De situering van solitaire bomen, boomgroepen en bossages
(bomen in combinatie met heesters) ondersteunt die zichtlijnen.
 Extra versiering in de vorm van rechthoekige perken is aangebracht langs de
Mozartlaan, op de grens van de nieuwe woonwijk. Door de jaren heen is een
wisselende invulling van de perken te zien. Terugkerend is een uniforme invulling per
vak.
 De parkentree aan de Mozartlaan/Beethovenlaan vormt het koppelstuk tussen het
landschappelijk ontworpen park en het rechte stratenplan van de woonwijk: de as van de
symmetrische entree komt in het verlengde van de Beethovenlaan, met symmetrische
beplanting van perken, waarbij de paden geleidelijk symmetrisch overgaan in gebogen
paden.
 Ter versterking van het ruimtelijke effect kwamen er:
- grasstroken tussen pad en beplanting ,
- grazige oevers langs waterpartij en veelal een grasstrook tussen water en
beplantingsgroepen,
- veel solitaire bomen en boomgroepen in gazon, veelal gesitueerd verspreid langs de
paden,
- variatie in boomvormen rondom de centrale weide (o.a. smal opgaande Populus nigra
'Italica',
ronde kronen van paardenkastanje, ijle kronen van berken, treurvormen).
 De meeste heestergroepen kenden een samengestelde opbouw met variatie in
soorten en
een afwisseling in wintergroen en bladverliezend. De soorten zijn meestal
groepsgewijs
aangeplant. Daarbij is een opbouw in hoogte waarneembaar, met lager blijvende
soorten langs de randen en hogere heestersoorten en bomen in het midden van de
groep. Precieze soorten zijn op basis van het historisch beeldmateriaal moeilijk te
onderscheiden. Op enkele plekken zijn groepen rhododendrons toegepast, als
wintergroene accenten.
 Daarnaast is er een onderscheid worden tussen gesloten heesterpartijen, waarin
verspreid
bomen, en 'transparante' groepen waarin bomen en heesters losjes bij elkaar zijn
gegroepeerd in gazon (dus geen zwarte aarde).
 Op beeldmateriaal van kort na aanleg wordt de indruk gegeven dat naaldbomen en
coniferen relatief weinig zijn toegepast. Vooral in de omgeving van de ruïne zijn dennen
aangeplant. Vanaf circa 1930 lijkt het dat op enkele plekken in het park kleinere coniferen
10

zijn toegevoegd, zoals verspreid in enkele beplantingsgroepen en als solitair in gazon in
de parkzone langs de Mozartlaan.
 Het tegenwoordig grote aandeel wintergroene heesters (overwegend taxus) is pas veel
later aangeplant, en vervangt de oorspronkelijke heesterlaag die wegviel ten gevolge van
een toenemende schaduw onder oude bomen.
Recente ontwikkelingen.
De beplanting is in de loop der decennia eenvormiger geworden, met name om het beheer en
onderhoud minder arbeidsintensief te maken. Uit historisch onderzoek (2015) is gebleken dat
er aanvankelijk een grotere soortenrijkdom was aan bloeiende planten en heesters. Ook zijn
er op diverse plaatsen in de loop der tijd juist in de zichtlijnen bomen en heesters geplant.
Om redenen van veiligheid en beheerbaarheid zijn er op meerdere plekken hekken gekomen,
die eveneens de openheid en het zicht vertroebelen.
Ondanks latere ingrepen en soberder beheer heeft het Park Oog in Al in belangrijke mate
zijn oorpronkelijke aanleg behouden. De inmiddels volwassen bomen vormen een uiterst
waardevolle bijdrage aan de groene oase in de wijk. De kenmerkende waterpartijen en ruime
gazons bieden ruimte, licht en openheid.
De hoge waardering die het park heeft bij de bewoners van de aangrenzende wijk heeft onder
andere geleid tot het aanvragen van de status van gemeentelijk monument. Het park heeft
meer dan voldoende monumentale kwaliteiten om de status van gemeentelijk monument te te
verkrijgen.

2.3 Monumentale waarden.
De monumentale waarden betreffen met name de nog herkenbare oorspronkelijke aanleg uit
1922-1923 met de daarbij behorende (boom)beplanting, inclusief de in het plan opgenomen
oudere bomen. De hoofdopzet van het parkontwerp wordt gekenmerkt door de
padenstructuur (‘wandeling’), de slingerende waterloop, de open en gesloten ruimten,
hoogteverschillen en zichtlijnen.
Het landhuis is reeds beschermd als rijksmonument, evenals de theekoepel.
Het park is weliswaar ontworpen in Landschapsstijl, maar de stijl is strakker dan die van de
typische negentiende eeuwse landschapsparken. Er is sprake van een variant op de
Landschapsstijl die passend is voor de jaren twintig: niet voor niets waren alle toegevoegde
gebouwde elementen: de bank op de heuvel, de brugleuningen (nu veelal gewijzigd), de
theekoepel en het botenhuis ontworpen in Amsterdamse Schoolstijl.
Park Oog in Al is dan ook van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een stadspark in
Landschapsstijl daterende uit de eerste helft van de twintigste eeuw, met bijbehorende
karakteristieke aanleg en (boom)beplanting. Het is van tuin historisch belang als onderdeel
van het oeuvre van de Utrechtse plantsoen meester J.J. Denier van der Gon. Het park is tevens
van stedenbouwkundig belang als onderdeel van de aanleg van de wijk Oog in Al, zoals
voortgekomen uit het Uitbreidingsplan voor Utrecht van H.P. Berlage en N. Holsboer uit 1920.
Tevens is het park van historisch belang vanwege de oorsprong als zeventiende-eeuws
landgoed ’t Oog in Al van Everard Meyster.
De gemeentelijke monumentenstatus voor het park is in voorbereiding.
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3 NATUURWAARDEN
De natuurwaarden in Park Oog in Al worden door bewoners zeer gewaardeerd.
Stadsnatuur floreert hier: Er zijn in het park kleine zoogdieren, vogels, vleermuizen en
insecten. Daarnaast is er een grote hoeveelheid diverse bomen, planten en
kruidensoorten te vinden.

3.1. FAUNA
Er is geen gebiedsdekkend onderzoek beschikbaar van de natuurwaarden van Park Oog
in Al. Er zijn wel losse waarnemingen opgenomen in de Nationale Databank Flora en
Fauna (NDFF), met vooral vogelwaarnemingen. Deze laten een vrij diverse vogelfauna
zien passend bij de verschillende biotopen in het park: hoge oude bomen, kleinere
bomen en struweel, grasland, water met oeverbegroeiing en bebouwing. Opvallend is de
waarneming van de eekhoorn, zo diep de stad in en holenbroeders als boomklever,
grote bonte specht, groene specht en bosuil, die horen bij oudere bomen met holtes.
Ook appelvink en grauwe vliegenvanger als broedvogels zijn interessant. Buiten de
broedtijd wordt het park incidenteel bezocht door houtsnip en wielewaal. Ook wordt de
ijsvogel gezien. Het park wordt regelmatig bezocht door een groep sneeuwganzen, een
niet inheemse ganzensoort.
De laatste vier soorten zouden verwilderde tuinexemplaren kunnen zijn.
Er zijn nauwelijks waarnemingen van vlinders en libellen, maar de structuurrijkdom van
het park, de diversiteit in beplanting en de aanwezigheid van water met hier en daar een
natuurvriendelijke oeverstrook is ook van belang voor een gevarieerde insectenfauna.
Met een bathoppper (een apparaat dat vleermuisgeluiden automatisch opneemt) is in het
park vleermuisonderzoek uitgevoerd in het voorjaar van 2014. Daaruit is af te leiden dat
er vleermuizen foerageren in het park. Er is geen onderzoek uitgevoerd naar
verblijfplaatsen van vleermuizen. Bewoners vermoeden dat vleermuizen overwinteren in
de omgeving van de bunker.

3.2 FLORA
Aan beschermde plantensoorten zijn tongvaren, ruig en prachtklokje evenals knikkend
en gewone vogelmelk waargenomen.
In het park komen 524 bomen voor. Het bomenbestand is zeer divers qua leeftijd en
soort.
De soorten bomen die vooral voorkomen zijn: eik, robinia, plataan, kastanje, beuk,
esdoorn, linde en pinus. In het park staan dus niet alleen inheemse soorten (soorten die
van oorsprong in Nederland voorkomen), maar ook exoten (soorten die van oorsprong
uit het buitenland komen).
In het park zijn in 2013 natuurvriendelijke oevers aangelegd. Het doel hiervan was het
vergroten van de waterkwaliteit en de ecologische kwaliteit. Zo zijn er op een aantal
plaatsen voorzetwanden geplaatst en beschoeiingen zijn verlaagd tot aan de waterlijn.
In de plas-draszone die zo ontstaat zijn diverse groepen kruidenvegetatie aangeplant
zoals Kattestaart, Zwanebloem, Watermunt en Kalmoes bij de voorzetwanden. Op de
schaduwrijke oevers is kleine maagdenpalm aangeplant. De zonrijke oevers zijn beplant
met Dotterbloem, Grote Egelskop, Gele lis, Moerasspirea en Kattestaart. Drijvende
waterplanten zijn geplant om de waterkwaliteit te verbeteren zoals met Witte waterlelie,
Kikkerbeet en Gele plomp. Fijn Hoornblad is als ondergedoken waterplant aangeplant.
De aanplant op de oevers was de eerste twee jaar beschemd door een gaashek. Dat is in
het voorjaar van 2015 deels verwijderd. Het lijkt erop dat de ontwikkeling van de vakken
langs de grote vijver en de waterplanten achterblijft door vraat van ganzen.
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3.3 BESCHERMING FLORA EN FAUNA
In de Flora en Faunawet zijn verschillende verbodsbepalingen opgenomen om in het wild
levende flora en fauna te beschermen. Bij beheer en ontwikkeling van Park Oog in Al
moet vanzelfsprekend aan dzee wet worden voldaan. Het is verboden om dieren
opzettelijk te verontrusten, te doden of hun rust- of verblijfplaats te verstoren of te
beschadigen. Ook is het verboden om beschermde planten te beschadigen of van hun
groeiplaats te verwijderen. De Flora en Faunawet legt daarnaast een algemene
zorgplicht op voor alle (wilde) dieren en planten en hun directe leefomgeving.
Ruimtelijke ontwikkelingen en uitvoering van projecten of (beste mmings-)plannen
mogen niet in strijd zijn met de internationale richtlijnen of de Flora en Fauna wet.
Indien er een besluit wordt genomen op grond van de Wet ruimtelijke ordening waarbij
de uitvoering van het besluit gevolgen kan hebben voor beschermde soorten, moet
getoetst worden of beschermde soorten aanwezig (kunnen) zijn. Ook dient te worden
bekeken wat de eventuele effecten van de activiteiten op de soorten zijn. De centrale
vraag daarbij is of er een vrijstelling of een ontheffing nodig is op grond v an de Flora en
Faunawet. Dit is afhankelijk van de beschermingsgraad van de aangetroffen soort.
Bestendig beheer en onderhoud, dat is beheer en onderhoud dat regelmatig in het park
wordt uitgevoerd, is niet strijdig met de Flora en Faunawet.
Wanneer oude bomen vanwege veiligheid moeten worden verwijderd is het wel van
belang om na te gaan of er een vleermuisverblijfplaats of jaarrond beschermd nest in
aanwezig is.
De gemeente hanteert een werkprotocol flora- en fauna voor ruimtelijke ontwikkeling en
beheer. In dit werkprotocol, de gedragscode Flora- en Faunawet genoemd, wordt
beschreven hoe je bij verschillende werkzaamheden omgaat met beschermde soorten.
Het werkprotocol bestaat uit een natuurkalender (welke activiteit doe je in welk
jaargetijde) en werkbeschrijvingen (hoe doe je wat je doet). Deze gedragscode werkt als
een periodieke ontheffing, waardoor, bij het volgen van de werkprotocollen, voor veel
soorten geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Om de gedragscode optimaal te
gebruiken is kennis nodig van de verspreiding van soorten. Hiervoor is de ecologische
atlas ontwikkeld. De atlas is een digitaal systeem waar alle gegevens van onderzoeken
in kunnen worden opgeslagen en gepresenteerd op kaart. Het systeem heet de NDFF
(Nationale Databank Flora en Fauna.)
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4. HERSTEL
Doel van het herstel- en beheerplan is om de oude luister in het park te herstellen,
zodat de kwaliteiten rust, diversiteit, ecologie en cultuurhistorie weer optimaal beleefd
kunnen worden en voor de toekomst geborgd zijn.
Belangrijke pijler hierbij is het oorspronkelijke ontwerp. Dat wil niet zeggen dat het
oorspronkelijke ontwerp wordt gereconstueerd. Met een hedendaagse blik wordt
geprobeerd de kwaliteiten van het oorspronkelijke ontwerp weer te herstellen. Op deze
manier wordt de komende jaren gewerkt aan een heldere ruimtelijke structuur voor een
aantrekkelijk park.

4.1 Herstel zichtlijnen en vergroten contrasten
De zichtlijnen worden hersteld indachtig het oorspronkelijke ontwerp. Door de
zichtlijnen wordt het park op een gevarieerde manier beleefd. Beslotenheid wisselt zicht
af met open ruimte en diepte. Op diverse plekken in het park bieden de zichtlijnen
doorzicht, met de beplanting als coulissen. Vanaf de randen van het park en vanaf
hoger gelegen delen is er op verschillende plekken (over-)zicht op de ruimte en diepte
in het park. Om dit te bewerkstelligen zal op bepaalde plekken hoge beplanting moeten
worden verwijderd. Hiervoor in de plaats komt gazon of laagblijvende beplanting. Dit is
bijvoorbeeld het geval langs het water van de Leidsche Rijn. Hier wordt de beleving van
het water vergoot door het verwijderen van (onder)beplanting. Om de zichtlijnen op en
over het water te verbeteren, zou het ook wenselijk zijn om op termijn minder
woonboten rondom het park te hebben, met name in de omgeving van de theekoepel.
Ook de zichtlijnen over de hertenweide wordt hersteld door het verwijderen v an
beplanting tegen de hekwerken. De te herstellen zichtlijnen zijn te zien in de nieuwe
beheerkaart.
4.1.1. Ruimtelijke werking van bomen
Bomen in gazons kwamen in het oorspronkelijke ontwerp niet veel voor. Om de
contrasten tussen open ruimtes en besloten plekken te versterken zullen de parkweides
zo ruim en weids mogelijk moeten worden. Nu zijn die plaatselijk dichtgegroeid.
Ruimtelijk gezien is langs de randen van de parkweiden aan de Mozartlaan wel plek voor
bomen. Ook een bomengroep in de centrale weide (hertenweide) is op zijn plaats. De
bormen kaderen de parkweiden in.
Uitgangspunt is dat er (weinig tot) geen bomen gekapt worden, want gemeentelijk
beleid is dat er niet onnodig gezonde bomen worden gekapt. Aanleidingen om bomen te
verwijderen kunnen zijn: ziektes, storm of dunningen. Dunningen kunnen bijvoorbeeld
nodig zjin wanneer bomen te dicht op elkaar staan en het goed is voor de ontwikkeling
van de bomen als er wordt gedund.
In het verleden is bij het planten van struiken en bomen niet altijd rekening gehouden
met het oorspronkelijk ontwerp van het park. Daardoor zijn sommige doorzichten in het
park dicht geplant. Om de ruimtelijke kwaliteit en de natuurwaarden in het park te
vergroten staat in dit herstel- en beheerplan niet alleen hoe bestaande bomen worden
beheerd maar ook wat er gebeurt wanneer zieke of dode bomen moeten worden gekapt
of verwijderd. Op bepaalde plekken wordt een dode boom vervangen door een nieuw
boom van dezelfde soort. Op andere plekken worden geen bomen bijgeplant om meer
openheid in het park te brengen. In de beheerkaart zijn parkdelen aangegeven waar het
wenselijk is dat er op termijn minder bomen in het gras staan. In deze gebieden vindt
geen herplant van bomen plaats.
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4.1.2 Ruimtelijke werking van bossages
In samenhang met het terugbrengen van de zichtlijnen wordt het contrast tussen open
ruimtes en besloten plekken hersteld.
Contrasten worden hersteld tussen beplanting en gazon; tussen besloten plekken en
grote open ruimtes. Daardoor ontstaat weer een heldere structuur in het park. Bossages
moeten daartoe opnieuw worden opgebouwd, zodat er duidelijk onderscheid komt
tussen gazon en vormgegeven beplantingsgroepen. Het oorspronkelijke ontwerp biedt
hiervoor het kader.
Door een gedoseerde opbouw van groen wordt de wandeling door het park weer een
afwisselende beleving van open ruimtes en besloten plekken.

Bestaande beplanting Everard Meisterlaan/Violenheuvel

Eindbeeld beplanting Everard Meijsterlaan/Violenheuvel met grotere contrasten
open/dicht

16

Eindbeeld beplanting Everard Meijsterlaan/Violenheuvel met grotere contrasten
open/dicht

Eindbeeld beplanting Everard Meijsterlaan/Violenheuvel met grotere contrasten
open/dicht
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4.1.3 Ruimtelijke werking van oeverbeplanting
Lastig te beheren delen van het park zijn de taluds of oevers. Zeker de oevers rondom
de omheinde hertenweide zijn moelijk bereikbaar. Beplanting tegen de hekken
belemmert op een aantal plekken het doorzicht terwijl hier zichtlijnen gewenst zijn.
Voorlopig is de enige oplossing om intensiever te beheren. Op termijn zal de oplossing
gezocht kunnen worden in het verplaatsen van het hek en/of de keuze voor een ander
type hek.

Bestaande situatie beplanting oevers rondom dierenweide
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Eindbeeld beplanting oevers rondom dierenweide

Eindbeeld beplanting oevers rondom dierenweide met bestaand hek
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Eindbeeld beplanting oevers rondom dierenweide met laag hek

4.2 Vergroten natuurwaarden
4.2.1 Diversiteit van bomen
De grote diversiteit aan bomen is een belangrijke kwaliteit van Park Oog in Al. Ook in
het oorspronkelijk parkontwerp was een grote diversiteit aan boomsoorten aanwezig.
Deze waren verschillend van grootte, kroonvorm, bladvorm en –kleur, stam,
takkenstructuur en bloei.
Om de diversiteit van bomen in Park Oog in Al te behouden en versterken is een lijst
opgesteld waarop enerzijds soorten staan waarvan op termijn minder bomen in het park
gewenst zijn en anderzijds van soorten waarvan meer bomen in het park gewenst zijn.
Deze lijst is opgenomen in de bijlage.
Door het hanteren van de lijst wordt afgeweken van het standaard-bomenbeheer waarbij
een dode boom in proncipe wordt vervangen door een boom van dezelfde soort. Bij het
opstellen van de bomenlijst is rekening gehouden met het bestaande bomenbestan d, de
oorspronkelijke boomsoorten, de bodem en groeiomstandigheden, natuurwaarden en
beheerbaarhied.
Om de natuurwaarden te vergroten is het wenselijk om oude bomen zoveel mogelijk te
laten staan, Oude bomen in beplanting met scheuren en holtenin de stam zijn
interessant voor spechten, boomklevers en boombewonende vleermuizen. Grote bomen
bieden in de hoge kroon broedgelegenheid voor andere soorten vogels dan struweel. Als
oude bomen aangetast raken door schimmels, dan is het de wens om die zoveel
mogelijk laten staan, tenzij het echt niet kan vanuit veiligheid. Dan nog is het wenselijk
de kroon eruit te halen en de stam te laten staan.
mits ze geen gevaar opleveren voor parkbezoekers. Ook kan dood hout plaatselijk
blijven liggen in grote bossages omdat dood hout extra ecologische kwaliteit levert
doordat het kansten biedt aan houtpaddenstoelen, vogels, vleermuizen en amfibieën.
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Bij dunningen van bomen in bosplantsoen zijn de volgende beheerrichtlijnen van
toepassing:
De bosplantsoenvakken zullen gefaseerd worden teruggezet en ingeplant, passend
binnen de visie en historische context van het Park Oog in Al.
Hierna zullen er periodieke dunningen van met name de bomenlaag in de
bosplantsoenvakken noodzakelijk blijven. Dit is nodig om voldoende licht aan de str uiken kruidenlaag door te laten, zodat die zich voldoende kan ontwikkelen en er geen kale
plekken of open ruimten ontstaan.
De beste manier om consequent deze hoogdunningen uit te voeren is door middel van
het aanwijzen van toekomstbomen. Toekomstbomen zijn de meest vitale bomen met de
meeste kansen. Hierbij worden steeds weer dezelfde bomen bevoordeeld. De richtlijn is
dat een hoogdunning om de circa 5 tot 7 jaar zal plaatsvinden. Naast dunning is ook
verjonging nodig, door de aanplant van een evenredig aantal nieuwe bomen.

4.2.2 Diversiteit van bossages
Het beplantingsassortiment is in de loop der jaren eenzijdig geworden en wordt
verjongd.
Het bewonersadvies vraagt om een grote afwisseling van soorten te bereiken in kleur,
textuur en bloeiperiode. Soorten die wintergroen zijn worden afgewisseld met
bladverliezende soorten. Er worden ook besdragende soorten toegepast. Er worden
zoveel mogelijk inheemse soorten toegepast. Een dergelijke diversiteit in beplanting is
zowel esthetisch als ecologisch gezien aantrekkelijk en was ook onderdeel van de
oorspronkelijke parkaanleg.
Om een goed ontwikkelde bossages met diverse soorten te ontwikkelen zal een deel van
de beplanting in de bossages moeten worden verwijderd. Te denken valt aan het
verwijderen van veel taxussen en vlierbes, die woekeren of voor droogte en schaduw
zorgen. Hierdoor ontstaat ruimte en licht om nieuwe, jonge en afwisse lende beplanting
toe te voegen, zowel in de vorm van heesters als in de vorm van kruiden en
bodembedekkers.
Waar veel beplanting moet worden verwijderd kunnen de werkzaamheden worden
verdeeld over een aantal jaren, om grootschalige kaalslag in het park te voorkomen. Op
deze manier blijft het park ook in de jaren waarin het herstel wordt uitgevoerd,
aantrekkelijk.
Er is een lijst opgesteld met toe te passen beplantingssoorten in Park Oog in Al. Deze
lijst is opgenomen als de bijlage bij dit herstel- en beheerplan. Bij het opstellen van de
beplantingslijst is rekening gehouden met het bestaande soorten, de oorspronkelijke
soorten, de bodem en groeiomstandigheden, natuurwaarden en beheerbaarhied.
Bloesemend besdragend of inheems struweel als meidoorn, vuilboom, kardinaalsmuts,
rode kornoelje, sleedoorn, hondsroos, hogelkers en Gelderse roos interessant voor
vogels en bestuivende insecten.
Aanvullende beheerrichtlijn onkruidbeheersing: Onkruid zal periodiek worden
verwijderd conform de frequentie zoals is vastgelegd in het Utrechtse
Groenbeheersysteem (MB beheer) en passend binnen de eindbeelden van dit herstel- en
beheerplan. Voor brandnetels en berenklauw geldt nog aanvullend:
 Brandnetels houden van geroerde grond en komen vooral voor waar grote ingrepen
hebben plaatsgevonden. Als de beplanting weer ‘tot rust komt’ zal de brandnetel
vanzelf verdwijnen. Dit proces kan versneld worden door de brandnetels frequent af
te maaien. Dit zal de plant op den duur uitputten. Anderzijds zijn brandnetels
aantrekkelijk voor vlinders. Vooral in de mantel, zoom- en kruidenvegetaties langs de
randen van de bossages kan dit interessant zijn. Echter wel beperkt: grote velden met
brandnetels zijn niet gewenst.
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 De uitheemse berenklauw (Heracleum mantegazzianum) is in het park niet gewenst.
Deze worden meegenomen in het stedelijke project 'Bestrijding reuzenberenklauwen.
De inheemse berenklauw (Heracleum sphondylium) is wel toegestaan.

4.2.3 Diversiteit van oeverbeplanting
In het recente verleden zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd op diverse plekken in
het park. Een goede bezonning was het voornaamste argument voor de locatiekeuze. Bij
de locatiekeuze is minder gekeken naar het totaalontwerp van het park. Om de
cultuurhistorische waarde van het park tot zijn recht te laten komen word t een deel van
deze oeverbeplanting verplaatst. Daar waar de oevers in de zichtlijnen liggen verdwijnen
ze, zodat er een grastalud naar het water ontstaat.
De nieuwe locaties voor ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers grenzen enerzijds
aan dichte bossages en anderzijds aan wateroppervlak in zichtlijnen. Op deze manier
kan een geleidelijke opbouw in beplanting ontstaan met interessante natuurwaarden
terwijl de zichtlijnen weer terug worden gebracht.

4.3 Verbeteren gazon
Onderdeel van het park zijn de ruime, gemaaide gazons en grasvlakken. De gazons
bieden contrast aan de dichte beplanting en ze bieden mogelijkheid tot gebruik. Het
gras wordt sinds een jaar, ook in de winter intensief gebruikt door schoolkinderen.
In de parkweiden aan de Mozartlaan en in de dierenweide is regelmatig wateroverlast.
De oorzaak hiervan ligt in een verdichte toplaag van het gazon. Deze wateroverlast moet
worden verholpen. De oplossing ligt vooral in het beter waterdoorlatend maken van de
toplaag van het gazon. Daarmee zullen de aangrenzende paden ook droger blijven. Dit
kan door eerst de delen waar veel wateroverlast is opnieuw aan te leggen (ploegen en
extra zand in de ondergrond brengen en ttijdelijk afzetten) en vervolgens jaarlijks het
gazon te verticuteren. Er worden dan met een rol gaatjes in de toplaag v an het gazon
geprikt. Daarnaast is het voor een goed bodemleven en dus bodemstructuur nodig om
in het voorjaar en in het najaar organische meststof te strooien. Verder is het
noodzakelijk om de infiltratieputjes op te schonen zodat er ook weer water via deze weg
kan worden afgevoerd. Als deze maatregelen niet afdoende zi jn zouden er nog extra
infiltratieputjes kunnen worden toegevoegd.
Aanvullende beheerrichtlijn gazon: Het uitvullen en inzaaien van kale plekken moet
regelmatig plaatsvinden met een bloemrijk zaadmengsel met niet al te veel soorten.
Beter nog kan hier een bloemrijk zaadmengsel uit het gebied zelf worden gebruikt. Dit
valt onder het kort-cyclische beheerbudget van het groenbeheersysteem. Uitgangspunt
vanuit het groenbeheersysteem is het bijzaaien met een frequentie van 1 keer per jaar
en met circa 1% van de oppervlakte.

4.4 Eenheid in paden
Wanneer groot onderhoud nodig is, is het wenselijk de paden een meer uniforme
breedte en verharding te geven. Voorstel is om overal Hollands parelgrind toe te passen
als toplaag. Op de voetpaden wordt dit aangebracht op een lava-fundering. Op de
beukenlaan en het fietspad, wordt het grind gewalst in een asfaltondergrond. Mogelijke
opties zijn ook de toepassing van Grindpave of een andere structuurversteviger voor de
grindlaag. Bij een dergelijke manier zijn de voetpaden goed toegankelijk voor
bijvoorbeeld kinderwagens.
Op termijn krijgt al de parkverharding daardoor dezelfde uitstraling. En dezelfde
breedte, namelijk 2,5 m. De toe te passen grindverharding staat in de bijlage
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Daar waar paden samenkomen zullen, overal in het park, dezelfde bochtstralen worden
toegepast voor een zo rustig mogelijke vormgeving. Grote verhardingsvlakken worden
zoveel mogelijk geminimaliseerd. Dit komt ten gunste van het groen en bomen.

4.5 Samenhangend parkmeubilair
Om de uitstraling van het park te verbeteren wordt op termijn al het parkmeubilair
vervangen door meubilair dat goed past bij elkaar en bij het oorspronkelijk
parkontwerp. Het toe te passen parkmeubiliar (bankjes, afvalbakken, verlichting,
hekwerken, paaltjes en infopanelen) staat in de bijlage
Banken en afvalbakken
De ligstoelen op kunstgras worden verwijderd uit de parkweiden omdat ze niet passen
bij de kernwaarden cultuurhistorie en ecologie. De verschillende typen zitbanken in het
park worden op termijn vervangen door een comfortabele parkbank. Deze worden
solitair geplaatst of maximaal met twee stuks naast elkaar. Alleen bij de entree aan de
Beethovenlaan is een opstelling van meerdere banken gewenst. In de nabijheid van elke
bank(groep) wordt een papierbak geplaatst.
Verlichting
Gemeentelijk beleid is dat voetpaden in parken niet worden verlicht vanwege de
natuurwaarden in het park. Om die reden wordt op termijn alleen verlichting geplaatst
langs de fietsroute door het park. Ook wordt de entree Beethovenlaan/Mozartlaan
verlicht omdat deze plek op de grens ligt van de wijk naar het park . Het is gewenst om
de verlichting te vervangen door sierlijker verlichting die beter past in de stijl van het
oorspronkelijk parkontwerp. Per deelproject wordt dit aangepakt.
Verlichting is altijd natuuronvriendelijk. Als gemeente spannen we ons in om de hoeveelheid
openbare verlichting terug te dringen tot waar het echt noodzakelijk is en in parken en
parkachtige gebieden en langs water helemaal geen verlichting aan te brengen. Tenzij
noodzakelijk doordat er een onvermijdbare doorgaande route door het park gaat. Maar zelfs
dan wordt nog kritisch bezien of verlichting verstandig is doordat met het verlichten de schijn
wordt gewekt dat men veilig van de weg door het park gebruik kan maken. Terwijl als er geen
of beperkte sociale controle is deze veiligheid er niet is. Deze schijnveiligheid moet worden
voorkomen.
Er wordt zorgvuldig omgegaan met het verwijderen van de verlichting. Wellicht in de
vorm van een proefperiode die wordt gemonitord door beheerder, wijkbureau en
betrokken bewoners. Vooraf moet dit wel goed gecommuniceerd worden met de
bewoners via de werkgroep en door middel van een wijkbericht en infoborden in het
park.
Hekwerken en paaltjes
In het park staan veel hekwerken en paaltjes. Deze komen de uitstraling van het park
niet ten goede en moeten zoveel als mogelijk worden verwijderd. Bij ontwikkeling van
deelprojecten worden zoveel mogelijk hekken verwijderd en wordt het ontwerp zo
aangepast dat hekwerken niet nodig zijn. Vaak kan een andere oplossing worden
gevonden door bijvoorbeeld de padenloop aan te passen of een haag te plaatsen. Alleen
wanneer geen andere oplossing kan worden gevonden, worden hekwerken of paaltjes
geplaatst.
Informatiepanelen
Informatie over de historie van Park Oog in Al, de parkregels en over stadsnatuur komt
op informatiepanelen. Deze worden subtiel vorm gegeven en geplaatst .
Soortnaam en plantjaar van oude bomen kan worden bevestigd op de stam.
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5. EINDBEELDEN BEHEER
Eindbeelden zijn voor de beheerder de leidraad voor het bepalen van het beheer . Deze
eindbeelden moeten worden bereikt na 10 jaar na het ingaan van dit beheerplan.
Aangezien er een aantal ontwikkelingen in het park zal plaatsvinden gedurende die
periode, zal op deze parkdelen het eindbeeld later worden bereikt .
De indeling van de beheergroepen zijn gedeeltelijk afgeleid van ‘MB -beheer’. Dit is het
beheersysteem van de gemeente Utrecht waarin de standaard eindbeelden voor groen,
terreinmeubilair en parkverhardingen zijn beschreven met daarbij de bijbehorende
standaardmaatregelen. Dit beheersysteem wordt up-to-date gehouden door de afdeling
Stedelijk Beheer.
Het beheerniveau voor het Park Oog in Al is vastgesteld op beheerniveau 6 (zie
paragraaf 6.7).
In dit hoofdstuk zijn de gewenste eindbeelden per beheergroep beschreven.
Veiligheid
Sociale en fysieke veiligheid zijn belangrijke uitgangspunten bij het beheer. De toestand
van de beplanting mag geen belemmering opleveren voor de fysieke veiligheid, bijv.
takken die van bomen kunnen vallen of bomen die kunnen omwaaien. Bij beheer en
inrichting van het park wordt rekening gehouden met sociale veiligheid. Dit betreft o.a.
de aantallen en locatie van bankjes en het snoeien van weelderige beplanting op
plekken waar dit volgens het ontwerp niet gewenst is. Overigens is sociale veiligheid
nooit in zijn geheel op te lossen met beheer en inrichting. Ook kan er spanning bestaan
tussen de wens tot beplanting en sociale veiligheid, m.n. ‘s avonds.
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5.1 Bomen
In het park komen meer dan 500 bomen voor. Het bomenbestand is zeer gevarieerd qua
leeftijd en soort. Deze diversiteit is een kwaliteit voor het park .
Uitgangspunt voor het bomenbeheer is om de ontwikkeling van kwalitatief goede en
waardevolle bomen te stimuleren. Het bomenbestand wordt gekoetserd en zodanig
beheerd dat de diversiteit blijft gehandhaafd en zo bomen in verschillende
leeftijdscategorieën worden ontwikkeld. Dit om te voorkomen dat het hele
bomenbestand in eenzelfde periode uitvalt. Het accent ligt dan ook op het ontwikkelen
van toekomstbomen: concurrentiekrachtige soorten die passen bij de betreffende
grondsamenstelling en bij het oorspronkelijk park-ontwerp.
Bomen ouder dan 15 jaar worden meegenomen in de jaarlijks door de beheerder uit te
voeren visule bomencontrole (de zogenaamde ‘Visual Tree Assessment-controle’).
Om het bomenbestand in balans te houden is regelmatige inboet noodzakelijk. Als
bomen gevaar opleveren is het nodig ze te verwijderen. Vervanging vindt alleen plaats
als dit qua standplaats past binnen het ontwerp en de toekomstvisie voor Park Oog in
Al, zoals vastgelegd in dit herstel- en beheerplan. Zo zal er in de open ruimten en waar
zichtlijnen zijn beoogd, geen vervanging van bomen plaatsvinden. Hier wordt het
zogenaamde ‘bomen uitsterfbeleid’ gehanteerd. Deze zones zijn aangegeven op de
beheerkaart.
Op sommige plaatsen zijn bomen juist wel gewenst, zoals in bossages of als accenten in
het park. De bomen die worden teruggeplant moeten qua soort en standplaats passen
binnen het karakter van het parken worden gekozen uit de bomenlijst die is opgenomen
in de bijlage.
In de bomenlijst is aangegeven welke boomsoorten in de toekoms t meer en welke
boomsoorten in de toekomst minder zouden moeten worden aangeplant. Bij
actualisaties van dit herstel- en beheerplan wordt ook deze bomenlijst zonodig
geactualiseerd.
Vervanging wordt gefinancierd vanuit het lang-cyclische beheer. Voor het beheer en
onderhoud van de bomen geldt verder het bomenbeleid zoals dat is vastgeleg d in het
'Bomenbeleid Utrecht’ (Dit document is te vinden op http://www.utrecht.nl/bomen-inutrecht/bomenbeleid-utrecht/)'.
Bij snoei en dunningswerkzaamheden worden eventuele snippers nietteruggeblazen in
de plantvakken, maar afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting.
5.1.1 Boom in beplanting
Eindbeeld: Een volgroeide boom met een volledig ontwikkelde habitus. De boomkroon
bestaat uit takken die geen gevaar opleveren door afbreken. De kroon is evenwichtig. Er
zijn geen beschadigingen aan de stam. Beschadiging aan de stam mag alleen
voorkomen binnenin grote bossages, zodat de beschadiging niet zichtbaar is vanaf
paden of parkweiden. Op de beheerkaart zijn deze gebieden aangegeven. Bij een
dunning wordt de groei en ontwikkeling van toekomstbomen bevorderd.
5.1.2 Boom in gras
Eindbeeld: Een volgroeide boom met een volledig ontwikkelde habitus. De boom wordt
beperkt, tot maximaal 3 meter opgekroond in verband met voldoende ruimte om te
maaien. De boomkroon bestaat uit takken die geen gevaar opleveren door afbreken. De
kroon is evenwichtig. Er zijn geen beschadigingen aan de stam.
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5.1.3 Boom in verharding
Eindbeeld: Een volgroeide boom met een volledige ontwikkelde habitat. De
opkroonhoogte langs de wegen is circa. 4,5 tot 6 meter. Ter plaatse van fiets - en
voetpaden is dit circa 2,5 meter. De boomkroon bestaat uit takken die geen gevaar
opleveren door afbreken. De kroon is evenwichtig met minimaal dood hout. Er zijn geen
beschadigingen aan de stam.

5.2 Beplanting
5.2.1 Bosplantsoen
Eindbeeld: Diversiteit van heesters met onder andere bloesemende, besdragende
soorten. Voornamelijk inheemse soorten waarvan circa 50% groenblijvend en 50%
bladverliezend.
De toe te passen heesters staan op de soortenlijst in de bijlage.
Een bossingel of bosplantsoenbeplanting met de functie vooral afscherming en
begeleiding van de parkruimte. De plantvakken bestaan uit zoveel mogelijk gesloten
beplanting. Onkruidgroei is beperkt toegestaan: tot maximaal 7%. Er is maximaal 5 tot
10% aan kale plekken in het plantsoen. Zware takken, plakkers en zuigers mogen
maximaal 15% voorkomen.
Dood hout heeft ecologische waarde. In bosplantsoen is dood hout minimaal toegestaan
tot maximaal 10%, maar mag niet zichtbaar zijn vanaf de paden of parkweiden.
5.2.2 Bodembedekkers
Eindbeeld: Een bodembedekkende beplanting die vooral uit inheemse soorten bestaat.
De beplanting vormt een gesloten vegetatie. Onkruidgroei kan door de geslotenheid
zeer beperkt voorkomen. De toe te passen bodembedekkers staan op de soortenlijst in
de bijlage.
5.2.3. Sierheesters
Eindbeeld: De heestervakken bestaan vooral uit inheemse heesters. De beplanting heeft
vooral een begeleidende functie zonder doorzicht. De vakken bestaan uit zoveel
mogelijk gesloten beplanting die minder dan 15 cm over de rand uitgroeit. Enkele
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zaailingen zijn toegestaan. Kruidengroei is beperkt toegestaan: maximaal 20% van
maximaal 10 cm hoogte. De toe te passen sierheesters staan op de soortenlijst in de
bijlage.
5.2.4 Vaste planten
Eindbeeld: Een beplanting die voornamelijk uit kruidachtige, meerjarige (gecultiveerde)
planten bestaat. Ongewenste kruidengroei komt sporadisch voor en is niet woekerend.
De beplanting vormt een gesloten vegetatie. De toe te passen vaste planten staan op de
soortenlijst in de bijlage.

5.3 Hagen
5.3.1 Haag lijnvormig (1x/jaar knippen)
Eindbeeld: Een lijnvormige, gesloten beplanting bestaande uit één soort. De haag loopt
van onder naar boven iets taps toe. Er komen op minder dan één procent van de lengte
kale plekken voor. De haagvoet is begroeid met onkruid tot maximaal 5 cm hoogte. De
uitgroei over de rand is maximaal 5 cm. De snoeivorm is goed en er is maximaal 10 cm
uitloop. De hoogte van de hagen is maximaal 1,20 tot 1,50 meter.
De toe te passen haagsoorten staan op de soortenlijst in de bijlage.

5.4 Gras

5.4.1 Gazon / trapveld / hondentoilet (26x/jaar maaien)
Eindbeeld: ·Een grazige vegetatie die voor het grootste deel uit grassen met volledige
sluiting. Bestaat. Onkruiden komen sporadisch voor. Maximaal 5% kale plekken met een
oppervlak van minder dan 1 m2. Het profiel is bolrond met een goede afwatering.
Spoorvorming in het gras mag niet voorkomen.
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5.4.2 Dierenweide
Eindbeeld: Een grazige grasvegetatie die op een natuurlijke manier wordt kortgehouden
door de dieren die er verblijven (zoals herten). De dierenweide is niet in beheer bij
Stadswerken van de gemeente Utrecht, maar wordt beheerd door Stichting Park Oog in
Al. Hiervoor is een beheerovereenkomst afgesloten.
5.4.3 Stinzen
Eindbeeld: Een uitbundig, natuurlijk, kleurrijk voorjaarsbeeld van bloeiende
stinzenbolletjes en knolletjes op geschikte plekken in het park. De toe te passen
stinzenbollen staan op de soortenlijst in de bijlage.

5.5 Verharding
5.5.1 Asfaltverharding beukenlaan en fietspad
Eindbeeld: Een aangesloten asfaltverharding met grindtoplaag. Er is maximaal 15% reparatie
zichtbaar. Er zijn geen verzakkingen. Er komt geen uitgereden materiaal op het
asfaltoppervlak voor.
5.5.2

Halfverharding voetpad

Eindbeeld: Een verharding waarvan de toplaag bestaat uit Hollands parelgrind op een
lavafundering. De onderliggende lagen mogen sporadisch door de toplaag heen komen. Het
profiel mag afwijkingen vertonen: er zijn oneffenheden toegestaan maximaal 3 cm diep. Er
mag geen langdurige wateroverlast zijn. Paden zijn voor 90% vrij van begroeiing.

5.5.3 Elementenverharding
Eindbeeld: Een aaneengesloten elementenverharding zonder ontbrekende stenen. Er
komen geen verzakkingen voor. Er komt geen breuk of losse stenen voor. De
onkruidbedekking is maximaal 10% van de voeglengte. De maximale hoogte van het
onkruid bedraagt 12 cm.
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5.6 Parkmeubilair
5.6.1 Banken, papierbakken, bebording
Eindbeeld: Banken, prullenbakken en bordjes moeten goed functioneren en in een
goede onderhoudsstaat zijn. Het meubilair moet voldoen aan de richtlijnen zoals
opgesteld in het 'Kwaliteitsinstrument Onderhoud Openbare Ruimte'. Het toe te passen
parkmeubiliar staat in de bijlage.
5.6.2 Hekwerken
Eindbeeld: Een recht en geheel stabiel hekwerk (schuinstand maximaal 1 graad).
Deuken en butsen mogen op maximaal 5% van de oppervlakte voorkomen. De verf of
coating moet op meer dan 90% van de oppervlakte voorkomen. Reparatie naar
aanleiding van meldingen of schouw vindt 1 keer per 3 jaar plaats. Het toe te passen
parkmeubiliar staat in de bijlage.
5.6.3 Trap aan Leidsche Rijn
Eindbeeld: Een aaneengesloten verharding zonder ontbrekende stenen.
Er komen geen verzakkingen voor. Er komt geen breuk of losse stenen voor. Er is
minimale onkruidgroei (maximaal 5% van het oppervlak tussen de voegen). Het
oppervlak mag niet glad zijn.

5.7 Verlichting
Eindbeeld: Verlichting mag niet instabiel zijn. De scheefstand is kleiner dan 3 graden.
De verdraaiing is kleiner dan 10 graden. De mast mag niet krom zijn. Deuken en butsen
mogen maximaal 1 cm diep zijn en maximaal 5% van het totale oppervlak beslaan. De
lichtopbrengst moet minimaal 80% van de afgesproken waarde zijn. Als er gebreken zijn
moet reparatie 1 week na melding met de juiste materialen, armaturen en lichtkleur
plaatsvinden. Onveilige situaties moeten direct verholpen worden.

5.8 Speelvoorzieningen
Eindbeeld: De speelvoorzieningen moeten veilig zijn en voldoen aan het
'Attractiebesluit Speeltoestellen'. De gemeente controleert de toestellen 4 maal per jaar.
Zonodig worden er reparaties uitgevoerd. Bij vervanging van speeltoestellen wordt de
gemeentelijke projectgroep Park Oog in Al en de bewonersadviesgroep betrokken.

5.9 Beeldende kunst
Eindbeeld: De kunstwerken. Bij verwijdering van kunstwerken of plaatsing van nieuwe
beeldende kunst wordt de gemeentelijke projectgroep Park Oog in Al en de
bewonersadviesgroep betrokken.
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5.10 Water
5.10.1 Kruidenvegetatie / ecologische oever (1x per jaar maaien en afvoeren)
Eindbeeld: Een als natuurlijk overkomende vegetatie van (zoveel mogelijk) inheemse
plantensoorten. Woekerende planten mogen niet de overhand krijgen. Soortenrijkdom is
groter dan 25 stuks per m2 oever. De gewasdekking langs de oever is groter dan 80%.
Er moet voldoende lichtval zijn op de ecologische oevers .

5.10.2 Beschoeiingen
Eindbeeld: Een veilige, waterkerende beschoeiing. Boomgroei in de beschoeiing is niet
toegestaan. Verzakking is beperkt toegestaan: maximaal 10 graden scheefstand over
25% van de lengte. De maximale grootte van de openingen is 5 x 10 cm per 10 meter
lengte.
5.10.3 Waterpartij
Eindbeeld: Een waterpartij met (visueel) schoon water. Het doorzicht is goed (groter dan
50 cm). Het water stinkt niet. Alleen op warme dagen mag er enige geur waarneembaar
zijn. De waterpartij is sporadisch begroeid met waterplanten. Algen, kroos en
woekerende planten mogen niet de overhand krijgen. Drijfplanten zijn toeges taan.
Drijfvuil komt sporadisch voor. Er is een gemengde en gezonde visstand.

5.10.4 Voetgangersbruggen
Eindbeeld: Een goed begaanbare brug. Het oppervlak mag niet glad zijn. Er mag geen
aangroei plaatsvinden. Het oppervlak mag gesleten zijn, maar niet versleten. De brug
moet minimaal voor 90% vrij zijn van onrechtmatigheden. Kleine gebreken mogen
voorkomen; de functionaliteit mag niet in het geding komen.
Bij vervanging van bruggen wordt de gemeentelijke projectgroep Park Oog in Al en de
bewonersadviesgroep betrokken. Bij vervanging van (onderdelen van) bruggen krijgen
de nieuwe brugelementen een expressie en sierwaarde die past in het oorspronkelijk
parkontwerp.
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6. TOEKOMSTVISIE
Voor het bepalen van een toekomstvisie van Park Oog in Al is juist het verleden
belangrijk. Cultuurhistorie is in het park één van de belangrijkste waarden en wordt
door betrokkenen bij het park zeer gewaardeerd. Momenteel wordt voor het park de
status van gemeentelijk monument aangevraagd. Het oorspronkelijke ontwerp vormt
een duidelijke leidraad voor hoe om te gaan met het park. Er zijn gegevens beschikbaar
van het ontwerp zoals dat rond 1921 is aangelegd. Een ontwerptekening en oude
(lucht)foto’s bieden veel informatie.
Echter, Park Oog in Al is niet alleen cultuurhistorie. Ook ecologie, rust, diversiteit van
gebruik en diversiteit van beplanting zijn belangrijke thema’s die ook zeer gewaardeerd
worden door de bewoners en bezoekers. Het park wordt dan ook niet gereconstrueerd
in zijn oorspronkelijke vorm. Wel wordt geprobeerd een aantal oorspronkelijke
kwaliteiten te combineren met de wensen van nu, zodat het park ook in de toekomst
ruimte biedt voor de diversiteit aan gebruik, ecologie en rust en een uitnodigende
groene ruimte blijft.
Dit toekomstbeeld is een uitwerking van het advies zoals dat door de bewoners en de
werkgroep Park Oog in Al (10 feb 2014) is opgesteld.
De voorstellen dragen bij aan de eenheid en identiteit van Park Oog in Al. Resultaat is
een toekomstbestendig, ruimtelijk samenhangend park, met een heldere structuur.
Sommige voorstellen betreffen de korte termijn, sommige de lange termijn.

Ontwikkelprojecten
6.1 Aansluiting Cereolcomplex Meijsters Buiten
De herontwikkeling van het Cereolcomplex is bijna afgerond. Park Oog in Al en de
openbare ruimte rondom Cereol / Meijsters Buiten worden optimaal op elkaar
afgestemd. De Everard Meijsterlaan is ter hoogte van het park all een voor langzaam
verkeer. De ruimte tussen de paden is zo groen en parkachtig mogelijk , zodat de
gebouwen direct aan het park liggen. In de bocht van de Everard Meijsterlaan komt een
uitnodigende parkentree met fleurige beplanting. De bedoeling is dat dit eerste
ontwikkelproject wordt gerealiseerd in 2015. Daarom is het project al opgenomen in dit
Beheerplan en de bijbehorende beheerkaart alsofhet project al is afgerond.

6.2 Entree Beethovenlaan
De bossages bij deze entree zijn, zoals in de rest van het park, behoorlijk uit de kluiten
gegroeid. Enkele flinke Taxussen zorgen ervoor dat de rest van de beplanting het lastig
heeft. Door hier flink wat te dunnen en te verwijderen, ontstaat ook weer lucht en
ruimte om beplanting te vernieuwen, zodat een fraaie, markante entreepartij ontstaat. In
elke bossage blijven bomen en één grote Taxus staan, om massa aan de bossage te
geven en symmetrie te behouden. Richting de gazons van het park loopt de beplanting
in hoogte en dichtheid af. Langs het gebogen pad komt een bies van sierheesters. Aan
de andere zijden zoomt een Taxushaag de bossage af.
Centraal, in het verlengde van de Beethovenlaan, komt een plantvak van met een mix
van sierheesters. Ook in het oorspronkelijke ontwerp was hier sierbeplanting. Langs de
haag komt een rij nieuwe Prunussen, met daaronder klassieke parkbankjes. De beuk
midden voor het kunstwerk wordt, zo mogelijk, verplant naar een andere plek in het
park.
Samenhangend met het opknappen van deze parkentree, is het verschuiven van het
trottoir aan de parkzijde van de Mozartlaan. De tegels in het huidige trottoir liggen
schots en scheef door de boomwortels. Voorgesteld wordt om het trottoir te
verwijderen, zodat de bomen in het gras komen te staan. Aan de parkzijde van de
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bomen komt een nieuw voetpad van grind. Zo ontstaat een parkpad zonder problemen
met wortelopdruk en de bomen krijgen een betere groeiplaats.

Bestaande situatie parkentree Beethovenlaan

Eindbeeld parkentree Beethovenlaan
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6.3 Voorterrein dierenweide
Een wens is om de het contact met de herten in de dierenweide te vergoten. Stichting
Park Oog in Al, die de dieren en de dierenweide onderhoudt, wil daarnaast graag
mensen uitnodigen en informeren over de herten en de natuur in het algemeen. Gedacht
wordt aan het verplaatsen van hekwerken, zodat er een prettiger voorruimte is naast het
fietspad om de herten te zien eten en drinken.
Daarnaast zou de Stichting het beheer-erf graag willen herinrichten, zodat het meer
geschikt is om geinteresseerden en schoolkinderen te ontvangen. De hekken tussen het
erf en de dierenweide zouden wellicht kunnen worden vervangen door lagere hekken,
zodat op het erf het contacft met de dieren optimaal is.
Hertenweide
De hertenweide blijft een centrale, open plek. Wellicht kan hier, op termijn, een
(gras)pad langs komen. De schuilhut die midden op het veld staat, zou kunnen worden
verplaatst naar een minder prominente plek, zodat de ruimtelijkheid van het open veld
wordt versterkt.
Als op een bepaald moment in de toekomst het beheer van de dierenweide niet langer
door vrijwilligers kan worden uitgevoerd, kan de weide eventueel worden
getransformeerd tot een rustige parkweide, zoals in het oorspronkelijke parkontwerp.

6.4 Bunkerheuvel
De bunkerheuvel is één van de weinige hoogtes in het park. Het is, zeker voor kinderen,
een uitdagende plek in het park. Tussen de bosjes wordt veel gespeeld. Helaas
gebeuren er ook af en toe minder prettige dingen.
Er is een wens om de bossages op te knappen en tussen de bossages een avontuurlijk
speelpad toe te voegen met subtiel vormgegeven informele speelaanleidingen voor
kinderen in de leeftijd van circa 7 tot 12 jaar.
Onderzocht kan worden of op de overgang van land en water een (gras)pad kan worden
toegevoegd. Dan zou deze plek, die zeer gunstig is gelegen op de zon, net als in de
oorspronkelijke parkopzet weer verblijfskwaliteit kunnen krijgen. om deze hoek beter te
ontsluiten.
De bunker kan weer een fraai accent in het park worden wanneer deze (deel s) wordt
zichtbaar gemaakt en eventueel opnieuw wordt beschilderd.

6.5 Hondentoilet
Er is in het park een hondentoilet nabij de speeltuin en de hoek Mozartlaan/Everard
Meijsterlaan. De wens is om het hindentoilet te verplaatsen naar een andere locatie. De
huidige locatie is minder geschikt door de aangrenzede parkweide en de speeltuin.
Meerdere alternatieve locaties in of in de nabijheid van het park worden onderzocht,
bijvoorbeeld de overzijde van de Leidsche Rijn of de oever van het Merwedekanaal.

6.6 Speelplek
De huidige speelplek in het park bij de Everhard Meijsterslaan is gedateerd en doet
sleets aan. Oorspronkelijk was hier ook een speelplek in het oude ontwerp. Deze
oorspronkelijke speelplek was beter ingepast in het totale parkontwerp. Het is wenselijk
om de speelplek te zijner tijd te vernieuwen en beter te integreren in het park. De
nieuwe speelplek is geschikt voor kinderen tot circa 6 jaar.

33

6.7 Parkentrees
De entrees van het park worden uitnodigende en aantrekkelijke plekken. Hier komen
accenten in de beplanting, zodat het in het oog springende, markante plekken worden .
Te denken valt aan sierheesters, vaste planten of rhododendrongroepen. Bij sommige
entrees kunnen ook bankjes worden geplaatst. De bedoeling van de aanpak van de
entrees is dat de parkbezoeker direct bij binnenkomst ervaart in een aantrekkelijk en
verzorgd park te zijn.

6.8 Tuin Huis Oog in Al
Nu de bibliotheek is verhuisd uit Huis Oog in Al wordt gezocht naar een nieuwe
gebruiker of nieuwe gebruikers voor het Huis. Wanneer dit bekend is, kan ook de
inrichting van de ruimte rondom het Huis worden aangepast op het nieuwe gebruik.
Passend is een meer ‘tuin-achtige’ inrichting tussen het huis en de theekoepel. Deze
tuin is een interessant ingrediënt bij een rondwandeling door het park. Aan de
waterkant van de Leidsche Rijn is een terras mogelijk. Langs de waterkant blijven een
aantal bomen staan in gras, maar heesters worden verwijderd om het zicht op het water
te vergroten.
Het terrein tussen Huis Oog in Al en het terrein bij het keramiekatel ier kan een meer
aansprekenede inrichting krijgen. Hier kan de hoeveelheid verharding worden
verminderd, zodat de plek meer bij het park gaat horen. Onderzocht moet worden wat
met het parkeren en de autobereikbaarheid moet gebeuren.

6.9 Violenheuvel
De vaste plantentuin op de zogenaamde violenheuvel is van oudsher een speciale plek
in het park. Deze plek wordt gewaardeerd door de parkbezoekers vanwege de kleurrijke
beplanting. De violenheuvel kan op onderdelen worden verbeterd:
De beplanting in de rand rond de heuvel kan worden gedund, zodat er meer (door-)zicht
ontstaat en licht voor de ontwikkeling van aaneengesloten onderbeplanting.
Er zijn hekjes rond de vaste planten-tuin geplaatst om betreding (door honden) te
voorkomen. Omdat dit middel hier door veel betrokkenen erger wordt gevonden dan de
kwaal, kunnen deze hekwerkjes worden verwijderd of eventueel worden vervangen door
een laag haagje.
Ook kan, op termijn, een paadje (bijvoorbeeld een graspad), worden aangelegd om, net
als in de oorspronkelijke park-opzet informeel door de vaste plantentuin te kunnen
wandelen.

6.10 Oever Leidsche Rijn
De onderbegroeiing, de het zicht op het water van de Leidsche Rijn wegneemt, zal
worden verwijderd. De bomen blijven wel staan. Op termijn ontstaat hier gazon tot aan
het water. Bij de woonboten worden de tuinen gehandhaafd.
De bestaande trap naar het water wordt opgeknapt.

34

7. BEHEERSYSTEEM
De eindbeelden zijn leidend voor het beheer en geven aan hoe het park er na 10 jaar
beheer bij ligt. Dit beheerplan geeft niet aan welke beheermaatregelen precies jaarlijks
nodig zijn om de eindbeelden te bereiken, omdat het vooraf niet exact te bepalen is. De
ontwikkeling van beplanting is van veel factoren afhankelijk, zoals grondslag, ziektes,
stormen en andere inzichten en wensen.
De beheerder heeft aan de hand van de beschreven eindbeelden en randvoorwaarden
genoeg informatie om een consequent beheer te voeren. De beheerder bepaalt welke
beheermaatregelen nodig zijn om de eindbeeldenop tijd te bereiken.

7.1 Beheerbudget
Budgetten voor het beheer worden toegekend met behulp van de diverse
beheersystemen.
Budgetten zijn voor het groen, het terreinmeubilair en de speeltoestellen toegekend met
behulp van het' Utrechts Beheersysteem'. In het beheersysteem is onderscheid gemaakt
tussen het dagelijkse beheer (kort-cyclisch) en het beheer op de lange termijn (langcyclisch).
Uiteindelijk is elk element op de lange termijn aan vervanging toe, omdat het niet meer
functioneert of niet meer veilig is. Vanuit de lang-cyclische budgetten worden deze
grotere ingrepen, zoals het vervangen van bomen en heesters gefinancierd. Het
toekennen van de budgetten vindt plaats in samenspraak met de gebiedsbeheerder en
wijkopzichter.
In sommige gevallen zijn de algemene maatregelen uit het 'Utrechts Beheersysteem' niet
toereikend om de beschreven eindbeelden te behalen. De randvoorwaarden zoals in de
volgende paragrafen beschreven geven de beheerder, waar nodig, aanvullen de
handvatten.

7.2 Beheerorganisatie
De wijkopzichter fungeert als eerste aanspreekpunt voor het beheer van Park Oog in Al.
Verzoeken betreffende het beheer worden via de wijkopzichter bij de desbetreffende
afdelingen binnen de gemeente Utrecht uitgezet.
De werkzaamheden tussen Stedelijk Beheer en Wijkservice en Onderhoud voor bomen is
als volgt verdeeld:
 Wijkservice en onderhoud: klachten, inboeten, begeleidingssnoei, boomspiegels
vergroten/ aanvullen, boomband verruimen, onkruid en opslag verwijderen, watergeven.
 Stedelijk Beheer: rooien bomen, dood hout verwijderen, klachten, jaarlijkse Visual Tree
Assessment-controle, dunning, standplaatsverbetering/ herstel verharding.
De direct verantwoordelijken en/of contactpersonen voor de verschillende objecten zijn
in de volgende tabel weergegeven.
OBJECT

VERANTWOORDELIJKE INSTANTIE EN/OF
CONTACTPERSOON
Speelvoorzieninge Stadswerken, Stedelijk Beheer
n
030-286 4514
Dagelijks
onderhoud

Stadswerken Wijkonderhoud & Service, Cor Brons/Karel
Werdler via 030 2860000.

Vergunningen

Stadswerken, afdeling Gebruik Openbare Ruimte,
Vergunningen, Handhaving en toezicht 030-286 6941
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Watergangen en
beschoeiing

Gemeente Utrecht, Stadswerken, Beheer en programmeren,
vakgroepbeheerder water en riolering
030-286 6941

Groen en
terreinmeubilair /
Informatieborden
Zwerfvuil

Gemeente Utrecht, Stadswerken, Beheer en programmeren,
vakgroepbeheerder cultuurtechniek 030-286 0000
Gemeente Utrecht, Stadswerken 030-386 0000
Gemeente Utrecht, Stadswerken, Reiniging en Inzameling 030286 6914

Kunstobjecten

Gemeente Utrecht, Bureau bijzondere objecten
030-286 0000

7.3 Zelfbeheer en samenbeheer
In het Park Oog in Al vindt beheer door Stadswerken plaats, maar aan het beheer wordt
ook bijgedragen door bewoners.
Vanuit de Stichting Park Oog in Al is momenteel een groep van enkele tientallen
bewoners in het park actief. De Stichting heeft met stadswerken een zelfbeheercontract
afgesloten over het beheer van de herten en de dierenweide. In de toekomst kunnen
nadere afspraken worden gemaakt over het eventuele beheer door de Stichting Park Oog
in Al van het voorplein bij de dierenweide.
Daarnaast leveren leden van de Stichting Park Oog in Al regelmatig een vrijwillige
bijdrage aan het groenbeheer in het park. Op deze momenten wordt onder leiding van
een wijkopzichter van Stadswerken opgeruimd, gesnoeid en dergelijke.
Onderstaande verdeling is voorlopig afgesproken in het overleg van gemeente Utrecht met Stichting
Park Oog in Al op 1 april 2015:
Activiteit
Dunnen
Snoeien
Gras hertenweide
Gras park
Eco-oevers plas
Eco-oevers voorzetwand
Violenheuvel
Herten
Water
Zwerfvuil land
Zwerfvuil water
Tuin bij huis Oog in Al
Beschoeiing
Bomen
Meubilair
Speeltuin
Paden
Wieden
Trap
Entree

Zelfbeheer

Samenbeheer

Gemeente

X
X
X
X
X
X
X*
X
x
X
X
X
X
X
X
X*
X
X
X
X*
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7.4 Kwaliteitssysteem
Kwaliteitssysteem Onderhoud Openbare ruimte geeft als richtlijn aan dat het Park Oog
in Al moet worden onderhouden op beheerniveau 6.
Om het kwaliteitsniveau te handhaven is het wenselijk om elk jaar het park te monitoren
of het beheer nog voldoet aan het beheerniveau 6.
Dit monitoren kan plaatsvinden op initiatief en/of in overleg met Milieu en Mobiliteit van
de gemeente Utrecht. Hierover zal nadere afstemming moeten plaatsvinden tussen
Milieu en Mobiliteit en de gebiedsmanager, betrokken bewoners en/of wijkopzichter. Als
bij het monitoren knelpunten geconstateerd zijn moeten hier passende oplossingen
voor worden bedacht.
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COLOFON
Projectgroep Park Oog in Al:
Frans Werter (Buro de Steeg)
Fred van Eeden
Marjo de Kraker
Alfons Tanis
Bettina van Santen
Hans Kruse
Zanne Schors
Herman van ’t Spijker
Wilco Stoopendaal
Wim Horst
Eric Blok (SB4)
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BIJLAGE 1 TECHNISCHE BEHEERGEGEVENS
Hieronder de gegevens uit het beheersysteem voor het ingaan van dit herstel - en
beheerstelplan:
BEHEERGROEPEN

HOEVEELHEID
BEHEER (bij
stadswerken)

EENHEID

BOMEN
Boom in beplanting
Boom in gras
Boom in verharding

283
167
74

St
St

BOSPLANTSOEN

11400

M2

HEESTERS

350

M2

VASTE PLANTEN

1000

M2

HAAG

35

M1

GRAS EN OEVER
Gazon
Ecologische oever
Stinzenbollen
Gras hondentoilet
Dierenweide (beheer door derden)

16500
120
1050
500
7800

M2

VERHARDING
Asfaltpad
Elementenverharding

2200
1000

M2

HALFVERHARDING
Grindpad

3700

M2

WATER
Waterpartij

15000

M2

KUNSTWERK

4

St

SPEELPLEK

650

M2

TERREINMEUBILAIR
Hekwerk
Zitbank
Ligstoel
Papierbak
Lichtmast
Informatiebord

400
47
13
22
40
1

M1

ZELFBEHEER

180

M2

St

M2
M2
M2
M2

M2

St
St
St
St
St
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BIJLAGE 2 BEHEERKAART
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BIJLAGE 3 MATERIALENLIJST
Bij beheerwerkzaamheden in Park Oog in Al aan verhardingen of bij vervanging van
meubilair worden onderstaande materialen toegepast.
Speelobjecten worden alleen geplaatst in het kader van de ontwikkeling van nieuwe
speelplekken in het park en zullen bij actualisatie van het herstel- en beheerplan worden
opgenomen.

BEHEERGROEPEN

materiaal

VERHARDING
Fietspad, beukenlaan

asfalt met
ingewalste toplaag
van Hollands
parelgrind /
Grindpave
Klinkerverharding rondom gebakken klinkers
Huis Oog en Al en erf
dierenweide
HALFVERHARDING
Voetpad
Hollands parelgrind
op lavafundering/
grindpave
PARKMEUBILAIR
Hekwerk
Voethek
Paaltje
Zitbank
Papierbak
Lichtmast
Informatiebord
Boombordjes
VOETGANGERSBRUGGEN

Pallas dubbel
staalmat hekwerk
Alura
Utrechter

kleur

afmeting

lichtgrijs
gemeleerd

bruin
gemeleerd

lichtgrijs
gemeleerd

RAL 6009
(dennengroen)
Ral 6009
RAL 6009
(dennengroen)
Poseidon Gardeluxe RAL 6009
(dennengroen)
Conform
RAL 6009
aanbestesding
(dennengroen)
Pyke Koch
RAL 9011
(zwart)
Rits Rats Reclame
RAL 6009
Hout
RAL 6009
Nader te bepalen

breedte ca. 3 meter

Hoogte: 1,80 – 2,00 –
2,20 m.
Hoogte 30 cm
Breedte: 1,80 m.

Maatwerk
Maatwerk

41

Verharding Fietspad/Beukenlaan – asfalt met ingewalste toplaag Hollands parelgrind

Verharding Erf rondom Huis Oog in Al en voorplein hertenweide – gebakken klinkers
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Halfverharding parkpaden – Hollands parelgrind (op lava-fundering)

Parkbank – Poseidon 180 cm. – hout – Gardeluxe – RAL 6009

Afvalbak – WTL Buizerd – RAL 6009
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Voethek – Alu-Plantsoenhek – Alura – RAL 6009 – hoogte: 30 cm.

Hekwerk – hoog >1,25 m. – Pallas dubbel staalmathekwerk Heras – RAL 6009

Lichtmast – Pyke Koch
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Paaltje – Utrechter

Infobord – Rits Rats

Boombord
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BIJLAGE 4 BEPLANTINGSLIJST
Beplanting toe te passen in Park Oog in Al:
1. Eenjarige perkplanten
Aangezien deze planten elk jaar werden vernieuwd zal steeds zijn ingespeeld op actuele
trends en mode. Een vaststaand historisch sortiment is dus minder relevant. Voorbeelden van
soorten die in de jaren '20-'30 van de 20e eeuw werden gebruikt zijn:
Antirinum nanum, leeuwenbekje
Begonia semperflorens, scheefblad of perkbegonia
Eschscholzia californica, slaapmutsje
Heliotropium arborescens, heliotroop
Impatiens walleriana, vlijtig liesje
Lobularia maritima, schildzaad
Lobelia erinus, tuinlobelia
Pelargonium, geranium
Petunia, petunia
Phlox drummondii, vlambloem
Mimulus gattatus, maskerbloem
Salvia splendens, vuursalie
Tagetes erecta, Afrikaantje
Viola in soorten, onder andere tuinviool en winterviool
2. Bollen / stinzen
Crocus tommasinianus, boerenkrokus
Narcissus lobularis, wilde narcis
Galanthus nivalis, sneeuwklokje
Scilla siberica, sterhyacint
Tulipa sylvestris, bostulp
Eranthis hyemalis, winterakoniet
Chionodoxa luciliae, sneeuwroem
Corydalis solida, vingerhelmbloem
Narcissus ‘Rijnveld’s Early Sensation’, trompetnarcis
Narcissus ‘Lemon Beauty’, narcis
Allium sphareocephalon, sierui
Allium nigrum, sierui
3. Bodembedekkende vaste planten en siergrassen
Arabis, scheefkelk
Aubrietia, blauwkussen
Cerastium tomentosum, viltige hoornbloem
Campanula portenschlagiana, dalmatiëklokje
Saponaria, zeepkruid
Luzula sylvatica, veldbies
4. Polvormige vaste planten en siergrassen
Astilbe, prachtspirea
Hemerocalllis ‘Stella de Oro’, daglelie
Nepeta faasssenii ‘Grol’, kattekruid
Hosta, daglelie
Iris germanica, iris
Carex morrowii ‘Variegata’, Japanse zegge
Pennisetum, lampenpoetsersgras
Yucca, palmlelie
Aster divaricatus, aster
Aster ageratoides ‘Stardust’, herfstaster
Kalimeris incisa ‘Madiva’, margriet
Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’, zonnehoed
Panicum virgatum ‘Rehbraun’, vingergras
Salvia nemorosa ‘Mainacht’, bossalie
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5. Bladverliezende bloem- en sierheesters
Aesculus parviflora, herfstpaardekastanje
Amelanchier rotundifolia, krent
Aronia melanocarpa, zwarte appelbes
Caragana arborescens, erwtenstruik
Clethra alnifolia, schijnels
Colutea arborescens, blazenstruik
Cornus mas, gele kornoelje
Corylus avellana, hazelaar
Deutzia, bruidsbloem in div soorten: D. crenata 'Pride of Rochester', D. gracilis, D. lemoinei,
D. magnifica, D. rosea
Hydrangea in soorten
Kerria japonica, ranonkelstruik
Lonicera tatarica, Tartaarse struikkamperfoelie
Lonicera xylosteum, rode struikkamperfoelie
Philadelphus, boerenjasmijn in diverse soorten: P. coronarius, P. 'Virginal', P. 'Lemoinei'
Physocarpus opulifolius, blaasspirea
Potentilla fruticosa, struikganzerik
Ribes sanguineum, rode ribes
Spiraea in diverse soorten: S. arguta, S. billiard, S. japonica 'Anthony Waterer', S. vanhouttei
Weigela, weigelia; waaronder W. 'Rosea' en W. florida 'Nana Purpurea'
De volgende soorten vanwege hun (licht) giftige bessen en/of blaadjes niet toepassen bij de
dierenweide, maar zijn wel toe te passen in andere delen van het park:
Viburnum rhytidophyllum, sneeuwbal
Frangula alnus
Lonicera xylosteum
6. Rozen
(laagblijvend, kleinbloemig, doorbloeiend, geschikt voor aanplant in perken)
Rosa 'Else Poulsen' (zachtroze)
Rosa 'Ellen Poulsen' (donkerroze)
Rosa 'Katharine Zeimet' (wit)
Rosa “Rote Hannover” (donkerrood)
7. Wintergroene heesters
Berberis, zuurbes in div soorten (B. candidula, B. gagnepainii lancifolia, B. julianae, B.
stenopylla, B. verruculosa)
Buxus rotundifolia, grootbladige randpalm
Cotoneaster dammeri, dwergmispel
Ligustrum lucidum, Chinese liguster
Ligustrum ovalifolium, haagliguster (halfwintergroen), waaronder cultivarvormen 'Argenteo
Marginatum' (witbont), 'Aureo Marginatum' (geelbont)
Lonicera nitida, kamperfoelie (bonte cultivars zijn van latere datum)
Lonicera pileata, kamperfoelie (bonte cultivars zijn van latere datum)
Osmanthus heterophyllus, schijnhulst (bonte cultivars zijn van latere datum)
Prunus lusitanica, Portugese laurierkers
Syringa vulgaris, gewone sering
De volgende soorten vanwege hun (licht) giftige bessen en/of blaadjes niet toepassen bij de
dierenweide, maar zijn wel toe te passen in andere delen van het park:
Prunus lusitanica
Prunus laurocerasus
Euonymus europeus
Ilex – hulst
Viburnum opulus
Ligustrum vulgare 'Atrovirens', liguster (halfwintergroen)
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8. Rhododendrons
De volgende soorten vanwege hun giftigheid voor alle dieren niet toepassen bij de
dierenweide, maar zijn wel toe te passen in andere delen van het park:
(rustig groeiende, redelijk laag blijvende soorten)
Rhodondendron 'Cunningham's White' (2m)
Rhodondendron ponticum 'Compactum Multiflorum'
Rhodondendron ponticum 'Imbricatum' (2m)
Rhodondendron 'Praecox' (1,5 m; halfwintergroen)
Rhodondendron ‘Kalinka’
Rhodondendron ‘Boule de neige’
Rhodondendron ‘Sneezy’
Rhodondendron ‘Azurro’
9. Parkbomen
Het geschikte sortiment bomen is groot. Op grond van het historische beeldmateriaal en de
huidige bomenopstand is o.a. passend:
Acer campestre, veldesdoorn
Acer negundo, vederesdoorn
Acer pseudoplatanus, bergesdoorn
Alnus spaethii, els
Betula nigra, zwarte berk
Betula utilis 'Doorenbos', Himalayaberk
Carpinus betulus, haagbeuk
Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet', 2-stijlige meidoorn
Fagus sylvatica 'Purpurea', bruine beuk
Fraxinus excelsior, gewone es
Juglans nigra, zwarte walnoot
Magnolia in soorten, bijv. M. acuminata, komkommermagnolia; M. kobus, beverboom;
M. soulangeana, beverboom
Malus, sierappel; onder andere M. floribunda en M. toringo,
Platanus hispanica, gewone plataan
Populus nigra 'Italica', Italiaanse populier
Prunus in soorten, bijv. P. cerasifera 'Nigra', bruinbladige kerspruim; cultivars van P. serrulata,
Japanse sierkers, P. subhirtella 'Autumnalis', winterbloeiende kers
Pterocarya fraxinifolia, gewone vleugelnootvervolg parkbomen
Salix x sepulcralis 'Chrysocoma', treurwilg
Sophora japonica, honingboom
Sorbus intermedia, lijsterbes
Sorbus latifolia, lijsterbes
Tilia vulgaris, Hollandse linde
Ulmus glabra 'Exoniensis', pluimiep
10. Naaldbomen
De volgende soorten vanwege hun giftigheid voor alle dieren niet toepassen bij de
dierenweide, maar zijn wel toe te passen in andere delen van het park:
(slechts incidenteel toe te passen, verspreid over het park)
Cedrus atlantica, Atlasceder
Metasequoia glyptostroboides, watercipres
Pinus sylvestris, grove den
Taxodium distichum, moerascipres
11. Minder bomen
Verhoudingsgewijs zijn er veel van onderstaande boomsoorten in het park. Wanneer een van
deze bomen dood gaat is het wenselijk deze te vervangen door een andere soort, zoals
genoemd bij 7 en 8. Boomsoorten Minder toe te passen:
Taxus baccata, taxus
Tilia x eurpoaea Hollandse linde
Acer platanoides, Noorse esdoorn
Chamaecyparis lawsoniana, Californische cypres
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Quercus robur, zomereik
Alnus glutinosa, Zwarte els
Betula pendula, Ruwe berk
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BIJLAGE 5 PROJECTENLIJST
Op basis van de toekomstvisie in dit herstel- en beheerplan en in overleg met betrokken
heeft realisatie van een vijftal projecten prioriteit gekregen. Het is de bedoeling dat het
eerste project (aansluiting Meijsters Buiten) al in 2015 wordt gerealiseerd. Daarom is dit
project ongenummerd en al opgenomen in het beheerplan en de beheerkaart.
De uitvoeringsfase van de volgende vier geprioriteerde projecten wordt nog in 2015
gestart. Het gaat om ontwikkelprojecten die worden gecombineerd met herstel- en
beheerprojecten. Door budgetten te combineren en werk met werk te maken kunnen
deze projecten op korte termijn een flinke kwaliteitsimpuls aan het park geven. Het gaat
om de projecten: herstel entree Beethovenlaan, het verbeteren van de standplaats van
bomen langs de Mozartlaan, inrichting voorplein dierenweide en het aanpakken van de
bunkerheuvel.
Naast deze genoemde projecten zal de beheerder zoveel mogelijk achterstallig
herstelwerk aan bossages utivoeren op daartoe geschikte momenten.
PROJECT

WIE

KOSTEN

0

Aansluiting
Meijsters Buiten

Meijsters Buiten en Ca. € 55.000
Milieu en Mobiliteit

1

Entree
Beethovenlaan

Stedelijk Beheer
en Milieu en
Mobiliteit

Ca. € 125.000

2

Verbetering
bomen
Mozartaan

Stedelijk Beheer
en Milieu en
Mobiliteit

Ca. € 50.000

3

Voorplein
dierenweide

Stedelijk Beheer
en Milieu en
Mobiliteit

Ca. € 100.000

4

Bunkerheuvel

Stedelijk Beheer
en Milieu en
Mobiliteit

Ca. € 125.000

TOELICHTING
Aansluiten park op
Meijsters Buiten en
kleuurrijke beplanting.
Kleurrijke beplanting bij
de entree, verbvangen
parkmeubilair, vervangen
asfalt door grindpaden.
Grasstrook maken rondom
de laanbomen en nieuw
grindpad maken ipv
trottoir.
Hekken verplaatsen, zodat
contact met diren wordt
vergroot en verb;lijfsplek
bij hek aantrekkelijker
wordt. Erf herinrichten
zodat deze geschikt is
voor natuureducatie.
Inrichten als avontuurlijk
speelplek voor kinderen 7
– 12 jaar met natuurlijke
speelaanleidingen. Bunker
weer deels in zicht
brengen en toevoegen
verblijfsgelenheid met
uitzicht over vijver.
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KAART KORTE TERMIJNPROJECTEN
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Geleidelijk aan zullen er steeds meer parkonderdelen worden herontwikkeld. De
prioriteiten en inrichting zullen worden bepaald in overleg met de bewonerswerkgroep.
Een park als dit is echter nooit af. Door voortschrijdende inzichten, nieuwe wensen of
onvoorziene omstandigheden zullen er altijd beheeroverstijgende werken noodzakelijk
zijn.
Deze projectenlijst is bedoeld om een overzicht te geven van de nog uit te voeren
werkzaamheden die nu nog gewenst zijn. Als er financiële middele n ter beschikking
komen kan er direct een keuze gemaakt worden welk project uitgevoerd kan worden.
PROJECT

WIE

KOSTEN

TOELICHTING

5

Entree
Mozartlaan

Stedelijk Beheer?

Ca. € 40.000

6

Entree Kanaalweg Stedelijk Beheer?

Ca. € 40.000

7

Tuin Huis Oog in
Al met
theekoepel

Stedelijk Beheer?

Ca. € 205.000

8

Speelplek

Stedelijk Beheer?

Ca. € 140.000

9

Violenheuvel

Stedelijk Beheer?

Ca. € 65.000

10

Hondentoilet

Stedelijk Beheer?

Ca. € 5.000

11

Oever en trap
leidsche Rijn

Stedelijk Beheer

Ca. € 20.000

12

Parkmeubilair

Ca. € 245.000

13

Paden

SB + eventueel
sponsoring
banken?
Stedelijk Beheer

Kleurrijke beplanting bij de
entree en het opknappen van
de grindpaden.
Kleurrijke beplanting bij de
entree en het opknappen van
de grindpaden.
Samenhang creeren tussen
huis en tuin. Bijvoorbeeld
formelere tuin met gebakken
klinkers en chique groen,
waaronder bijvoorbeeld buxus
en rozen.
Vernieuwen van de
speelvoorziening voor 0 – 6
jaar. Groene inpassing
Vergroten van de kwaliteit en
beleving van de violenheuvel
door onder andere het
verwijderen van de hekjes, het
vervangen van de hoge
beplanting. De beplanting
achter de violenheuvel
uitdunnen.
Verplaatsen hondentoilet,
zodat deze geen overlast meer
geeft bij parkweide en
speelplek.
Beleving water vergtoten door
herstel bestaande trap en
beschoeiing waar nodig.
Bossages verwijderen en oever
inzaaien met gras.
Banken vervangen door nieuwe
klassieke zitbanken.

14

Dierenweide pad
en hekwerken

Stedelijk Beheer?

Ca. € 180.000

15

Beheer overige
bossages

Stedelijk Beheer

Ca. € 85.000

Ca. € 50.000

Voetpaden opknappen door
goed fundament en afstrooien
met grind. Noodzaak fietspad
heroverwegen en versmallen
weg naar Huis Oog in Al.
Vergroten contact met dieren
door aanleg route langs weide.
Vergroten diversiteit
beplanting en vergroten
ruimtelije kwaliteit
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BIJLAGE 6 ANALYSE HISTORISCHE BEPLANTING
De analyse van de historische beplanting in Park Oog in Al is tzt te vinden op
http://www.parkooginal.nl/ en www.utrecht.nl
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BIJLAGE 7 BEWONERSADVIES 2014
Het advies dat een groep bewoners heeft opgesteld voor de toekomst van het park is te
vinden op http://www.parkooginal.nl/. Hieronder de samenvatting van dit advies.
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