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In het kader van ‘Utrecht 900’ wordt 
er in opdracht van de gemeente 
door City Canvas een aantal muur-
schilderingen gerealiseerd. Zo ook in 
Tuindorp Oost. “Het doel is om een 
kunstwerk te maken van museum-
kwaliteit dat nog vele jaren voorbij-
gangers kan verrassen en inspireren”, 
aldus Marije Lieuwens van City 
Canvas. 

De gekozen locatie is strategisch: 
wanneer je vanuit het centrum van de 
stad via de Eykmannlaan, bij winkel-
centrum de Gaard, de wijk inrijdt, 
heb je een mooi zicht op de abstracte 

schildering. Ook het passerend 
verkeer kan er een snelle blik op 
werpen, voordat de weg naar het 
noorden afbuigt. 

Het kunstwerk is een ontwerp van 
de Utrechtse kunstenaar Vincent de 
Boer (1988) en het werk is onder zijn 
leiding uitgevoerd. 
Wie is deze kunstenaar? Sinds zijn 
studie aan de HKU (Hoge School voor 
de Kunsten), nu ruim vijftien jaar 
geleden, woont hij in Utrecht. Hij 
heeft in korte tijd naam gemaakt in 
de (internationale) kunstwereld. 
We zochten Vincent op in zijn atelier, 
dat verscholen ligt in de bossen bij 
Soesterberg.

“Ik was 21 jaar toen ik afstudeerde 
als grafi sch ontwerper. Ik ben altijd 
geïnteresseerd geweest in kalligrafi e, 
het maken van de perfecte letter. 
Voor iemand die linkshandig is zoals 
ik, is dat een enorme uitdaging.” 
Vincent bewondert het vakmanschap 
van Japanse kunstenaars en ont-
werpers: hun zorgvuldigheid en aan-
dacht voor de kleinste details.  

“Ik heb een aantal reizen naar Azië 
gemaakt en onlangs een tijdje in 
Japan gewoond en gewerkt. Een 
ambachtelijke traditie is belangrijk, 
maar het experiment en de 
innovatie ook. In Japan begon ik met 

Als de weergoden eind augustus en begin september geen regen en wind 
hebben gestuurd, is het inmiddels klaar: de grootste muurschildering 
(40 m) van Utrecht. Het kunstwerk is te vinden op de zijgevel van de 
eerste Lamérislaanfl at.

Jan van Oord

Het ontwerp 

De eerste voorbereidingen zijn gestart.
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Nieuwe kunst in de wijk:

Muurschildering op de Lamérislaanfl at
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Een oude hangaar verscholen in de 
bossen van Soesterberg
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het schilderen op een rol. Bij terug-
komst heb ik samen met een goede 
vriend, Jonas Wijtenburg, een reus-
achtige installatie ontwikkeld voor 
een project, waarbij ik werkte op rol 
in een soort tekenmachine. Hiervan 
heb ik momenteel een kleine variant 
in het atelier. Hierop heb ik het 
abstracte ontwerp voor de muur-
schildering gemaakt. Het is opge-
bouwd uit streepjes die ik heel 
bewust zet, echter niets is van 
tevoren bedacht. In totale over-
gave schilder ik grote voorstellingen 

waarvan steeds maar een klein deel 
op de rol te zien is. Zo is het voor mij 
ook een verrassing wat er uitkomt. 
Iedereen mag/kan/zal er iets anders 
in zien, een plant, architectuur, een 
voorstelling, symbolen of tekens.” 

Volgens Vincent is het belang van 
kunst in de buitenruimte helaas niet 
altijd voor iedereen helder, maar 
bouwt iedereen er onbewust toch 
een band mee op. Het vormt de 
buurt.
“Kunst als symbool voor alles dat 
niet gaat over cijfers en grafi eken, 
onverschilligheid en vluchtigheid. 
Door corona zijn we veel meer om 
ons heen gaan kijken tijdens een 
wandelingetje in de lunchpauze of 
een blokje om tijdens de lockdowns. 
Ik ben jarenlang langs de fl ats aan 
de Lamérislaan gefi etst op weg naar 
mijn atelier. Ik zag in die muren drie 
lege canvassen, die wel wat kleur 
konden gebruiken. Nu krijg ik de 
kans om mijn eerste kunstwerk 
in de buitenruimte van Utrecht te 
realiseren. En ook meteen het 
grootste van de stad!” 

Een team van muurschilderingexperts 
van De Strakke Hand (bekend van 
onder andere de muurschilderingen 
van de Utrechtse caravaggisten, 
red.) assisteren Vincent bij het werk. 
Ze staan met 3 of soms 5 personen 
in een hangbrug die met katrollen 
wordt opgetakeld. Het mag niet 
harder waaien dan windkracht 3. 
Ook bij regen kan er niet geschilderd 
worden. In beide gevallen is het dan 
te gevaarlijk.
Het team en Vincent hebben eerst 
samen een proefschildering gemaakt. 
“Zij moeten leren hoe ik schilder. Ik 
ken de muur inmiddels goed: ik ben 
er wel dertig keer langs gegaan om 
te voelen. Er komt eerst een witte 
deklaag op, die dekt zo goed dat de 
energierekening van de fl ats aan die 
kant deze winter misschien wel lager 
uit zal vallen”, zegt Vincent lachend. 

Vincents atelier in de hangaar: zo is 
er genoeg ruimte voor de reusachtige 
installatie

Vincent bij het ontwerp voor de 
Lamérislaan

Verder moeten er een aantal keuzes 
worden gemaakt bijvoorbeeld of de 
verf zo dik als kwark of toch liever 
zoals yoghurt moet zijn. Wordt de 
kwast 38 cm breed of toch 37,5 cm? 
De kwast bestrijkt zes stenen 
verticaal. 
“Alle beslissingen zijn belangrijk voor 
het effect. Ik sta in het midden als 
een dirigent. De eerste dagen 
schilderen we per dag twee of drie 
meter, we staan er dicht op, dus pas 
als we ’s avonds beneden zijn zien we 
het resultaat.”

Als deze krant op je mat valt en alles 
is volgens plan verlopen, is de muur-
schildering voltooid en heb je het 
kunstwerk reeds in volle glorie 
kunnen bewonderen.

“Ik hoop dat voorbijgangers na jaren 
kijken nog steeds iets nieuws kunnen 
ontdekken in de afbeelding”, zegt 
Vincent ter afsluiting.

Roos en Michiel van De Strakke Hand 
assisteren Vincent. De derde persoon, 
Stefan staat niet op de foto.

Een van de wat kleinere atelierruimten 
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vak; ik ben nu 47 jaar dus al ruim 
34 jaar ervaring! 

Ben je tevreden hoe het gaat?
Ja, zeer tevreden, ik heb veel aanloop. 
De bewoners van Tuindorp-Oost 
weten me goed te vinden en hebben 
veel werk voor mij: het lijkt erop 

“Uh, op de gevel staat toch ‘Kleding-
reparatie Naz’?” Daarmee hebben we 
gelijk een mooie eerste vraag. 

Kun je aangeven waar de 
naam Naz vandaan komt?
De naam is afkomstig van mijn 
dochter. Het betreft een Perzische 
naam en de naam betekent trots!

En vanwaar de keuze voor 
Winkelcentrum de Gaard in 
Tuindorp Oost?
Eerst had ik een zaak in Pijnacker. 
Nadat ik deze had verkocht, wilde 
ik toch wel weer een nieuw bedrijf 
opstarten, dus ik ben op zoek gegaan 
naar een nieuwe plek. Op internet 
kwam ik deze locatie tegen. Contact 
is dan gauw gelegd en tot op heden 
heb ik er zeker geen spijt van.  

Kijkend naar je werkzaam-
heden, doe je dit werk al 
geruime tijd?
Jazeker, ik zit al vanaf mijn 13e in het 

Onlangs hebben we weer een 
nieuwe ondernemer in Winkel-
centrum mogen verwelkomen. Daar 
zijn we erg blij mee. De zaak heet 
Kledingreparatie Naz. We gaan eens 
een kijkje nemen en kennismaken.
Als we komen voor het interview 
met de eigenaar stelt deze zich voor 
met zijn voornaam, Ayn. 

De gevel van de winkel in de Gaard   

Ayn druk aan het werk

De stomerij en gordijnenafdeling

dat ik hier een gat in de markt heb 
gevonden! 
En omdat er zo veel werk is, wil ik 
zelfs vanaf september 2022 gaan 
uitbreiden en een ervaren kleermaker 
gaan aannemen. Dus tips zijn wel-
kom!

Met welke werkzaamheden 
kunnen we bij je terecht?
Naast kledingreparaties kun je ook 
kleding en vloerkleden bij mij laten 
stomen. 
Verder is er een ruime keuze aan 
gordijnen en rolgordijnen. Wanneer je 
deze hier koopt, maak ik ze natuurlijk 
voor je op maat.
Tevens werk ik, gezien mijn herkomst, 
samen met een Turkse pakketdienst 
zodat mensen bij mij hun pakket 
kunnen ophalen.

Wel, dit is allemaal veelbelovend voor 
een mooie toekomst in de Gaard! We 
wensen je heel veel succes.

Kennismaking met kleermaker Naz in de Gaard
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Rondom de bomen zijn kunstwerken 
gemaakt naar het ontwerp van 
kunstenaar Annabel Schouten. Het 
kunstwerk heet ‘de Verbindingsboom’ 
en heel veel Utrechters hebben mee-
gewerkt aan dit kunstwerk!

Het kunstwerk
Kunstenaar Annabel Schouten nodigt 
inwoners bij de ‘Verbindingsboom’ uit 
om samen te komen en hun voetstap 
achter te laten. Schouten benadrukt 
met dit werk dat de stad steeds ver-
andert, maar dat er plekken zijn om 
momenten met elkaar te herinneren. 
Het kunstwerk ‘Verbindingsboom’ 
laat inwoners stilstaan in hun eigen 

voetstappen of die van een ander op 
een eerder moment.
Tijdens de onthulling op 4 juni jongst-
leden maakte Schouten samen met 
inwoners smalle betonnen tegels, 
met daarin hun eigen voetafdruk-
ken, zo ook te zien op de bijgaande 
foto’s. Ze legde deze tegels in een 
ring om de boom, zoals een jaarring. 
Bomen groeien ieder jaar een ring aan 
houtcellen en zo groeit ook dit kunst-
werk een aantal jaren mee. Het is de 
bedoeling dat er in de komende jaren 
meerdere ringen met voetstappen om 
de boom gelegd worden. 

De herinneringsboom
Ook de plek in het plantsoen aan de 
Biltse Rading op het Veemarktterrein 
moet een bijzondere, groene en 
toegankelijke plek worden waar 
inwoners en bezoekers elkaar kunnen 
ontmoeten. Een plek om terug te 
blikken en vooruit te kijken. Om 
verhalen te delen en herinneringen 
te maken. 

Enthousiasme
Met veel enthousiasme is dit initiatief 
omarmd door de bewoners, zowel 
klein als groot, jong en al iets ouder, 
zoals de foto’s ook laten zien. Het 
voorlopige eindresultaat mag er ook 
zeker zijn.

Aarzel niet om er zelf ook een 
kijkje te gaan nemen! 
Daarnaast is het goed om te weten 
dat er in 2023 nog een tweede 
jaarring om de boom komt. 
Houd de website van de gemeente 
in de gaten om je voor 2023 op te 
geven, of op: 
www.kunstinopenbareruimte-utrecht.
nl/actueel 

Staat jouw voetstap vereeuwigd in het 
kunstwerk? Dan horen we graag van 
je waarom je er aan mee gedaan hebt 
en hoe je het maken van de afdruk 
hebt ervaren. Je mailtje kan naar 
redactie@tuindorpoost.nl. Ook als je 
gaat opgeven voor de tweede jaarring 
van voetstappen, zien we je mailtje 
graag tegemoet.   

Ter ere van 900 jaar stadsrechten zijn dit jaar in de tien wijken van 
Utrecht lindebomen als ‘herinneringsboom’ geplant. Dus ook in de wijk 
Utrecht Noordoost waar Tuindorp-Oost onderdeel van uitmaakt. De 
boom heeft een plaats gekregen in het plantsoen aan de Biltse Rading 
op het voormalig Veemarktterrein (achter in de Ryelandstraat). 

De geplante lindenboom met de eerste 
jaarring van voetstappen

De voetafdrukken van dichterbij

“De verbindingsboom” in Utrecht NoordOost

De voorbereidingen voor het maken van de voetafdrukken

De eerste voetafdrukken zijn aan het 
drogen 

bron: websites gemeente utrecht

1)  www.utrecht.nl/wonen-en-leven/vrije-tijd/kunst-en-cultuur/kunst-in-de-
openbare-ruimte/kunstopdracht-herinneringsbomen-utrecht-900/

2) www.kunstinopenbareruimte-utrecht.nl/actueel  
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Gezocht: Advertentiewerver voor onze wijkkrant

Wist je dat...

Hou jij ervan om contact te leggen en te onderhouden met winkels, horeca en andere 
ondernemingen in onze wijk? Lijkt het je leuk om nieuwe adverteerders te werven en 
met bestaande adverteerders goede afspraken te maken? En wil jij je graag inzetten 
voor onze wijkkrant? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Om de kosten voor onze wijkkrant te kunnen betalen zijn we namelijk - naast de subsidie van de 
gemeente - afhankelijk van de inkomsten uit advertenties. Het is voor ons dus belangrijk dat we 
voldoende adverteerders hebben. Elk jaar stellen we een advertentieplan op waarmee we de boer 

op gaan om een mooie samenwerking tussen de wijkkrant en ondernemers tot stand te brengen. We zoeken een nieuw 
redactielid dat dat leuk vindt om te doen. Iemand die nauwkeurig en klantvriendelijk is en makkelijk contact legt.

Wat zijn je taken?
•  Jaarlijks het advertentiebeleid actualiseren in overleg met de penningmeester en de redactie
•  Afspraken maken met adverteerders over hun wensen en over de kosten
•  Afstemmen met de vormgever welke advertenties er in de wijkkrant moeten staan
•  Contact leggen met ondernemingen die willen adverteren
•  Contact ouderhouden met bestaande adverteerders
•  Nieuwe adverteerders werven
•  Adverteerders onze wijkkrant toesturen
De wijkkrant verschijnt 4 keer per jaar en wordt gemaakt door een team van enthousiaste vrijwilligers uit onze wijk. 
Lijkt het jou leuk om als advertentiewerver onze redactie te versterken? Of wil je eerst nog meer informatie? 
Mail dan naar redactie@tuindorpoost.nl We komen graag met je in contact!

In het kerkje Blauwkapel is zondagmiddag 25 september, van 15.00 tot 16.00 uur een 
cross-over concert van klassieke, Keltische en ragtime muziek, gespeeld door Joel Lipton op 
zijn quintar en Richard Marsden op gitaar. De kerk is open vanaf 14.30 uur.

De Crowdfundingsactie ‘een nieuwe schuilstal voor Duko, Flo, Baila en Ollie’ van 
Het lachende Paard heeft succes gehad! Het beoogde bedrag is bij elkaar gebracht, 
mede dankzij een bijdrage van de gemeente. De bouw kan dus beginnen. 
Bedankt allemaal voor jullie hulp en steun!

Ga je graag naar Speeltuin De Pan? 
Dan heb je het waarschijnlijk al gezien: een nieuw houten speeltoestel waar je lekker 
op kunt klimmen en vanaf kunt glijden. Zondag 4 september was de feestelijke 
opening. Veel speelplezier!

Op zaterdag 25 juni vond er na 
2 jaar weer een straatteken-
wedstrijd plaats in onze wijk 
voor kinderen van 4-12 jaar. 
Er waren mooie bekers en 
kleine prijsjes voor de kinderen 
en wat lekkers voor iedereen, 
met dank aan een kleine 
subsidie van het Initiatieven-
fonds. In totaal deden er 22 kinderen mee aan de wedstrijd 
en waren er veel ouders en kinderen die kwamen toekijken en 
aanmoedigen. Al met al een heel gezellig ochtend die volgend 
jaar zeker herhaald gaat worden!

De winnaars van van 2022. 

Gezellig samen tekenen op het schoolplein. Fotos: Frank Smits

Sraattekenwedstrijd
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Voor ons huis staat een busje met de tekst 
‘Lachgas Utrecht’. Er staan vrolijk gekleurde 
ballonnen op en een telefoonnummer om 
direct te bestellen. “Goh,” denk ik, “als je 
spontaan een feestje wilt geven, komen ze 
dus op dezelfde dag nog de versiering langs-
brengen.” Terwijl ik met een kop koffi e vanuit 
de keuken naar het busje kijk, besef ik direct 
mijn denkfout en moet een beetje lachen. 
Ik associeer de ballonnen met helium. Maar 
lachgas, dat is iets anders.

Ik besluit het te Googelen. Het allereerste 
bericht dat ik tegenkom is van de gemeente. 
Het gaat over het lachgasverbod in acht van 
de tien Utrechtse wijken. Over vervuiling en 
overlast. Over drugs en hulpverlening. Alle 
andere zoekresultaten zijn websites met namen 
als Lachgaskoerier en Lachgas Bezorgservice. Ik 
frons mijn voorhoofd. 

Toen ik op de middelbare school zat had je 
hasj, wiet en ecstasy. Ecstasy kende ik alleen 
van naam. En van een krantenbericht over een 
meisje dat door zo’n pilletje was gestorven. Ik 
had klasgenoten die blowden, maar mij leek 
het niks. Ik wilde na school niet stinkend op 
een houten parkbankje zitten en apathisch voor 
me uit staren. Tegenwoordig rook je op zo’n 
parkbankje blijkbaar geen jointje meer, maar 
stop je een lachgasballon in je mond. 

Ik schenk een tweede kop koffi e in en blijf 
naar buiten kijken. Verderop in de straat stopt 
een Picnicwagentje. De bezorger draagt plastic 
tasjes met pakken melk en halfjes bruin naar 
een voordeur. Ik herinner me ineens dat ik ook 
nog boodschappen moet doen. Ik open de 
app, vink producten aan en klik op ‘bestellen’. 
Morgen is onze koelkast weer gevuld, zonder 
te sjouwen. Ik zet mijn kopje in de vaatwasser 
en glimlach.

’s Middags komen onze kinderen thuis. Vol 
verhalen stromen ze de woonkamer binnen. Ik 
schenk bekertjes ranja voor ze in en we praten 
over de vakantie. Ineens hoor ik mijn dochter 
roepen: “Oh, kijk, ballonnen!” Ik volg haar blik 
naar buiten. Het lachgasbusje staat nog steeds 
voor ons huis, direct naast het speeltuintje waar 
de kinderen straks gaan voetballen. Terwijl de 
kinderen uitgelaten naar buiten rennen, zet ik 
hun bekertjes in de vaatwasser. Ik lach niet.

Evelyne Hermans 
woont met haar 
gezin in de wijk en 
schrijft in elke editie 
van de Wijkkrant 
een column over het 
leven en wonen in 
Tuindorp-Oost.

Lachen

                                        Careyn is een actieve maatschappelijke 
onderneming die zich inzet voor de gezondheid en het welzijn van 
haar bewoners en cliënten. Careyn Utrecht Stad zoekt leden voor 
haar cliëntenraden. Het gaat om leden voor de cliëntenraden 
van alle Utrechtse locaties.  

Vacatures leden cliëntenraden Careyn Utrecht Stad
De bewoners en cliënten van Careyn denken mee, praten mee en 
beslissen mee over onderwerpen die voor hen van belang zijn. 
De cliëntenraden vertegenwoordigen die bewoners en cliënten en 
komen op voor hun belangen. Careyn laat via de cliëntenraden de 
bewoners meedenken, meepraten en meebeslissen over de onder-
werpen die voor hen van belang zijn.

Over welke onderwerpen?
De cliëntenraad heeft instemmings- of adviesrecht over een groot 
aantal onderwerpen die bewoners en cliënten aangaan. Daarnaast kan 
de cliëntenraad ook ongevraagd advies uitbrengen. Onderwerpen 
waarmee de cliëntenraad zich mee bezighoudt zijn onder andere 
veiligheid, voeding, activiteiten en ontspanning, bezoekregelingen en 
verbeterplannen. Dit alles speelt zich af binnen het kader van de Wet 
Medezeggenschap Cliënten van Zorginstellingen 2018 (WMCZ 2018).

Spreekt dit u aan?
Mooi zo, want de cliëntenraden zoeken nieuwe leden. Bent u bewoner 
of cliënt van Careyn, een naaste, een familielid of heeft u affi niteit met 
een locatie bij u in de buurt? Dan zijn wij op zoek naar u. Als cliënten-
raadslid kunt u zich inzetten voor de medezeggenschap van onze 
bewoners en cliënten. Het is een waardevolle manier om bij te dragen 
aan hun kwaliteit van zorg en welzijn.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de werkzaamheden van de cliëntenraden? 
Heeft u een idee dat in het belang is van de bewoners van een zorg-
locatie? Denkt u er over om lid te worden en uw kennis en vaardig-
heden in te zetten? Neemt u dan contact op met Ginelle Bekker, 
ambtelijk secretaris van  cliëntenraden Utrecht Stad via: 
g.bekker@careyn.nl of telefoonnummer 06-82797438. Ginelle werkt 
op maandag, dinsdagochtend en donderdag. Voor meer informatie 
over de locaties in Utrecht Stad, zie www.careyn.nl

We horen graag van u!

De cliëntenraad, de  

ADVERTORIAL

   Het Wevehuis, nu gevestigd in de Aarts-
bisschop Romerostraat 332, is elke donderdagmiddag open van 
14.00 u tot 17.00 u voor een kopje koffi e, thee of frisdrank. 
De vaste cursussen gaan dit najaar ook weer van start. 

Nieuwe activiteiten:
•  Dru Yoga, door Marian Dekker op 22 september, 15.00 - 16.00u. 

Meer informatie op: www.marian-dekker.nl. 
•  Introductieles Qi gong, door Ellen Schoemaker op 13 oktober, 

10 november en 8 december, 14.00u -15.00u. 
Meer informatie op: www.quint-essence.co

•  Workshop ‘Helend tekenen’, door Yvonne Westerhout 
29 september, 20 oktober en 17 november, 14.00 - 16.30u. 
Aanmelden via: Post@wevehuis.nl 
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stem van de bewoner

Wilmie van Zijl zet zich al jaren in voor de cliëntenraad van 
Careyn. Samen met drie andere leden behartigt zij de 
belangen van de bewoners van de Utrechtse zorgcentra 
Nieuw Tamarinde, Warande en Buitenhof. ‘De bewoners 
een stem geven; dat vind ik het allermooiste om te doen.’

Wilmie is destijds in de cliëntenraad gegaan om zich nuttig te maken en 
actief te zijn, vertelt ze. Zelf woont ze in zorgcentrum Warande en ze 
wilde graag meedenken en adviseren over zaken die de bewoners aan-
gaan. 
‘Minimaal een keer per maand komen we als cliëntenraad bij elkaar om 
zaken te bespreken en maandelijks is er overleg met de manager zorg’, 
vertelt Wilmie. ‘Vooraf krijgen we de vergaderstukken en tussentijds is 
er natuurlijk ook contact met elkaar.’ Belangrijk aandachtspunt is de 
communicatie van Careyn met de cliënten, vooral in de afgelopen 
coronaperiode. Ook speelt een en ander zich af achter de schermen, 
werkzaamheden waarvan de cliënt niet direct de resultaten ziet. ‘We 
hebben tijdens corona een enquête gehouden onder bewoners om te horen hoe het ging en hoe ze de zorg 
ervaarden’, zegt Wilmie over haar werk. Al met al is zij ongeveer 10 uur per maand bezig met de cliëntenraad. 
‘Zelf leer je er ook van,’ stelt Wilmie. ‘Mooi is ook dat we het echt samen met elkaar doen.’ 

Bewoners
Het contact houden met de bewoners is natuurlijk een belangrijk onderdeel van haar werk voor de cliëntenraad. 
‘Tijdens corona was dat lastig, nu gaan we dat weer meer gewoon doen zoals vroeger’, aldus Wilmie. ‘We zijn bij de 
huiskamer overleggen of we zijn bij een maandborrel. Zo blijven we op de hoogte van wat er speelt en leeft onder be-
woners. Als de bewoners daarvoor toestemming hebben gegeven bel ik ook met hen en ga ik af en toe eens langs.’

Maaltijden
De cliëntenraad heeft instemmings- en adviesrecht over allerlei onderwerpen. ‘Zo hebben we een stem in het 
inrichten en opzetten van de cliëntmedezeggenschap en wordt nu gewerkt aan het nog beter kunnen behartigen 
van de belangen van de bewoners in de locaties van onze raad’, vertelt Wilmie. ‘Het is mooi om daarover mee te 
denken. Ook waren we nauw betrokken bij de nieuwbouw van Buitenhof en praatten toen mee over onder andere 
de inrichting en de kleuren. Maar ook over het verbeteren van de maaltijden voor bewoners hebben we meegedacht. 
Dat is natuurlijk ook belangrijk voor bewoners.’

Lid worden van de cliëntenraad?
De cliëntenraad van Wilmie is op zoek naar nieuwe leden. Waarom dat zulk mooi werk is? Daar is Wilmie heel 
duidelijk over: ‘je inzetten voor de belangen en het welzijn van bewoners van Careyn is heel dankbaar werk en ook 
interessant om te doen’, stelt zij. ‘Het zou geweldig zijn als er mensen zijn die nu zeggen: nou, dat is ook wat voor 
mij, daar kan ik mijn steentje aan bijdragen. Ik zou zeggen: schroom niet, gewoon doen! Het is echt belangrijk en 
dankbaar werk!’

Ons bereikte het bericht, dat Tessel Pollman-Schlichting op 12 augustus 2022 is overleden in de leeftijd van 82 jaar. 
Zij was verslaggever, onderzoeker, schrijver en woonde sinds kort in Hof Van Tuindorp, gebouw Forthof. 
Wij mochten haar een jaar geleden interviewen en dat hebben we gepubliceerd in nummer 3, september 2021.

ADVERTORIAL
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Bloemenpracht op Utrechtse 
groene daken is bijenparadijs

Geslaagde groenedakenactie 
in Tuindorp-Oost
Rond de Wevelaan-Troosterlaan zijn 
in de zomer 2020 door de bewoners 
groene daken aangelegd op schuur-
tjes. We deden hier verslag van in 
krant nr. 4, december 2020. 
Ook in het noordelijk deel van 
Tuindorp-Oost heeft men niet stil 
gezeten: Renate de Bie, Hester 
Foppen en John van Ardenne 
hebben actie gevoerd voor het met 
gemeentesubsidie installeren van 
groene daken op de schuurtjes. 
In de Winklerlaan, de straat van 
Rinus en Renate, heeft meer dan de 
helft van de bewoners meegedaan. 
Anderhalf jaar geleden zijn de 
cassettes met sedumbeplanting 
geïnstalleerd. Met de eerste zonnige 
periodes van dit jaar heeft zich hierop 
tot eind juli een prachtige bloemen-
zee ontwikkeld. 

Bijen en andere insecten 
genieten van de bloemen
Het groene dak op de verzonken 
fi etsenstalling van Renate en haar 
partner Gijs van Velzen heeft ook 
volop gebloeid. In juni is Rinus, 
bioloog en bijendeskundige, 
begonnen hierop de bloem
bezoekende bijen te observeren.
Dat dit afdakje met bloeiende 
vetplantjes langs de weg maar tot 
borsthoogte reikt is handig om zulke 
waarnemingen te doen. Het was 
verrassend dat naast gewone honing-
bijen ook veel solitaire bijen en 
hommels hierop stuifmeel en nectar 
verzamelen.  

 
Welke soorten bijen komen er 
voor op de daken?
Alle 358 verschillende bijensoorten 
in Nederland voeren hun jongen 
(larven) met stuifmeel en nectar. 
Voorlopig zagen we op onze daken 
de volgende soorten:
Honingbij (Apis mellifera) (foto 1)
Het meest opvallend zijn de honing-
bijen. Zij verzamelen volop stuifmeel 
van de bloemen: aan de achterpoot 
zie je een klompje met gelig stuif-
meel gepakt. Dit wordt naar de korf 
gebracht en gevoerd aan de bijen-
larven.
Smaragdgroefbij (Lasioglossum 
leucopus) (foto 2)
Dit kleine bijtje (5 mm) nestelt in de 
grond en verzamelt nectar en stuif-
meel van verschillende plantensoor-
ten. Het langwerpige groefje midden 
boven op de puntje van het achterlijf 
wordt gebruikt bij het graven van 
het nest.
Maskerbij (Hylaeus soort) (foto 3)
Dit is ook zo’n klein bijtje van een 
andere soortenrijke groep. Ze neste-
len in uitgeholde plantenstengels. 
Het bijzondere van masker-bijen is 
dat ze het verzamelde stuifmeel in-
slikken en zo naar het nest brengen. 
Maskerbijen hebben een scherp afge-
tekend geel plekje tussen de ogen.
Bloedbij (Sphecodes soort) (foto 4)
De gevonden bloedbijsoort is even 
klein als de laatstgenoemde bijtjes. 
Bloedbijen zijn klepto-parasieten. 
Ze dringen nestjes van andere bijen-
soorten binnen. Nadat het eitje van 
de gastheer is uitgekomen eet de 
bloedbijlarve het larfje van de gast-
heer op evenals het stuifmeelvoedsel 
dat door de gastheer was verzameld. 
Het achterlijf van bloedbijen is rood 
gekleurd.

Andere insecten
Naast vier algemene hommelsoorten, 
dit zijn grote prachtig gekleurde 
kolonievormende bijen, kun je op het 
bloeiend groene dak nog veel andere 
insectensoorten waarnemen: allerlei 
soorten vliegen, wespen en niet te 
vergeten, mieren.  

Door: Rinus Sommeijer 
en Renate de Bie

Het groene dak op de verzonken 
fi etsenstalling van Renate en Gijs aan 
de Winklerlaan.

foto 1. Honingbij, Apis mellifera, op 
bloeiende sedum met stuifmeelklompje 
in het ‘korfje’ van de achterpoot. 
(foto: Rinus Sommeijer).

Foto 2. Groefbij, Langkop-smaragd-
groefbij, Lasioglossum morio, met 
groefje op achterlijfpunt. 
(foto: Albert de Wilde).

Foto 3. Maskerbij, Gewone maskerbij, 
Hylaeus communis, met geel ‘masker’ 
tussen de ogen. (foto: Albert de Wilde).

Foto 4. Bloedbij, Brede dwergbloedbij, 
Sphecodes crassus, met deels rood ge-
kleurd achterlijf. (foto: Albert de Wilde).

Conclusie: De groene daken zijn een insectenparadijs en een ecologische 
aanwinst. Tips voor het onderhoud: twee keer per jaar bemesten en bij grote 
droogte even sproeien. Af en toe graspollen etc. verwijderen.
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www.ouwehandrouwbegeleiding.nl
06-3971 9093

Naamloos-1   1 14-05-2020   11:15

We praten je bij over de Hof van Tuindorp en de Ezelsdijk. 
De verbouwing van de Regenboog komt pas in het najaar gereed; 
we hopen er in het decembernummer over te berichten. En heb je de 
laadpalen al gespot?

Werkzaamheden in onze wijk

Laadpalen

Door de toename van het aantal 
elektrische auto’s in de Lamérislaan 
en nabije omgeving heeft de 
Gemeente Utrecht een drietal laad-
palen met zes aansluitingen geplaatst 
op het parkeerterrein van de tweede 
fl at op de Lamérislaan. Een welkome 
aanvulling!

Nieuwbouw Hof Van Tuindorp

De eindoplevering van het laatste 
gebouw, Parkhof, is in zicht! Steeds 
meer krijgt dit gebouw de looks van 
andere reeds opgeleverde gebouwen 
en is men vooral binnen het gebouw 
bezig om het te voltooien. Aan de 
buitenzijde is ook nog werk aan de 
winkel om de groenvoorziening in 
orde te maken en de bestrating. 
De verwachting is dat in september 
2022 de eerste bewoners hun intrek 
kunnen gaan nemen.  

Interview 
  

Graag zouden we een nieuwe 
bewoner/bewoonster willen inter-
viewen voor ons decembernummer 
om te horen hoe het bevalt en wat 
de overwegingen zijn geweest om 
voor onze wijk te kiezen.
Aanmelden kan via: 
redactie@tuindorpoost.nl

    Ezelsdijk

Er wordt op dit moment hard 
gewerkt aan een concreet schets-
ontwerp voor de herontwikkeling. 
Het college heeft in april dit jaar, 
via een raadsbrief aangegeven welk 
scenario zij verder uitgewerkt wil 
zien. Dit scenario bestaat uit een 

ondergrondse garage voor auto’s en 
fi etsen, een (discount)supermarkt 
met een omvang iets ruimer dan die 
op het Willem van Noortplein, zes 
dagwinkels, een gezondheidscentrum 
en rond de 90 appartementen waar-
van 40 sociale huur. 

De oorsponkelijke aanpassingen 
van het bestemmingsplan van de 
gemeente zijn hiermee weer 
bijgesteld. In het schetsontwerp 
worden alle puzzelstukjes in detail 
uitgewerkt tot een samenhangend 
geheel. Daarbij kun je denken aan de 
omvang van het gebouw, de indeling 
van woningen, entrees, winkels en 
voorzieningen zoals afvalbakken. Het 
schetsontwerp bouwt voort op het 
globale ontwerp zoals gepresenteerd 
tijdens de buurtbijeenkomsten van 
december vorig jaar. 
Bij de daadwerkelijke invulling van 
bijvoorbeeld de speeltuin en het 
groen wil de gemeente  graag buurt-
bewoners betrekken. Zij verwacht 
hier na de presentatie van het 
schetsontwerp mee te kunnen gaan 
beginnen.

Net als vorig jaar wordt er op 
11 november 2022 op de Beiaard-
school weer Sint Maarten gevierd. 

De start is om 18.00 uur, binnen 
of buiten afhankelijk van de dan 
geldende coronamaatregelen. 

Kom je ook met je lampion?

Sint Maarten op de Beiaard
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Per minuut wordt er een vrachtauto 
vol plastic afval gestort. Door over-
consumptie dreigt er schaarste en 
tekorten aan allerlei grondstoffen. 
We produceren te veel vuil en afval. 
Onze ecologische voetafdruk is 
volgens het Wereld Natuur Fonds 
enorm: drieënhalve aardbol hebben 
we nodig als iedereen op de wereld 
zou leven als Nederlanders. Geen 
cijfer om trots op te zijn. 

Jij kunt het verschil maken als je dat 
wilt. Denk niet: “mijn actie is een 
druppel op een gloeiende plaat” 
maar denk: “alle beetjes helpen” en 
begin. Samen maken we het verschil 
en daarmee de wereld een beetje 
mooier en schoner. 
Je kunt voortaan spullen kopen 
met recyclebare of herbruikbare 
verpakking. We kunnen massaal 
plastic tandenborstels vervangen 
door een van bamboe. Daarmee 
geven we samen een duidelijk 
signaal en prikkelen producenten en 
winkel(keten)s. Klantvraag creëert 
immers aanbod?  

Heb jij wel eens geprobeerd een dag, week of maand geen afval te 
produceren? Via blogs en vlogs kun je allerlei mensen volgen die dit doen 
en zich een ‘zero waste lifestyle’ hebben eigen gemaakt. Veel mensen zijn 
hiermee bezig, maar wat betekent dit eigenlijk, waarom zou je dit willen 
en hoe pak je dat dan aan?  

Maar wat is ‘zero waste’ eigenlijk? 
Gaat het om helemaal geen afval 
produceren of om minderen? Gaat 
het om uitbannen van plastic of van 
giftige uitstoot? Om recyclen of om 
nuttig hergebruik? Om verkleinen 
van ecologische voetafdruk, minder 
consumeren of bewuster (in) kopen? 
Het korte antwoord is: ja, dat alle-
maal. In het Engels is er een handig 
ezelsbruggetje om met ‘zero waste’ 
te beginnen namelijk de 5 R’s: 
Re-fuse, Re-duce, Re-use, Re-cycle en 
Rot. Ofwel: vraag je bij elke aan-
koop af: kan ik het weigeren, kan ik 
minderen, kan het hergebruikt, kan 
het gerecycled of gecomposteerd 
worden? 

1.Weigeren: begin met nee te 
zeggen tegen afval. Neem geen 
plastic tasjes aan in de winkels. 
Koop geen in plastic verpakt groente 
en fruit. Geen afval aannemen is de 
eerste en belangrijkste stap.
2. Verminderen: stop met 
hamsteren, het ‘3-halen-2-betalen’. 
Als je die ‘derde’ eigenlijk niet nodig 
hebt, hoeft die straks ook niet te 
worden weggegooid. Dit geldt voor 
alles, wat zo wordt aangeboden. 
Verleg je focus naar kwaliteit i.p.v. 
kwantiteit.
3. Hergebruik: hoe langer je een 
product gebruikt des te beter. Laat 
het repareren en ga niet iets nieuws 
kopen. Hergebruik jampotjes voor 
aankopen zonder verpakking, kliekjes 

Een afvalvrije leefstijl iets voor jou?

Boodschappen in nu nog gangbare 
verpakking 

Boodschappen in plastic-vrije alternatieve 
verpakking

Bron en lees-tip: “Het zero waste project” van Jesse en Nicky Kroon. 
www.hetzerowasteproject.nl

Verpakkingsvrije winkel:
LOOS komt elke 2 weken naar onze wijk: loosutrecht.nl/
Pieter Pot:  www.pieter-pot.nl

Tips
•  Koop je producten op de markt en breng dan je eigen linnen tas en je 

voorraadpot mee
•  Je kunt veel dingen ook makkelijk zelf maken, goedkoper en schoner.

Denk bijvoorbeeld aan ruitenvloeistof, make-up en schoonmaakmiddelen.

of zelfgemaakte make-up. Een oud 
shirt kan prima dienst doen als 
pyjama en de oude krant kun je 
gebruiken voor pakpapier. En denk 
eens aan kledingruil.
4. Recycle: als je een product echt 
niet meer kunt gebruiken verwerk het 
dan op een goede manier. Kleding 
in kledingcontainer, glas en papier 
in aparte bakken. Hopelijk komt de 
plasticbak weer terug in de stad! Alles 
wat niet wordt gerecycled, wordt als 
restafval gestort of verbrand. Zonde 
van de grondstoffen en schadelijk 
voor milieu. 
5. Composteer: als je de vorige 
4 stappen hebt gedaan houd je alleen 
nog organische afval over als schillen, 
etensresten, planten en tuinafval. Als 
je dit niet gecomposteerd, belandt dit 
bij restafval. Zelf kun je ook op kleine 
schaal in een bak composteren. Je 
tuin en de kamerplanten zijn er blij 
mee! 

Met welke concrete actie 
begin jij?

Van onze duurzaamheidsredacteur Sandor Penninga
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Buurtborrel Lamérislaan

Aanleiding was de oprichting van een 
nieuwe bewonerscommissie voor deze 
fl ats. Voorzitter Edwin van der Putten 
opende de bijeenkomst met een 
toespraak waarin hij de achtergrond 
van de bewonerscommissie toelichtte. 
Een grote verrassing voor iedereen 
was zijn aankondiging dat op de 
eerste fl at het grootste gevelschilderij 
van Utrecht zal worden gemaakt naar 
een ontwerp van Vincent de Boer 
(zie ook het openingsartikel van deze 
krant). 

Edwin van der Putten, voorzitter van de 
nieuwe bewonerscommissie stelt zich 
voor en heet iedereen welkom.

Vincent de Boer vertelt over zijn kunst-
project aan de muur van de eerste fl at

Zangeres van 
de band Pine 
Oak Hotel

De Prijswinnaars van de pubquiz: 
bewoners van de middelste fl at, kant 
Lamérislaan

Julie Houard tijdens haar bijzondere 
optreden

Het was heel gezellig, lekkere hapjes en drankjes, met ook een bijdrage van de 
winkeliers van de Gaard.

Deze zomer werd er op zondag 3 juli een gezellige buurtborrel 
georganiseerd op een van de veldjes tussen de fl ats aan de Lamérislaan. 

De band Pine Oak Hotel opende de 
borrel muzikaal en er was ook een 
heuse pubquiz. Deze werd gewonnen 
door de bewoners van de middelste 
fl at, kant Lamérislaan. 
Als laatste was er een prachtig op-
treden van Julie Houard, bewoner 
van een van de appartementen in de 
Lamérislaan. 

Fijn dat hierdoor de bewoners van 
de fl ats elkaar eens op een andere 
manier konden ontmoeten dan alleen 
in de lift! En veel dank aan de diverse 
ondernemers van de Gaard voor hun 
bijdrage aan de catering en de aan-
kleding van de borrel. 
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In het plantsoen tussen de van Everdingenlaan de Troosterlaan staat het beeld
“De Barmhartige Samaritaan”, in opdracht van de gemeente Utrecht ontworpen 
door V. P. Esser (1914-2004). Professor Esser was een vooraanstaand kunstenaar; jaren-
lang gaf hij les aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Tot zijn 
oeuvre behoort onder andere het enorme Troelstra-monument in Den Haag en een 
standbeeld van Cornelis Lely in Lelystad.

Het beeld staat in onze wijk sinds 1976. Esser was onder de indruk van wat mensen in 
alle tijden elkaar aandoen, maar ook van het Bijbelse gegeven dat er gelukkig ook altijd 
weer mensen zijn, die anderen helpen. Soms komt hulp uit onverwachte hoek. Het 
verhaal is ontleend aan het evangelie van Lukas, dat vertelt over een Jood, die slacht-
offer werd van een roofoverval; andere Joden zagen hem liggen en liepen gewoon door. 
Een passerende Samaritaan - Samaritanen waren doorgaans geen vrienden van de 
Joden - zag het slachtoffer liggen, nam hem op en bracht hem naar de herberg, om 
hem te laten verzorgen. 
Het beeld heeft de bewoners altijd aangesproken. Deze wijkkrant en het Buurtcomité
kozen ooit de Barmhartige Samaritaan als hun logo. En toen het beeld was uitgeleend 
voor een tentoonstelling in Leidsche Rijn werd er actie gevoerd voor de terugplaatsing in 
ons plantsoen.

Nog niet zo lang geleden waren er geruchten dat de gemeente van plan zou zijn in het
plantsoen, vlak voor het beeld, vuilcontainers te plaatsen. Albert Hogema, jarenlang
actief voor zowel de wijkkrant als voor het buurtcomité, vond dat een gotspe, getuigend
van minachting voor de kunst. De overgrote meerderheid van de plantsoenbewoners is
het met hem eens. De zaak is aanhangig gemaakt via het Wijkbureau. Er is nog geen
bericht van de gemeente dat men het onzalige plan laat varen. De heer Hogema volgt
de zaak met argusogen.
Vooralsnog hebben wij in de wijk dit prachtige beeld, dat ons ook in deze barre tijden
eraan herinnert dat ook mensen, waarvan je het in eerste instantie niet dacht, hulp
bieden waar dat nodig is.

Kunst 
in de wijk
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