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TUINDORP OOST
Het mysterie van
het transformatorhuisje

Wie in Tuindorp Oost op de
Eykmanlaan het spoor overgaat
richting Overvecht zal aan de
linkerkant het mooie seinhuisje
zien staan van architect Sybolt
van Ravesteyn.
Minder opvallend, mede omdat
het wat verder van de weg ligt, is
het transformatorhuisje aan de
rechterkant. Transformatorhuisje?
Zeg maar gerust transformatorhuis. Een redelijk omvangrijk
gebouw dat sinds jaren voorzien
is van kleurrijke graffiti.
Het transformatorhuis is bedoeld om
treinen te voorzien van stroom; dat
wil zeggen dat in het huis 25 kilowatt voltage (wisselstroom) vanaf de
hoogspanningsmasten wordt omgezet in 1500 volt (gelijkstroom) om de
treinen verder te laten rijden.
Voorheen liep er een spoortje naar
het transformatorhuis, bedoeld om er
een mobiele transformator naartoe te
kunnen rijden, als het gebouw zelf
wegens onderhoud buiten gebruik
was. Het transformatorhuis is pas
na de oorlog gebouwd, hoewel de

plannen ervoor al in 1939 klaar lagen
en er in 1941 al begonnen was met
de aanleg van de bovenleidingen.

Spoorlijnen en stations
Degene die alles weet van de spoorlijnen in de omgeving van Utrecht
en in het bijzonder in de buurt van
Tuindorp Oost is Marcel van
Tongeren, wonend in Maartensdijk en
werkzaam als dieselelektrisch medewerker in dienst van het Spoorwegmuseum.
Marcel is erin geslaagd om allerlei
informatie te verzamelen over de
zeven stations waarover de voormalige gemeente Maartensdijk
beschikte. Op het traject Hilversum Utrecht waren dat vijf stations:
Hollandsche Rading, Maartensdijk,
Nieuwe Wetering, Groenekan West
en Blauwkapel Noord en op het
traject Amersfoort - Utrecht waren
dat er twee: Blauwkapel Oost en
Groenekan Oost. Het traject
Hilversum - Utrecht (aangelegd in
1873, in gebruik genomen in 1874)
komt overeen met de Oosterspoorlijn
en loopt langs het tegenwoordige
Maliebaanstation. Tot enkele jaren
terug reed hier de beruchte chloortrein overheen. De spoorlijn vormt de
grens tussen Voordorp en Tuindorp

Oost. Het traject tussen Utrecht en
Amersfoort is aangelegd in 1861, in
gebruik genomen in 1863, doorgetrokken naar Zwolle in 1864 en
loopt langs Tuindorp (Albrecht Thaerlaan).
Van de zeven stations bestaat alleen
Hollandsche Rading nog, de andere
stations zijn in de loop der jaren
verdwenen. Het station Maartensdijk
was het laatste station dat werd
afgebroken, in 1963, nadat het al
geruime tijd niet meer was gebruikt.

Twee stations Blauwkapel
Al ruim 30 jaar zijn de spoorwegen
Marcels grote hobby, met name de
`lokaalspoorlijnen’ in de buurt van
Utrecht. Zo weet hij veel te vertellen
over de twee stations in Blauwkapel,
één op de plek waar nu een dubbele
dienstwoning staat op de Voordorpsedijk, het andere vlakbij de viaduct
van de A27. Het eerste station,
Blauwkapel Noord, behoorde toe aan
de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij (HSM), het andere station was eigendom van de Nederlandsche Centrale Spoorwegen (NCS).
Beide maatschappijen werden later,
samen met de Staatsspoorwegen,
gefuseerd tot de Nederlandse Spoorwegen. Beide stations waren stopstations. De conducteur kreeg telegrafisch bericht als er een reiziger
stond te wachten. De trein stopte dan
heel even, d.w.z. minder dan een
minuut, om de passagier te laten
instappen. Ook als er iemand in

Blauwkapel wilde uitstappen, moest
dat van tevoren aan de conducteur
worden gemeld. Deze telegrafische
berichtgeving is waarschijnlijk in
1942 afgeschaft, het jaar waarin de
bovenleidingen in gebruik genomen
werden.
Marcel heeft de informatie over de
(voormalige) stations opgenomen in
een aantal websites, die bereikbaar
zijn via www.stationblauwkapel.nl.
Hij wil deze informatie graag verder
uitbreiden. Op dit moment is Marcel
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bezig om het station Maartensdijk in
model na te bouwen. Maar zijn bijzondere aandacht gaat nog steeds uit
naar de beide stations van Blauwkapel en het transformatorhuis dat
van grote betekenis was en nog
steeds is voor het treinverkeer. Als hij
klaar is met station Maartensdijk wil
hij de stopplaatsen van Blauwkapel
op schaal 1:160 gaan nabouwen.

Het gasspoortje in Tuindorp
Een ander onderdeel van het sporenstelsel, waarin Marcel bijzonder in
geïnteresseerd is, is het zogenaamde
gasspoortje, bestemd voor transport
van en naar de voormalige gasfabriek
aan de Blauwkapelseweg in Utrecht
(nu: Griftpark). Het enkelsporige
traject bevond zich o.a. tussen de
Thijsselaan en de Reinwardtlaan,
om vervolgens bij de Magnuslaan
aansluiting te krijgen op het grote
treinennetwerk. Bekend is dat de
conducteur zelf het andere verkeer op
de diverse kruispunten, zoals op de
Van Bemmelenlaan en de Magnuslaan, moest tegenhouden om de trein
zonder ongelukken te kunnen laten
passeren. Het gasspoor is aangelegd
in 1881 en is in gebruik gebleven tot
1959.
Marcel heeft zich ten doel gesteld om
zich verder te verdiepen in de beide
stations van Blauwkapel, het nabijgelegen transformatorhuis en het
gasspoortje en is blij met informatie
die bewoners over deze onderwerpen
kunnen verstrekken. Hij zou graag
willen weten wie het trafohuis heeft
ontworpen en of er iets bekend is
over de onteigening van de grond
waarop het gebouwd is. Ten aanzien
van het gasspoortje wil Marcel ook
graag meer informatie: hoe vaak
kwam er een trein langs, zijn er nog
foto’s van enz. Hij hoopt dat er in het
verspreidingsgebied van de wijkkrant
bewoners zijn die hem verder kunnen
helpen bij het voltooien van zijn al
bijzonder uitgebreide en voor iedereen toegankelijke websites. Het mailadres van Marcel van Tongeren is
spoorwachter@stationmaartensdijk.nl,
zijn telefoonnummer is 0346 213502.
Uiteraard zal de Wijkkrant u op de
hoogte houden van de vorderingen
van zijn boeiende speurwerk.
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Op Koninginnedag
vieren we ’s ochtends met elkaar
feest op het Kouwerplantsoen. Ook
dit jaar nodigen we de hele buurt uit
om dit feest met elkaar te vieren. U
bent van harte welkom!
Op vrijdag 30 april om 10 uur kunnen we
samen weer het Wilhelmus zingen, waarna het feest zal starten. Voor de kinderen
is er veel vermaak. Volwassenen kunnen
kiezen om mee te helpen of gezellig bij de
wijktent te zitten en te genieten van de
sfeer en de catering. Als u wilt meehelpen
kunt u iets kiezen uit de activiteiten
hieronder.
Zoals ieder jaar is er op het hele veld iets
te doen en zullen de pony's weer om de
speeltuin heenrijden. Zoals ieder jaar ontvangt u half april een oranje aanmeldingsformulier. Een paar dingen zijn dit jaar
anders:
- Ook voor kinderen van twee tot zes jaar
organiseren we een spelletjesronde.
-In de pauze om 11 uur is er een poppenkast.
- Het comité verwacht dit jaar verlies te
maken door het wegvallen van sponsors.
Helpt u mee?

De helpers vertelden vorig jaar dat het veel
voldoening gaf en een leuke manier was
om met de kinderen in de buurt in contact
te komen. Voor het meehelpen kunt u
kiezen uit:
• Klaarzetten van de spullen op het veld,
in de ochtend tussen 8 en 10 uur
• Schenken van koffie
• Verkopen van broodjes
• Kinderen helpen bij het versieren van
een taartje en bij het grabbelen
• Begeleiden van een spel, voor een groep
kinderen of voor 1 klein kind.
• Opruimen van het Kouwerplantsoen
vanaf 12.30 uur.
• Sponsor het comité en help ons het
financieel verlies te beperken.
Wij bedanken alle sponsors ten minste
door hun naam te vermelden op alle
uitnodigingen voor het feest.
Jaap Breekveldt, Nijlandlaan 8,
tel 251 91 80, jaap_nancy@yahoo.com
Marjan Stuurman, Kouwerplantsoen 60,
Heulwen Trienekens, Kouwerplantsoen 96

april 2010

25 jaar koersballen
Het is alweer zo’n 25 jaar geleden dat voorzichtig de eerste stapjes op weg naar een
hechte koersbalgroep werden gezet. Ria van
der Horst en nog enkele anderen, onder wie
Leny Florijn en Jo Uittenbroek, waren de
eerste spelers en ze zijn er nog steeds. Heel
enthousiast werd er gespeeld en gedold,
ieder op zijn eigen manier, want niemand
kende nog de spelregels. Ria verdiepte er
zich verder in en ging een cursus volgen. Het
eerste jaar was het echt aftasten en plezier
maken. Daarna begon het echt te worden en
er kwamen steeds meer liefhebbers bij. Piet
van Wegen was al gauw Ria’s rechterhand,
eerlijk maar rechtvaardig werd er gespeeld
en gemeten. De woensdagmiddagen waren
‘heilig’ in het badhuis. De spelers werden
steeds fanatieker en aan het einde van het
speelseizoen was het altijd feest en waren
wij allemaal nieuwsgierig wie er dat jaar als

eerste was geëindigd. Ria had dan voor
iedereen een gedichtregel over het wel en
wee van de betreffende speler. Heerlijk,
zulke middagen samen!
Na de sluiting van het Badhuis is ons spel
verplaatst naar de serre van Nieuw Bleyenburg en elke woensdagmiddag heerst er een
gezellige sfeer. Wij zijn dan ook erg blij met
onze nieuwe locatie. Allemaal zijn we inmiddels ouder geworden en de groep is
natuurlijk niet hetzelfde, maar de nieuwe
leden zijn even enthousiast en blij zoals wij
waren toen we begonnen. Hopelijk blijft de
koersbalgroep nog lang bestaan en komen
er misschien leden bij die op den duur het
stokje kunnen overnemen, zodat het koersbal nog jaren en jaren in de serre gespeeld
kan worden.
Hetty van Wegen

BERICHT
VAN ‘DE
KAAP HOORNDREEF’

In de achtertuin van het
zorgcentrum
Tuindorp
Oost staan
enkele mooie
kunstwerken

• “Ondersteunende
dynamiek”
van Moniek Bastiaanse.
Moniek Bastiaanse geeft
de volgende uitleg aan het
beeld: “Er werd een kunst-

Gasincident
Rietveldcollege
De politie is een strafrechtelijk
onderzoek gestart naar een
incident met een ontsnapt gas
in het Gerrit Rietveldcollege.

• “Pratende vrouwen”
van de kunstenaar
Albert Dresmé.
Het beeld is geschonken
door Verzorgingshuis
Titus Brandsma.

• “Zonnewijzer”
geplaatst door de familie
Blom-Visser ter ere van
hun 50-jarig huwelijk.
De zonnewijzer is gemaakt
door Harry de Groot.

werk gevraagd waarin het
dynamische karakter van het
leven van de bewoners tot
uitdrukking zou komen. Ik
heb toen gekozen voor een
geestelijke dynamiek, die ik
vormgegeven heb in een
waaiervormige uitstraling.
De figuur in het ontwerp is
vol levenslust en energie en

staat midden in het leven.
Hij doet dat gedeeltelijk zelfstandig en gedeeltelijk met
de hulp van de verzorgingsflat.
Dit wordt gesymboliseerd
door de twee sokkels waarop het beeld staat.
Hij staat op ’t ene en leunt
op ’t andere”.

• “Samen sterk”,
gemaakt in 1984 door Rien Goenée.
Dit beeld is gemaakt ter ere van het
derde lustrum van Tuindorp Oost.

Het is een in brons gegoten beeld.
De kunstenaar is geïnspireerd door de
gedachte, dat in het gebouw één be-

schermende en verzorgende vorm van huisvesting wordt geboden. De gebogen vorm
van het horizontale gedeelte van het plastiek duidt op de eigenschap van geborgenheid. Het is als het ware, met wijd uitgespreide armen ontvankelijk zijn voor de
mensen, die vanuit de samenleving naar het
huis toe komen: de gasten van bewoners,
de medewerkers en nieuwe bewoners.
Met de verticale lijnen geeft de kunstenaar
aan, dat al het leven uit de aarde voortkomt
en zich omhoog richt naar licht. Het heeft de
eigenschap van het groeiend vermogen van
al het leven.
De gebogen poortjes geven als het ware
aan, dat de bewoners van dit gebouw een
afgerond leven achter de rug hebben om in
dit gebouw in geborgenheid het leven op
zinvolle wijze voort te zetten. Het boetserend vermogen van de kunstenaar geeft
in de zich naar boven toe verdikkende zuilen
aan, dat het ouder worden gepaard gaat
met een geestelijke rijping. Een uitbeelding
van wijsheid, die gepaard gaat met het
natuurlijke proces bij het stijgen der jaren.
De factor “samen” geeft aan, dat er naast
de individuele zelfstandigheid van de
bewoners gelegenheid is om in saamhorigheid met elkaar het leven van alledag
betekenis en inhoud te geven.

Op 11 maart 2010 werden leerlingen het slachtoffer van een
irriterende stof.
Omstreeks 13.10 uur kreeg de
politie een melding dat er mogelijk
een gaslek was. Acht leerlingen
werden onwel en moesten per
ambulance worden overgebracht
naar het UMC. Zij klaagden over
ademhalingsproblemen, prikkelende
ogen en verstijfde vingers.
De irriterende stof hing kennelijk op
de begane grond ter hoogte van de
kluisjes. De brandweer heeft in
samenwerking met bedrijfshulpverleners van de school het hele
gebouw ontruimd. Alle kluisjes zijn
geopend en doorzocht, maar dit
heeft niets opgeleverd. Er zijn luchtmonsters genomen die worden
onderzocht. De school heeft per
brief alle leerlingen en hun ouders
geïnformeerd over het voorval. De
dader of daders is de kans geboden
om zichzelf te melden. Toen dat niet
gebeurde, heeft de school aangifte
gedaan. De politie verzoekt leerlingen, ouders of buurtbewoners
die informatie hebben die de politie
kan helpen bij het onderzoek, deze
door te geven via telefoonnummer
0900 – 88 44.

NUTTIGE ADRESSEN
Stichting Buurtcomité
Tuindorp-Oost:
Van Everdingenlaan 24,
3571 NP Utrecht
Telefoon: 273 25 71
E-mail: tuindorpoost@tuindorpoost.nl
Website: www. tuindorpoost.nl

Wijkagenten:
Angela van Vegchel, Jos Vermeer
Telefoon: 0900-8844

Wijkbureau:
F.C. Dondersstraat 1
Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht
Telefoon: 286 00 00
E-mail: noordoost@utrecht.nl
Website: www.utrecht.nl/noordoost
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Bijzondere architectuur
Gerrit Rietveld College

Op 9 maart 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders het
definitieve stedenbouwkundig programma van eisen voor het terrein van het
Gerrit Rietveld College vastgesteld. Het laatste woord is aan de gemeenteraad.
Deze zal waarschijnlijk op 20 mei een definitief besluit nemen.
Het Gerrit Rietveld College is in 2005 na
een fusie ontstaan en gehuisvest in het
gebouw van fusiepartner College
Blaucapel.
In 1960 werd architect Cornelis Elffers uit
Rotterdam gevraagd om het gebouw te
ontwerpen. De opdracht was om een
schoolgebouw voor 780 leerlingen te
bouwen, met de mogelijkheid tot uitbreiding naar ongeveer 1000 leerlingen.
Een deel van de uitbreidingen is in de
vorm van twee dwarsvleugels aan de
achterzijde al vrij snel gerealiseerd.

De vier vleugels van het gebouw omsluiten de binnenhof. De noordvleugel
met drie verdiepingen bevat de theorielokalen.
De praktijklokalen liggen in een aparte
U-vormige uitbouw rond de binnenhof,
omdat deze een andere stramienmaat
hebben. De twee gymlokalen liggen
boven elkaar en hebben een aparte
ingang. Gekozen is voor bebouwing rond
een binnenhof, om de gedachte aan een
schoolgemeenschap uit te drukken.
In het gebouw waren de nieuwste onderwijsideeën verwerkt. Vanwege het
Daltononderwijs plaatste de architect in
de achtergevel erkers aan de gang. Per
erker konden drie leerlingen tegelijkertijd
buiten de lessen om studeren. Voor de
architect was de vraag naar realisatie van
een kapel verrassend. In april 1965 werd
het nieuwe gebouw geopend.
Bij het ontwerp werden drie kunstenaars
betrokken. De broer van de architect,
Dick Elffers, maakte een tegelwand rond
4

Nassau Kweekschool (nu: Marnix
Academie – deze is later diverse keren
verbouwd en uitgebreid) en acht herenhuizen in Tuindorp Oost, rond 1967.
Ellfers is met twee gebouwen vertegenwoordigd op de rijkslijst van 100 beschermde Wederopbouwmonumenten, te
weten het gebouw van de Nederlandsche
Handel-Maatschappij te Rotterdam en het
gebouw van het Groen van Prinstererlyceum te Vlaardingen.

de oorspronkelijke fietsenstalling voor
docenten. Gunhild Kristensen en Jan
Overbeeke ontwierpen glas-in-loodramen
voor respectievelijk de hal en voor de
kapel en directeurskamer.
Architect Cornelis Elffers (1898-1987)
heeft veel gebouwd, vooral in en rond
Rotterdam. Hij was een zeer productieve
architect. Hij ontwierp kantoren, bedrijfsgebouwen, woningen, maatschappelijke
voorzieningen, kerken, landhuizen,
winkels. Hij heeft een twintigtal schoolgebouwen ontworpen. Aanvankelijk
werkte hij in traditionalistische stijl.
Daarna koos hij voor een strenge
functionele stijl, met een veelal zichtbaar
betonskelet waarin uitgekiende maatverhoudingen en rechte vlakken de hoofdrol
vertolkten.
De strakheid van de gevels, werd voortgezet in de rationele, praktische plattegronden. De architect besteedde veel
aandacht aan de inrichting.
Het belangrijkste werk van Elffers is het
complex Woudestein van de Erasmus
Universiteit (aanvankelijk Nederlandse
Economische Hogeschool) in samenwerking met twee collega’s. Aan het ontwerp werd tussen 1962 en 1970 gewerkt.
In Utrecht heeft Elffers nog enkele werken
gerealiseerd, onder andere de Jan van

Het is een gemiste kans dat de
gemeente Utrecht weigert om de
cultuurhistorische waarde van het
gebouw nader te onderzoeken en
te onderzoeken of hergebruik
voor een andere functie mogelijk
en betaalbaar is. Nu wordt zonder
verdere documentatie en argumentatie gekozen voor sloop.
Kijk voor meer informatie over de
architect op www.bonas.nl.
[Bijgaand: Perspectieftekening, overgenomen uit Bouw (1960, nummer 50,
pagina 1535]
Jeroen de Leede, lid commissie cultureel
erfgoed van Vereniging Oud-Utrecht
In Tijdschrift Oud-Utrecht verschijnt
in juni 2010 een uitgebreider artikel over
dit onderwerp

Opening Pannendak op 24 april
Het heeft even geduurd, maar op zaterdag 24 april a.s. kunnen we ons
nieuwe clubhuis openen. Dat gaan we doen met een groot feest. U bent
ook welkom, vanaf 16 uur bij ons op Tuinenpark De Driehoek. We kunnen
dan ook ons lezingen- en workshopprogramma bekend maken.
In deze periode is het prachtig wandelen. De fruitbomen langs de sloten
komen in bloei. Dus u kunt voor een bloesemroute vlak om de hoek
terecht!
Hetty Grunefeld, namens Tuinenpark De Driehoek, Winklerlaan 151,
e-mail: driehoektuin@hotmail.com

NIEUWS VAN
BASISSCHOOL

DE BEIAARD

PAASONTBIJT
Met het paasontbijt maak je voor
elkaar een doos.
Je trekt een
lootje waar
iemand op
schrijft waar
hij/zij van houd.
Thuis maak je
een doos voor
degene die je hebt
getrokken.
Die doos ga je
mooi versieren.
En in de doos maak je een ontbijt
voor hem/haar.
Op de beiaard was het dit jaar weer
een feest met allemaal lekkere dingen
en zo jammie.
In groep 6 ‘had iemand een kuiken
met als hoofd een ballon gemaakt.
Iedereen had een hele mooie doos
gemaakt.

Ook gingen we paaseitjes zoeken op
het plein.
Groep 8 verstopt de eitjes en alle
andere groepen gingen ze zoeken.
We hadden er heel veel gevonden.
Floor en Vera uit groep 6

50 Jaar Vereniging
Vrienden van
Blauwkapel
Als je bedenkt dat het kruiskerkje
Blauwkapel al ruim 550 jaar
bestaat, is het gouden jubileum
van de Vereniging Vrienden van
Blauwkapel -zeg maar: de
exploitant van de kerk- geen
nieuws waarmee de voorpagina
gehaald wordt. Toch is het wel
heel bijzonder dat deze onderwegkerk al een halve eeuw een
gastvrij ‘huis’ is voor mensen
`onderweg’ én door vrijwilligers
wordt gerund.
In 1960 werd de vereniging opgericht
met als doel het organiseren van
oecumenische kerkdiensten in het
zojuist gerestaureerde kerkje
Blauwkapel. In tegenstelling tot de
traditionele kerken wilde de onderwegkerk onderdak bieden aan
mensen die letterlijk of figuurlijk
`onderweg’ zijn. Wandelaars, fietsers,
toeristen, passanten en/of mensen
op zoektocht naar zingeving en een
plek waar ruimte is voor gelijkgezinden en andersdenkenden; een plaats
waar mensen kunnen kennismaken
met de brede christelijke traditie.
Kortom, een pleisterplaats voor de
pelgrims van vandaag
In het begin kwamen er dan ook veel
toeristen en bezoekers die eerst even
de korte onderwegdienst wilden bijwonen, voordat men eropuit trok
(vaak in vrijetijdskleding en korte
broek) of op familiebezoek ging.
Maar ook mensen die minder of geen
binding meer hadden met de eigen
wijkkerk of parochie vonden de weg
naar Blauwkapel.
De interkerkelijke diensten worden
nog steeds iedere zondag van Pasen
t/m de eerste zondag in november
om 9.30 uur en 10.30 uur gehouden.
De voorgangers wisselen per week
en zijn afkomstig uit de diverse
christelijke kerken. Na afloop van de
dienst wordt er koffie en thee
geschonken voor de liefhebbers.

Cultureel centrum
Blauwkapel is echter ook een
cultureel centrum. Voor `rouwen en
trouwen’ is de kerk een gewilde
locatie. Vele keren per jaar wordt
de kerk opengesteld voor belangstellende bezoekers en op afspraak
worden er lezingen over de rijke
historie van de kerk en het kerkdorp
gegeven. Omdat de kerk een

prachtige akoestiek heeft, biedt de
vereniging al weer enkele jaren een
podium aan (amateur-)musici.
Ook in 2010 zijn er weer vier
gratis concerten, nl. op
28 maart, 30 mei, 27 juni en
19 september, van 15.00 tot
16.00 uur. (zie onze website)

Jubileumactiviteiten
De Vrienden van Blauwkapel realiseren zich dat 50 jaar onderwegkerk
toch wel heel bijzonder is in een tijd
dat steeds meer mensen de kerk de
rug toekeren. Het behalen van deze
mijlpaal willen wij daarom met elkaar
vieren, met verschillende activiteiten:
Een themadag voor de naaste medewerkers en voormalige medewerkers
op zaterdag 20 maart jl.
Bij een jubileum past ook dankbaarheid. Op zondag 29 augustus wordt
daarom een feestelijke jubileumdienst gehouden om 10.30 uur (de
dienst van 9.30 uur vervalt). Om de
oecumene te onderstrepen zijn er
tijdens deze dienst twee voorgangers,
Pastor A. van Dam en Ds. K. ‘t Lam.
Een werkgroepje is bezig met het
samenstellen van een jubileumboek.
In dit boekje komen naast stukjes
historische informatie over de kerk en
het kerkdorp, een aantal verhalen van
en interviews met huidige en
vroegere werkgroepleden, kerkgangers, voorgangers, organisten en
bewoners van Blauwkapel.
De verhalen worden geïllustreerd
met tal van foto’s. Het jubileumboek
wordt een uniek document en alle
`vrienden’ krijgen dit boek gratis
aangeboden tijdens of na de
jubileumdienst op 29 augustus.
Meer informatie op:
www.onderwegkerkblauwkapel.nl of
onderstaand adres.
Ben van Hoeflaken
Vereniging Vrienden van Blauwkapel
Secretariaat: Jan Provostlaan 57,
3723 RC Bilthoven.
Tel: 030-228 73 42
E-mail: bcvanhoeflaken@hotmail.com
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VOORTGANGSBERICHT
DIVERSE PROJECTEN

T

(stand van zaken bij de sluitingsdatum van de kopij
op 28 maart 2010)
a) Prinsenhof. De afgelopen tijd is er zorgvuldig overleg
geweest in eigen kring en met derden over ‘fine tuning’ van
de ideeën. Het uitgangspunt blijft onveranderd, dat het
nieuwe Prinsenhof een maatschappelijke functie krijgt.
Half mei zal het College van Rentmeesters een beslissing
nemen over de verkenningsresultaten. Daarna kan met de
gemeente de vervolgfase worden afgestemd: het maken
van concrete plannen in nauw overleg met omwonenden
en andere belanghebbenden.
b) Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering van De
Gaard. In februari is de klankbordgroep weer bijeen geweest. Meegedeeld werd, dat onderzoek heeft uitgewezen,
dat veel van de auto’s, die dagelijks op de parkeerplaats bij
De Gaard staan, van langparkeerders zijn. Dat zijn automobilisten van buiten, die hun auto bij De Gaard stallen
en vervolgens met de bus naar hun werk in de stad gaan.
Zoals eerder geschreven wachtte het omzetten van alle
ideeën naar concrete plannen op de resultaten van o.a. dit
onderzoek. Eigenaar ING en projectontwikkelaar TOP menen
dat kwaliteitsverbetering van het winkelcentrum niet zinvol
is, zolang er geen vorm van parkeerregulering is. Invoering
van een blauwe zone zou zo’n vorm kunnen zijn. Wij hebben
in deze krant daar al eerder voor gepleit. De betrokken
gemeentevertegenwoordigers hebben aangegeven dat dan
het Utrechtse parkeerbeleid opnieuw onder de loep moet
worden genomen. Daarvoor hebben zij overleg met het
college van B&W nodig. En dat is demissionair. ING en TOP
willen in dit stadium niet verder gaan met de plannen.
De bijeenkomsten van de klankbordgroep zijn voorlopig opgeschort.
c) Woningbouw op het Veemarktterrein. Tijdens de
informatieavond op 11 maart zijn de belangstellenden op
de hoogte gebracht van de resultaten van het proces dat is
doorlopen sinds de toekomstmarkt op 28 november. In zijn
presentatie lichtte stedenbouwkundige Herald Roelevink de
vele creatieve ideeën toe, die de zgn. ‘Focusgroep’ in drie
bijeenkomsten heeft aangedragen.
Inmiddels zijn in de tweede fase van het participatietraject
een vijftal deelprojecten gestart. Over het project ‘Verkeer’ en
het project ‘Hergebruik hallen’ is inmiddels een thema-avond
geweest. U kunt zich nog opgeven voor deelname aan de
thema-avond ‘Zelfbouw’ op 21 april, ‘Duurzaamheid’ op
18 mei en ‘Voorzieningen’ op 20 mei. Opgave per mail:
herontwikkelingveemarktterrein@utrecht.nl.
Zie voor uitgebreide informatie: www.utrecht.nl/veemarkt.
d) Parkeerplaats Kapteynflat. De herinrichting van het
kruispunt Kapteynlaan/Wevelaan is klaar. De toegang tot de

FRUINPLANTSOEN
Jacobus
Anthonie Fruin
werd geboren
op 8 juni 1829
te Rotterdam.
Na het Erasmiaans
Gymnasium in zijn
geboortestad te
hebben doorlopen ging hij in 1848
Rechten studeren in Leiden, waar hij zes
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parkeerplaats is verlegd naar de zijde van de Kapteynlaan en
het wegprofiel van de Wevelaan is aangepast. Het kruispunt
is daarmee veiliger geworden voor de lopende en fietsende
schoolkinderen. Maar nog niet helemaal veilig. Vanwege de
vroegere toegang tot de parkeerplaats aan de zijde van de
Wevelaan mocht het verkeer het eerste stukje van de
Wevelaan vanaf de Kapteynlaan inrijden. Nu mag dat niet
meer, maar het inrijverbodsbord is door verkeer vanuit de
richting van De Gaard niet goed te zien. En geloof het of niet:
gezien de bandensporen zijn er automobilisten, die de
Wevelaan nog steeds inrijden en over het trottoir en de
nieuwe groenstrook tóch de oude toegang nemen. En de
schoolkinderen rekenen dáár al helemaal niet op!
Het zou goed zijn om, net als bij de ingang van de Valetonlaan, ook aan de oostzijde van de Wevelaan een verbodsbord
te plaatsen en misschien een paaltje voor de vroegere toegang tot de parkeerplaats?
e) Visie Eykmanlaan. De informatieavond op 3 februari over
de Visie Eykmanlaan en het Stedelijk Plan van Eisen voor het
GRC is ondanks het te laat verspreide wijkbericht nog redelijk
druk bezocht, voornamelijk door direct omwonenden van het
college. Dankzij de vele protesten over de korte termijn (tot
17 februari) waarop belanghebbenden hun mening konden
geven, heeft de gemeente die termijn verlengd tot 16 april.
Jammer is, dat die verlenging niet breed is meegedeeld. Veel
bewoners kunnen nu denken: “had ik dát geweten…….”.
Het Buurtcomité Tuindorp-Oost heeft samen met Tuindorps
Belang een gedetailleerde reactie ingestuurd. Ook de
Wijkraad Noordoost heeft gereageerd. In een oriënterend
gesprek tussen de drie organisaties bleken er veel punten van
overeenkomst te zijn in de reacties.
Inmiddels heeft de gemeenteraad op 6 april een bezoek aan
Tuindorp Oost gebracht. De, veelal nieuwe leden, lieten zich
informeren over de verschillende projecten rond de Eykmanlaan.
f) Gerrit Rietveld College. De klankbordgroep heeft een
advies op het Stedelijk Plan van Eisen bij de gemeente ingediend. Ook de inmiddels gevormde actiegroep van
verontruste bewoners heeft een reactie naar de gemeente
gestuurd. Contactpersoon Peter Tempelman (bezorgde
bewoners@gmail.com.) stuurde op 17 maart de reactie in
met 319 ondertekende steunbetuigingen van bewoners.
Ook een aantal individuele bewoners hebben gereageerd.
De klankbordgroep heeft over de verlaging van 120 naar
80 woningen de projectleiding voorgerekend dat ook dat
aantal nog te groot is. De woningen zullen daarmee tweemaal zo dicht bij elkaar komen te staan als in de Zonnebloemhof. En de buitenruimte rond het schoolgebouw zal
veel te klein zijn voor het aantal leerlingen, dat de school
bezoekt.
Op 22 april is er een openbare raadsinformatieavond over
de plannen, op 27 of 29 april een commissievergadering en
de raad vergadert erover in mei.

jaar later promoveerde tot doctor in de
rechtsgeleerdheid. Hij vestigde zich dan
als advocaat in Rotterdam en werd er
gemeenteraadslid.
In 1859 volgde zijn benoeming tot hoogleraar in het Nederlands burgerlijk- en
handelsrecht en burgerlijke rechtsvordering aan de Rijksuniversiteit van Utrecht.
Ook in Utrecht werd hij gemeenteraadslid
en weldra een van de meest invloedrijke.
Fruin werd tweemaal rector magnificus.
De eerste maal, in 1866, hield hij in zijn
inaugurale rede een pleidooi voor de

gedeeltelijke herziening van onze wetboeken in verband met opkomende
nieuwe behoeften.
In zijn tweede inaugurale reden, in 1879,
sprak hij veeleer als de rechtshistoricus,
die hij toch vooral was. In zijn ‘Over den
strijd tusschen het kanonieke recht en
het Romeinsche recht’ stelde hij deze
twee grote stelsels tegenover elkaar en
concludeerde dat een absoluut recht niet
bestaat.
Fruin overleed op 1 november 1884 in
Utrecht slechts 55 jaar oud.

AGENDA
Activiteiten
Peddelen in het park
In de lente en de zomer zullen er iedere zondag, bij droog weer,
peddelbootjes in de vijver te huur zijn. Kinderen tussen de 5 en
12 jaar, die minder wegen dan 50 kilo, kunnen daarmee lekker
tussen de eendjes peddelen.
Voor meer informatie: www.parkpeddelaars.nl

EENMALIGE
SENIORENACTIVITEITEN
IN NIEUW BLEYENBURG
Jan van Galenstraat 6, informatie: dinsdag en
donderdag tel: 273 6001. Aanmelden voor activiteiten en maaltijden dagelijks, behalve zaterdag, in
het restaurant van Nieuw Bleyenburg, tel: 272 58 77
Do.

22 apr

Ma. * 26 apr

Zondag 18 april
Kriebelbeestjes, Excursies IVN en Sportexperience op
het evenementenlandschap.

Wo.** 28 apr
Do.

29 apr

Maandag 24 mei
Griftsteede geopend!

Do.
Zo.
Do.
Di.
Do.

6 mei
9 mei
13 mei
18 mei
20 mei

Zo.
Ma.
Di.

23 mei
24 mei
25 mei

Do.

27 mei

Zondag 30 mei
Landelijke Kinderboerderijdag en Dag van het Park.
Thema: Verschil mag er zijn
Zondag 6 juni
Skateboardwedstrijden en lessen in het kader van
de culturele zondag. Thema `Buitenspel’.

Expositie
Van 6 april tot 16 mei
Natuurbeelden
Dit is een expositie van de vrijwilligers van de bloementuin in
het Griftpark. Zij verzorgen deze tuin al jarenlang met hart en
ziel. Hun passie voor de natuur hebben zij op kunstzinnige
wijze in beelden gevangen of verbeeld.
De expositie is vrij te bezichtigen.
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 10 tot 17 uur.
Voor meer informatie over alle activiteiten:
Griftsteede / Griftpark, Van Swindenstraat 129, 3514 XR Utrecht
Tel. 272 28 88. Zie ook: www.utrecht.nl/griftpark

Donderdag 22 april
Mijn favoriete muziek…Schumann
Muzikale avond over het leven & de muziek van deze grote
Duitse romanticus. Toelichting: Wout van Veen (musicus)
Aanvang 20.00 uur.
Woensdag 26 mei
Lezing: de architectuur van Gerrit Rietveld
Over Rietveld als persoon, over zijn belangrijkste werk en
over zijn betekenis als kunstenaar van de ruimte. Inleiding:
Bertus Mulder (architect en Rietveld deskundige). I.s.m. historische vereniging Oud-Utrecht.
Aanvang: 20.00 uur
Adres Huis in de Wijk:
Prof. Suringarlaan 1 (naast de Tuindorpkerk)

Di.
1 juni
Vrij.*** 4 juni
Di.

8 juni

Do.
Di.
Do.
Do.

10 juni
15 juni
17 juni
24 juni

10.00 Modeshow Meijssen,
aansluitend verkoop
13.45-15.30 Lezing door imker
Lisette van Ingen
14.00-16.00 Koersbal, laatste keer
vóór de zomer
13.45-15.30 Film op groot doek:
“Juliana gewoon bijzonder”
13.45-15.30 Film op groot doek
16.00 Moederdag diner
Gesloten Hemelvaart
14.00-15.30 Markt, kleine cadeautjes
14.00-15.30 Informatie: slechthorendheid en hooroplossingen
14.00 Pinksterbrunch
Gesloten 2e Pinksterdag
10.30 Sjaaltjesmarkt, verkoop
zijden sjaals, gift van
voormalige bewoonster;
opbrengst voor de serre
14.00-16.00 Schoenverkoop
firma Versluys
14.00-15.30 Bingo
20.00-21.30 Gitaarmuziek
door Arthur Kluver
10.00-15.30 Fashion Nathalie:
modeverkoop
13.30-15.30 Bloemschikken
14.00-15.30 Klassieke muziek
14.00-15.30 Bakmiddag met live muziek
14.00-15.30 Oudhollandse liedjes

* Imker Lisette
Altijd al wat meer willen weten over bijen, bijen houden, imkers
en honing? Kom dan op 26 april naar deze interessante lezing
van Lisette van Ingen. Zij neemt van alles mee en tijdens haar
presentatie waant u zich in een ‘bijenstal’. Verder kunt u honing
proeven en na afloop kopen.
** Koersbal data:
Start nieuw seizoen: woensdag 8 september, 14-16 uur. Daarna
alle woensdagen behalve op 20 oktober, 22 en 29 december, en
23 februari 2011.
*** Arturo
Gitarist Arthur Kluver speelt naast jazz bij voorkeur Latijns-Amerikaanse gitaarmuziek. Hij startte
midden jaren ’70 zijn muzikale carrière bij de
theatershows van Herman Berkien en Tineke
Schouten. Hij trad op met talloze Braziliaanse
bands, en speelde thuis uit liefhebberij dikwijls
klassiek gitaar. Hij is sterk beïnvloed door Joe Pass.
Arturo combineert verschillende stijlen in zijn optredens:
zo passeren Bach en Chopin, de Braziliaanse grootmeester
Baden Powell en Luiz Bonfa, maar ook Bossanovas de revue.
Arturo licht zelf e.e.a toe.
Foto: Paulien Kluver
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Tekenen en
schilderen voor kinderen
Op mijn teken- en schildergroep voor kinderen heb
ik weer enkele plaatsen vrij. Deze les is donderdagmiddag van 15.15 uur - 16.15 uur. We gaan een
groot gezamenlijk werk maken. Ook leer je verschillende technische kanten van tekenen en schilderen en gebruik je je fantasie! De cursus begint
op 22 april. Lijkt dit je leuk en wil je meer weten:
e-mail: gotcha_artsandprojects@hotmail.com
of tel. 030-234 02 80 (Carina Sluyter)

Vertel eens over vroeger,
schrijfcursus voor senioren
Heeft u behoefte om uw levenservaringen op
papier te zetten? Denkt u – naar aanleiding van
de boekenweek – ik zou mijn jeugdherinneringen
graag willen delen? Wilt u uw kleinkind verrassen
met een verhaal over wat ú meemaakte op zijn of
haar leeftijd? Wilt u de jongere generatie graag
iets leren over hoe het leven vroeger was? Veel
ervaringen zijn het waard om te worden doorgegeven. De workshop ‘Vertel eens over vroeger’
bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur.
U leert herinneringen ophalen via foto’s, associatieoefeningen of via een korte biografie. Tijdens elke
bijeenkomst draagt u uw tekst aan de andere
cursisten voor. Van elkaars bijdragen kunt u veel
opsteken. Titia Vaags is een ervaren schrijfdocente
en geeft les aan het Utrechts Centrum voor de
Kunsten. Ook verzorgt ze schrijfworkshops en
begeleidt ze schrijvers in de dop bij het verbeteren
van hun manuscripten. Daarnaast is ze redacteur
voor diverse uitgeverijen.
Data: dinsdag 11, 18 en 25 mei, 1, 8 en 15 juni
2010. Tijd: 10.30 uur tot 12.30 uur
Voor meer informatie en/of een inschrijfformulier
kunt u contact opnemen met: Vaags Taal & Verhaal - Titia Vaags, tel: 06-017025796,
E-mail: info@vaagstaalenverhaal.nl
Website: www.vaagstaalenverhaal.nl
Adres WeveHuis: Wevelaan 4
ONDERWEGKERK BLAUWKAPEL

Zondag 30 mei Concert
15.00-16.00 uur.
Een optreden van `Cappella
Catharina’, het jeugdkoor van het
Kathedrale Koor Utrecht. De toegang is gratis; er is
een deurcollecte voor het dekken van de onkosten.
Bij droog weer is er na afloop op het terras voor
het dienstgebouw gelegenheid tot het drinken van
een glaasje wijn of frisdrank.
Ter gelegenheid van de
Dag van het
Park organiseert de Stichting Voorveldse
Polder op zondagmiddag 30 mei allerlei
activiteiten voor jong en oud. Aanvang
13.00 uur. Ingang aan de Ariënslaan.
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Het Buuurtcomité
is nog steeds op
zoek naar nieuwe
leden:
bewoners die zich
betrokken voelen bij
het reilen en zeilen
van hun buurt.
TUINDORP Met name een
OOST
buurtbewoner met
belangstelling voor de
inrichting en het onderhoud
van de openbare ruimte is zeer
welkom. Inmiddels bestaat door het
wegvallen van de huidige secretaris
bij de Stichting ook een dringende
behoefte aan een secretaris
(m/v).
Als u geïnteresseerd bent en een keer
bij een vergadering wilt aanschuiven
ter kennismaking, neemt u dan
contact met ons op via
tuindorpoost@tuindorpoost.nl!

PRIKBORD
de redactie van de wijkkrant
tuindorp oost zoekt
enkele freelance verslaggevers
van buurtactiviteiten.
mail naar:
redactie@tuindorpoost.nl

aaldert van der vegt,
bewoner van het kouwerplantsoen, is nog in het
bezit van de originele
verkoopbrochure met
plattegronden van de huizen
in het plantsoen
u kunt een kopie vragen via
aaldert.vandervegt@hetnet.nl
onder vermelding van
“brochure”.

COLOFON
Redactie Wijkkrant

Wist u……

Kernkampplantsoen 94
3571 PM Utrecht

Wist u…....…dat in het kader van
Groen-moet-je-doen ook dit jaar een
Open Tuinen Dag wordt gehouden in
Noordoost? Op zondagmiddag 6 juni
gaat dan ook de tuin achter Nieuw
Bleyenburg weer open voor belangstellenden. In dit “best bewaarde
groene geheim” van Utrecht biedt de
tuincommissie een afwisselend programma met sport, spel, informatie,
hapjes, drankjes en muziek.
Wist u…....…dat de vergunning
voor het herinrichten van de parkeerplaats langs de Professor Zonnebloemlaan vorige maand is aangevraagd? De verwachting is, dat binnenkort met de werkzaamheden kan
worden begonnen.
Wist u…....…dat volgens het RIVM
op de Kardinaal de Jongweg alleen al
in de eerste drie maanden van dit
jaar op 15 dagen de gezondheidsnorm voor fijnstof is overschreden?
Volgens de EU-normen mag de daggemiddelde concentratie niet meer
dan 35 dagen per jaar hoger zijn dan
50 µg/m3. Voor uitleg over fijnstof
zie: www.rivm.nl/milieuportaal/
dossier/fijnstof.
Wist u…....…dat het wijkbureau op
21 april de jaarlijkse plantjesdag
organiseert? Bewoners, die openbaar
groen onderhouden, kunnen dan
gratis plantjes afhalen voor boomspiegels of bloemperken

E-mail:
redactie@tuindorpoost.nl
Bezorging: tel. 271 53 52
Aan dit nummer werkten mee:
Jaap Breekveldt, Daniëlle
Friedeman, Tertius Groenman,
Hetty Grunefeld, Ben van
Hoeflaken, Albert Hogema,
Jeroen de Leede, Helga van
Lieshout, Elisabeth de Ligt,
Ruud Moll, Kitty Mulder,
Erwin van der Ven, Hetty van
Wegen
Vormgeving: Aard de Kruijf
Oplage: 3000 exemplaren
Verschijning: 6 x per jaar
De Wijkkrant Tuindorp Oost wordt
gemaakt door een onafhankelijke
redactie, bestaande uit vrijwilligers.
Het doel is een informatieve krant
te maken over zaken die het wonen
en leven in Tuindorp Oost en
directe omgeving betreffen.

Sluitingsdatum kopij:
30 mei 2010

Reacties en kopij
E-mail:
redactie@tuindorpoost.nl

