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Allereerst vertelt Tessel over haar 
bijzondere voornaam: “Ik ben 
vernoemd naar Maria Tesselschade 
Roemers dr. Visscher. Mijn moeder 
wilde een boekje schrijven over deze 
illustere dame. Echter de oorlog brak 
uit in mei en ik werd in juli 1940 
geboren, als zevende kind en na mij 
kwamen er nog vijf kinderen. Haar 
boekje is er nooit gekomen. Toen 
ik dertien jaar was, had ik zo mijn 
twijfels of Maria Tesselschade bij 
haar geboorte al zo was genoemd. Ik 
ging op onderzoek uit en vond in het 
doopregister van de Oude Kerk haar 
echte naam: Marritgen. Haar vader 
had fi nanciële schade geleden door 
een scheepsramp bij Texel en zo kreeg 
ze haar bijnaam: Tesselschade.”

Gedurende haar lagere schooltijd bij 
de Zusters van het arme kind Jezus 
maakte de revolutie in Indonesië 

tegen het koloniale Nederland diepe 
indruk op Tessel. “Op de lagere school 
zat ik in de bank met een meisje 
wier broer in Indonesië omkwam. 
Die oorlog was heel levend voor ons: 
we moesten elke dag bidden voor 
onze jongens in Indië en we spaarden 
melkdoppen voor de missieposten 
van de zusters. Het hoorde bij mijn 
katholieke jeugd. Maar ik vroeg: 
waarom mogen de mensen daar niet 
zelf hun land hebben?”

Na de middelbare school studeerde 

Tessel MO A en MO B Nederlands. Ze 
trouwde en kreeg al snel kinderen. 
“Er moest geld verdiend worden en 
een parttime onderwijsbaan was 
goed te combineren met het gezin. 
Ik was een van de eerste vrouwelijke 
docenten op het Mendelcollege van 
de paters Augustijnen in Haarlem. 
Maar ik had ‘het’ niet. Ik schreef 
intussen recensies voor ‘De Bazuin’, 
een toonaangevend weekblad voor de 
progressieve katholieken. Die artikelen 
werden opgemerkt door iemand die 
bij de Volkskrant werkte. En zo kwam 

In het vorige nummer van de wijkkrant kon je lezen over de Hof van 
Tuindorp (Wijkkrant nr. 2, 2021, blz. 5) en maakten we kennis met 
enkele bewoners van Buitenhof en Forthof. In Forthof woont ook Tessel 
Pollmann, 81 jaar, journaliste, publiciste en voorheen geassocieerd 
onderzoeker bij het NIOD. Een ontmoeting.

Achter de voordeur van...

Tessel Pollmann - Schlichting

Tessels geboortekaartje suggereert dat 
ze in 1941 werd geboren, maar dat is 
waarschiijnlijk een fout van de drukker, 
dat zullen we nooit weten. In die tijd liet je 
zoiets niet opnieuw drukken en iedereen 
begreep de vergissing natuurlijk.
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het dat ik ook voor die krant ging 
schrijven.” 

“Schrijven is een ambacht, maar een 
beetje aanleg is wel handig. Het zit 
in de familie. Mijn vader, die arts 
was, schreef voor katholieke bladen 
en mijn grootvader schreef begin 
vorige eeuw voor diverse Helmondse 
kranten. Als schrijver moest je jezelf 
bekwamen; een opleiding was er in 
die tijd niet. Je moest jezelf dubbel 
bewijzen als vrouw, anders bleef je 
steken in de vrouwenpagina.”  

Onderwerpen die Tessel na aan het 
hart lagen, waren niet zo modieus. 
In de jaren zestig en zeventig 
bijvoorbeeld voerden Provo en 
studentenopstanden de boventoon: 
jongens in spijkerbroek die scholden 
op ‘de gewone man’, op het 
klootjesvolk. “Ik wilde weten wie die 
‘zwijgende meerderheid’ was en ze 
een gezicht geven. Ik schreef over 
een dansschool in Haarlem want 
daar vond ik ze: de boerenzoons uit 
de Haarlemmermeer en de dochters 
van de middenstanders. Op school 
hadden de leerlingen meer praatjes 
dan op die dansschool. Daar waren 
ze suikerzoet. Ze droegen braaf een 

‘leuke broek’ d.w.z. een grijze fl anel 
broek en een keurig colbertje en de 
meisjes een keurig jurkje. Anders 
kwam ze er niet in!” 

De dansschool kwam in Vrij 
Nederland. Bij dat weekblad kon 
je niet solliciteren: je schreef iets, 
bood het aan en het werd wel of 
niet aanvaard. “Mijn eerste stuk 
ging over een boek van Elie Wiesel  
over de Holocaust. Het viel in goede 
aarde. Ik kreeg een eigen column 
waarin ik onder meer schreef over 
het onderwijs. Na een paar jaar was 
ik daar wel op uitgekeken en kon ik 
als algemeen verslaggever aan de 
slag. Toen kwam mijn belangstelling 
voor Indonesië weer boven.” 
Samen met haar collega Juan Seleky, 
die het Moluks-Maleis van huis uit 
sprak, gaf ze een stem aan de eerste 
generatie Molukkers in Nederland. 
“Die mensen waren al oud en hun 
verhalen mochten niet verloren gaan. 
Alle stukken liet ik lezen aan een 
historicus bij BuZa, het moest geen 
onzin zijn.” Er kwam een boek uit 
voort plus een actuele reportage over 
het leven in de Molukken zelf.

In 2006 promoveerde ze op een 
biografi e over de grondlegger 
van de Wederopbouw, dr. ir. J.A. 
Ringers. Het hoofd van de afdeling 
Research van het NIOD, Peter 
Romijn, bracht Tessel op het idee 
om onderzoek naar de handel en 
wandel van Mussert en consorten 
te doen. “Mussert was een dief, 
waar kwamen die spullen vandaan 
en waar waren ze gebleven? Daar 
zocht ik bewijs voor. In de archieven 
vond ik niet alles. Door internet kreeg 
ik veel informatie toegespeeld. Het 
sluitstuk van de puzzel waren de 
verhoren over Musserts vermogen. 
Die documenten lagen al jaren bij 
iemand op het bureau en ík mocht 
ze gebruiken! Ik kon er niet van 
slapen!” Het boek kwam na zes jaar 
speurwerk in 2012 uit. 

Zit Tessel nu stil? “Nee hoor, ik 
heb drie hoofdstukken af over de 
artikelen die mijn grootvader schreef 
over de arbeidsomstandigheden in 
de fabrieken begin vorige eeuw. 
Misschien wordt dat ooit nog wel 
een boek. We zullen het zien.”

Meer verhalen van Tessel vind je op 
www.tesselpollmanonderzoek.nl
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Gebouw Winklerhof (voorheen Gebouw B)
Gebouw Winklerhof heeft het hoogste punt bereikt! 
Verdere afbouw aan buiten- en binnenzijde gaat nu 
starten.

Gebouw Parkhof (voorheen Gebouw C)
Ook gebouw Parkhof krijgt nu meer vorm, de eerste 
verdieping is nu goed zichtbaar.

Vanuit Lithos Bouw & Ontwikkeling hebben wij vernomen 
dat de bouw conform planning verloopt en de oplevering 
halverwege 2022 gaat plaatsvinden.
Hopelijk blijft de geluidsoverlast van de bouwactiviteiten 
voor de nabije bewoners tot een minimum beperkt.
Bijgaande foto toont de situatie van medio augustus.

Met dank aan Lithos Bouw & Ontwikkeling voor de 
informatie.

Het nieuwbouwproject Hof van Tuindorp begint steeds meer gestalte te krijgen en vanuit onze kant praten 
wij je graag even bij.

Nieuwbouwupdate Hof Van Tuindorp
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Zijn levenswerk werd voortgezet door vrijwilligers en in 1982 
werd door Tuindorpse ouders ‘Stichting Speeltuin voorheen 
de Pan’ opgericht. Als er speeltoestellen moesten worden 
vervangen, werden die naar het oude model vervaardigd en 
geschilderd, zoals de glijbaan met drie banen en een dakje.   

De Pan in 2021 
De huidige verbouwing van de Pan is in de laatste fase 
beland. “Voor de aanschaf van het laatste speeltoestel zijn 
we nog geld aan het inzamelen,” vertelt Matthijs de Wit 
van het bestuur van de Pan. “Een groot project zit onder de 
grond, de drainage. De tijd van rood/witte linten rond de 
plassen is voorbij. Er zijn nu ook speeltoestellen die voor de 
wat oudere kinderen aantrekkelijk zijn. De vrijwilligers houden 
o.a. de moestuin bij en repareren speelgoed als het zo te pas 
komt. Bewoners van Forthof komen hier koffi e drinken voor 
de gezelligheid. We vervullen echt een buurtfunctie.”

Als er geen nieuwe coronamaatregelen van kracht worden, 
wordt op 11 september van 14 tot 22 uur het lang verwachte 
(inhaal)feest gevierd, georganiseerd in samenwerking met 
Tuindorps Belang. Er komen allerlei activiteiten voor de 
kinderen en hapjes, drankjes en muziek zullen niet ontbreken. 
De wijkkrant zal daar in het volgende nummer verslag van 
doen. 

Bron: Geschiedenis van speeltuin De Pan te Utrecht Tuindorp 
1948-1973- 2009.

Actuele informatie kun je vinden op www.speeltuindepan en 
www.tuindorpsbelang.nl

 

De wijk Tuindorp werd na 1931 gebouwd als 
uitbreiding van de gemeente Maartensdijk. De grens 
tussen Maartensdijk en Utrecht liep vanaf het einde 
van de Blauwkapelseweg via wat nu de Jordanlaan 
is, naar de spoorwegovergang van de Eykmanlaan. 
Alle vervoermiddelen die bij de Blauwkapelseweg de 
stad binnenkwamen, moesten tol betalen.
 
In 1935 werd de tol verplaatst tot dichtbij de spoorweg-
overgang. Het tolhuisje stond waar nu het toiletgebouwtje 
van de Pan is. Goof Verheul werd daar tolgaarder en 
verhuisde met zijn gezin naar Magnuslaan 2.  

In de herfst van 1944 bombardeerden de Engelsen het 
kruispunt van de spoorwegen niet ver van de tol. Gelukkig 
vielen de bommen aan de andere kant van het spoor. Het 
heeft maar weinig gescheeld of de Pan zou er nooit zijn 
gekomen.  

Het terrein achter het woonhuis werd in 1948 door Verheul 
van de gemeente Maartensdijk gepacht. Het was een 
prachtig speelterrein voor zijn elf kinderen en hun vriendjes 
en vriendinnetjes. Hij maakte alle speeltoestellen zelf van 
boomstammen. Aan de blanke lak voegde hij gele kleurstof 
toe omdat de toestellen anders zwart verkleurden na 
verloop van tijd. Er werd een prijsvraag uitgeschreven voor 
de naam van de speeltuin en de “De Pan” was geboren. 

Toen in 1953 de tol werd opgeheven kon Verheul zich 
helemaal aan zijn uit de hand gelopen hobby wijden. Het 
was een waar kinderparadijs waar ook heel veel dieren vrij 
rondliepen. In 1973 schonk hij de speeltoestellen aan de 
gemeente en werden de dieren verkocht. 

Speeltuin De Pan 
omstreeks 1958.

HET ONTSTAAN VAN SPEELTUIN DE PAN EN 

HOE 
HET 
VERDER 
GING...
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Soms denk je dat de wijk af is, zeker als over een tijdje de Hof van Tuindorp 
afgebouwd is. Maar dan ineens is er toch weer een nieuw initiatief, dat de 
wijk verrijkt. We doelen op het in augustus geopende koffi ehuis van mevrouw 
Peer. Renske van Kooten en Floor van Gurp deden met tien andere gegadigden 
mee aan een wedstrijd voor herbestemming van het oude en monumentale 
spoorwachtershuisje aan de Eykmanlaan. Ze wonnen, en terecht! Ze hebben er 
wat moois van gemaakt en dat met behoud van kenmerkende details van de 
oorspronkelijke functie van het fraaie gebouwtje. De totale oppervlakte is maar 
een postzegel op de kaart van Tuindorp-Oost. Dus over de indeling moest goed 
worden nagedacht en dat heeft resultaat gehad. Bij aankomst is er eerst een ruime 
fi etsenstalling en daarna betreed je via een tuinhekje met een kindveilig (slim! 
slim!) slot het buitengebiedje met picknicktafels, tafeltjes, stoeltjes en de toegang 
tot het gebouwtje zelf: een aangenaam ingerichte benedenverdieping met bar, 
cafémeubilair en vooral ook heel veel speelgoed voor de kinderen. 

Via een mooi trappenhuis bereik je de bovenverdieping, de vroegere werkruimte 
van de overwegwachters. Het uitzicht van de mannen (vroeger waren het daar 
alleen maar mannen!) is gespaard gebleven en aan een wand hangt een serie 
prachtige oude foto’s van het oude gebouwtje in bedrijf. Om de haverklap word 
je door de bellen van de overweg geattendeerd op een naderende trein: de 
Sprinter naar Hilversum of het Spoorwegmuseum; verderop zie je regelmatig de 
snelle treinen naar Amersfoort en verder over het viaduct racen. Je zit er rustig, 
maar het uitzicht is apart en levendig; in gedachten zag schrijver dezes een 
oude stampende en dampende stoomlocomotief met schelle fl uit langs 
puffen. Veel moeite kost die fantasie niet, want in het koffi ehuis van 
mevrouw Peer zijn de kabelgoten naar de slagbomen 
nog steeds te zien: je ziet die mannen (ja, 
mannen) met enorme spierkracht de overweg-
bomen sluiten, dan tjoeketjoeketjoek, en dan 
weer moeizaam openen…..Je kunt er nog 
dromen met je koffi e en een krantje! 

Heel attent is het dat ProRail, de vorige eigenaar, 
bij de opening van mevrouw Peer een heuse 
stationsklok cadeau heeft gegeven. Tegen de 
tjjd, dat deze krant uitkomt heeft die klok 
waarschijnlijk zijn defi nitieve plaats in of aan het 
gebouw gevonden en is hij echt aangesloten op 
het atoomtijdsignaal DCF77!

Beneden is een extra ingang naar Speeltuin De 
Pan gecreëerd. Samenwerking tussen koffi etent 
en speeltuin: twee vernieuwde en elkaar ver-
sterkende initiatieven. De wijk is er maar goed 
mee!

Mevrouw Peer naast De Pan is geopend
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Een paar maanden geleden begonnen we met oefenen. 
Eerst een kilometer of acht. Daarna steeds verder, totdat 
onze benen voldoende waren voorbereid op onze vijf-
daagse vakantie in IJsland: een 75 kilometer lange wandel-
tocht. Of, iets hipper geformuleerd: een hiking trail. 
We verruilden onze zeskamerwoning voor een klein tentje 
waarin met moeite twee harde, dunne slaapmatjes pasten, 
en startten onze tocht langs de beroemde Laugavegur 
Trail. We sliepen elke nacht op een andere ‘camp site’, 
waar het warme douchewater aan het eind van de dag 
op was en de wc soms niet meer dan een gat in de grond 
bleek te zijn, maar waar we – hoe koud en nat de nacht 
ook was – altijd vriendelijk door onze mede-hikers werden 
begroet.

Als alternatief voor Netfl ixseries bekeken we het continu 
veranderende IJslandse landschap: van zwarte lavavelden 
en woeste steenmassa’s, tot groene oases en diepe 
canyons. In plaats van de Kapteijnlaan of Troosterlaan 
staken we op blote voeten ijskoude rivieren en kolkende 
beken over. Ter vervanging van een luxe kaasje van 
Alexanderhoeve, deden we ons ’s avonds tegoed aan 
zakjes instant voedsel met een op een gasfl esje gekookt 
kopje thee. 
Soms liepen we in stilte naast elkaar, luisterend naar 
de wind of onze eigen voetstappen op het pad.  Soms 
praatten we over onderwerpen die we al lange tijd niet 
meer hadden besproken. Geen enkele keer gingen onze 
gesprekken over gemeenschappelijke binnentuinen en wie 
daar wel en niet mogen komen, of over de rijrichting van 
auto’s rondom winkelcentra. We vergaten onze fi etsen, 
die een maand geleden uit onze achtertuin zijn gestolen. 
En ook corona was ver, ver weg, omdat we zonder enige 
moeite niet anderhalve meter, maar anderhalve kilometer 
van het volgende levende wezen verwijderd waren. We 
namen ons voor: dit gevoel van zorgeloosheid houden we 
vast! 
Twee dagen na thuiskomst kibbelden we natuurlijk 
weer als vanouds over de kattenbak, de kinderen of de 
kl***was. Toch zijn we blij om weer thuis te zijn. Want 
hoewel onze straat nog geen 75 meter lang is, worden we 
ook hier altijd vriendelijk door onze medewijkbewoners 
begroet. 

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. Het is u wellicht al opgevallen: in de straten van 

Tuindorp-Oost verschijnen steeds meer elektrische 
auto’s én gelukkig ook steeds meer laadpalen om 
het laden mogelijk te maken. Waar tot een paar 
jaar geleden de keuze voor een elektrische auto 
zeer beperkt was gezien het beperkte aanbod, de 
actieradius en/of hoge aanschafwaarde, is daar in de 
afgelopen twee jaar veel in positieve zin in veranderd.

Wij hebben een drietal bewoners in Tuindorp-Oost, die in het 
bezit zijn van een elektrische auto, bereid gevonden voor een 
interview om zo ook andere bewoners te kunnen informeren 
over een andere c.q. duurzame manier van autorijden.

Graag stellen wij de drie bewoners kort aan u 
voor: 
Martin Eggen, berijder van een Volkswagen ID.3 sinds 2020
Tim Mulder, berijder van een Volvo XC40 sinds 2021
Sandor Penninga, berijder van een Renault Zoë sinds 2019

Vanwaar de omschakeling naar elektrisch rijden?
Martin: “Ik rijd normaliter 70.000 km. per jaar en ik werd door 
mijn werkgever gevraagd om als pionier te gaan fungeren 
hoe elektrisch rijden bevalt met een hoog jaarkilometrage’’. 
Ook het geven van het goede voorbeeld heeft meegewogen 
in de keuze, geeft Martin aan, die werkzaam is voor een 
onderneming die windturbines bouwt. 
Sandor rijdt al enige tijd elektrisch en dat bevalt hem erg 
goed. Het past ook goed bij de verduurzaming die hij 
nastreeft, niet alleen van zijn woning maar ook van A naar B.

Op basis van welke criteria gekozen voor de auto?
Tim geeft aan op zoek te zijn geweest naar een ruime auto 
en heeft daarom voor de Elektrische Volvo XC40 gekozen. 
Ook de snelheid en het fi scale aspect hebben in de beslissing 
meegespeeld.
Ook bij Martin heeft het fi scale aspect meegespeeld in het 
besluit om elektrisch te gaan rijden, maar ook het futuristische 
aspect spreekt hem zeer aan!
Sandor heeft sterk gekeken naar de aspecten value for money 
en een acceptabele actieradius.

Huidige ervaringen 
Wij zijn natuurlijk erg benieuwd naar de huidige ervaringen 
bijvoorbeeld de actieradius en het gemak van opladen in de 
wijk!
Martin: ‘’Afhankelijk van de weersomstandigheden varieert 
de actieradius, hoe kouder, hoe lager de actieradius, bij goed 
weer red ik 420 km’’.
Tim geeft aan dat hij deze actieradius helaas niet redt, hij 
komt maximaal 380 km ver voordat hij weer moet opladen. 

Plussen en minnen
Zowel Martin, Tim als Sandor bevalt het elektrisch rijden goed 
gezien de zorg voor het milieu en de rust tijdens het rijden.
Wel maken de bewoners zich zorgen om de beschikbaarheid 
van laadpalen als er minder wordt thuisgewerkt.
Een terecht punt van aandacht, ook voor onze gemeente!
Sandor neemt u graag verder mee in een verdieping over 
elektrisch rijden in Utrecht:

Back to basic

Tuindorp-Oost en elektrisch  
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In de stad Utrecht hebben maar weinig mensen de luxe 
van een eigen parkeerplek of oprit en daarmee vervalt voor 
velen de mogelijkheid om de auto op te laden aan eigen 
paal. Dit betekent afhankelijkheid van bereikbaarheid en 
beschikbaarheid van publieke laadpalen. Schrikbeelden 
zijn dan mopperende bewoners over hoeveelheid en op 
onhandige plekken geplaatste palen of maandenlang moeten 
wachten op een paal, omdat de palen die er zijn altijd 
bezet zijn etc etc. Gemeente Utrecht heeft gekozen voor 
een datagedreven beleid voor publieke laadinfrastructuur 
en zorgde voor de benodigde stappen om de laadpalen 
daadwerkelijk te laten plaatsen. 

Volgens huidige prognose rijden er in 2025 25.000 elektrische 
voertuigen in Utrecht. Hiervoor zijn 5.000 laadpunten nodig. 
Het is een hele uitdaging om al die elektrische rijders in 
hun laadbehoefte te voorzien met de beperkte publieke 
ruimte en tegelijkertijd ook de kwaliteit van deze publieke 
ruimte te waarborgen. Hiervoor zijn de plaastingsleidraad en 
inrichtingskaders vastgesteld. 

  https://www.utrecht.nl/fi leadmin/uploads/
documenten/wonen-en-leven/duurzame-stad/
elektrisch-vervoer/2021-05-plaatsingsleidraad-en-
inrichtingskader-publieke-laadinfrastructuur.pdf

Hierin beschrijft de gemeente hoe de laadpalentechniek 
zich kan ontwikkelen: van laadpleinen (naast grote laadpaal, 
komen er meerdere kleinere kastjes met laadpunten) tot het 
inbouwen van laadpunten in lantaarnpalen, straatmeubilair 
en stoeptegels tot zelfs laadpunten ondergronds (verdwijnen 
ondergronds als ze niet gebruikt worden) etc. Verder wordt 

Advertentie

er aan de hand van vastgestelde plaatsingscriteria per 
wijk een locatieplan opgesteld, waarin de parkeerplaatsen 
voor elektrische voertuigen worden bepaald. Het 
locatieplan wordt door de gemeente opgesteld, waarbij 
bewoners worden betrokken. Het document moet dus 
voor gemeente en bewoners houvast en duidelijkheid 
bieden over waar wel en waar geen laadpunten kunnen 
komen. Dit is zichtbaar gemaakt op een digitale kaart, zie: 
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/
elektrisch-vervoer/openbare-laadpalen/

De oranje stipjes zijn de plekken in de stad waar nu 
laadpalen staan, rode stippen waar  binnenkort nieuwe 
laadpalen komen en groene stippen waar mogelijk in de 
nabije toekomst palen geplaatst kunnen worden.  

Hoewel deze plannen me als buurtbewoner geruststellen  
en alles goed geregeld lijkt, betrap ik me regelmatig op 
de verontrustende gedachte dat dit datagedreven beleid 
niet snel genoeg werkt en ik steeds vaker en langer 
rondjes moet rijden om een plekje bij een laadpaal te 
bemachtigen. Laten we met vertrouwen de toekomst 
ingaan en ondertussen werken aan sociaal beleid, zoals de 
“Proef tegen laadpaalkleven Veemarktbuurt”. Op 1 april 
zijn ze in de Veemarktbuurt met een proef begonnen om 
‘laadpaalklevers’ tegen te gaan. Dit zijn auto’s die langer 
dan 24 uur aan de laadpaal staan…Nee dit is echt geen 
grap, zie of lees:
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/
elektrisch-vervoer/openbare-laadpalen/

Wij danken Martin, Tim en Sandor voor hun bijdrage!

Op de foto worden Martin, Tim en Sandor nog vergezeld door twee andere enthousiaste buurtbewoners die ook in het 
bezit zijn van een elektrische auto.

rijden
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instructies hoe ze dat dan moeten 
doen. Lang niet iedereen heeft 
ervaring met oogsten. ‘Ik kwam tot 
vorig jaar eigenlijk alleen maar bij de 
Albert Heijn voor mijn groenten en 
nu zie ik ineens hoe alles groeit,’ 
vertelt een oogster. ‘En ik leer 
groenten kennen waar ik nog nooit 
van had gehoord.’ Palmkool bijvoor-
beeld, een bladkool.

Samen de oogst én de risico’s
Kansrijk werkt volgens het zoge-
noemde CSA-concept, Community 
Supported Agriculture, wat zoveel 
betekent als: de tuinders en leden 
delen samen de oogst én de risico’s. 
Dit jaar is er qua oogst ‘wat minder 
overvloed’ dan vorig jaar, vertelt 
Aafke, door het lange koude voor-
jaar, de hittegolf die daarop volgde 
en toen ineens heel veel nat weer. 
‘Daarom gaat het dit jaar wat 
moeilijker. Maar mensen worden 
hierdoor ook bewuster van wat 
voedsel telen eigenlijk betekent. Ze 
merken het nu als de oogst tegenzit.’

De oogsters komen overal vandaan: 
Bilthoven, Groenekan, De Bilt, 
Utrecht. En dus ook uit Tuindorp-

Er zat al een kleine zelfoogsttuin aan 
de Groenekanseweg, maar die stopte 
er vorig jaar mee en toen besloten 
de huidige pachters Olivia, Aafke 
en Anniek de zelfoogsttuin over te 
nemen en fl ink uit te breiden. ‘We 
begonnen met 30 oogsters en zitten 
inmiddels al op 350,’ vertelt Aafke. 

De zelfoogsters zijn als het ware lid 
van de tuin: ze kopen aan het begin 
van het seizoen een aandeel en 
kunnen dan iedere week bepaalde 
groenten komen oogsten. Elke week 
krijgen ze een nieuwsbrief met daarin 
vermeld wat er precies geoogst kan 
worden, met daarbij een fi lmpje met 

Aan de Groenekanseweg, niet zo goed zichtbaar vanaf de straat, ligt een grote 
biologische zelfoogsttuin genaamd Kansrijk. Er wordt niet alleen iedere week 
volop verse groenten geoogst, maar het is ook een plek om tot rust te komen, 
om aan yoga te doen of om gewoon gezellig samen te zijn. Een deel van de 
bezoekers komt uit Utrecht, ook uit Tuindorp-Oost.

Oost. Zoals Nine, die op een zonnige 
woensdagmiddag vertelt dat ze net 
onder meer aardappelen, rode kool 
en uien heeft geoogst. Ze vindt de 
zelfoogsttuin een ‘fantastische’ plek. 
‘Het zet je ook aan om anders te 
koken.’ 

Een hele fi jne plek
Ondertussen wordt naast haar het 
vuurtje al opgestookt voor de 
bijeenkomst van die avond. Er is een 
potluck, een gezamenlijke maal-
tijd waarbij de aanwezigen zelf 
bereide gerechten meebrengen. 
Later die avond zal er ook nog yoga 
zijn in de tuin en er zijn regelmatig 
bijeenkomsten, zoals kleine concert-
jes. ‘Die gemeenschapszin vinden we 
ook heel belangrijk,’ zegt Aafke.  

Eigenlijk iedereen die je aanspreekt in 
de tuin is het erover eens: dit is een 
hele fi jne plek. Een plek waar je ook 
even tot rust kunt komen, en dat zo 
dicht bij de stad! Voor het seizoen 
2021 zijn er geen oogstplekken 
meer beschikbaar, maar mensen 
kunnen zich wel aanmelden voor 
een wachtlijst. En in de winkel en 
de theetuin op het terrein kunnen 
ook voorbijgangers op woensdag 
en zaterdag van seizoensgebonden 
groenten, kruiden en kleinfruit (of 
van een stukje taart) genieten. 

Zelf de groenten uit de grond halen
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Zij reageerden allemaal op de oproep 
van Pom Hoogstadt in onze wijkkrant 
van maart. “Het is een enthousiast 
stel mensen met wisselende tuin-
ervaring en plantenkennis”, zegt Pom 
over hen. Bijna elke zaterdag spreekt 
hij met drie of vier mensen in de tuin 
af om elkaar te leren kennen en ze 
aanwijzingen te geven. Jan van 
Straten is één van hen. Hij woont 
samen met zijn vrouw in een fl at aan 
de Lamerislaan en voorheen hadden 
ze altijd een huis met een tuin. Jan 
probeerde een volkstuin te bemach-
tigen, maar de wachtlijst daarvoor 
is lang. “Toen las ik de oproep voor 
hulp in de kruidentuin”, vertelt hij. 

Advertentie

www.ouwehandrouwbegeleiding.nl
06-3971 9093

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

Nieuw leven in de kruidentuin

“Dan kan ik toch een beetje schof-
felen, het is vlakbij en heb ik ook nog 
iets op de begane grond”, dacht hij. 

Schoffelen en snuffelen
Jan streeft ernaar één keer in de week 
iets te doen in de kruidentuin en hij 
gaat erheen als het hem uitkomt. 
“Meestal begin ik met het schoffelen 
van de perkjes”, zegt hij. Ook haalt 
hij onkruid weg tussen een stuk van 
de bestrating. “Dat is bewerkelijk en 
je blijft aan de gang, het was onder-
hand een groot grasveld geworden”, 
zucht hij. “Ik ben geen kruiden-
deskundige, maar heb thuis wel een 
kruidenboekje. Ik vind het leuk om de 

blaadjes beet te pakken en te snuffe-
len hoe het ruikt.” 

Pom gaat na augustus ‘met pensioen’. 
“Ik blijf onderaan de lijst aanwezig 
als eenvoudig hovenier uit hobby en 
als adviseur”, zegt hij er zelf over. 
De nieuwe vrijwilligers startten een 
appgroep en één van hen neemt 
het contact met de gemeente en de 
fi nanciële administratie over van Pom. 
“De kruidentuin is en blijft een 
monument van grote waarde”, vindt 
Pom nog steeds. “Wij moeten 
trachten het te behouden!” Dat lijkt 
met de grote groep nieuwe vrij-
willigers zeker te lukken.

Het ruikt lekker fris naar munt, de bijen zoemen door de tijm en de Oost-
Indische kers bloeit in felle kleuren; de kruidentuin ligt er stukken beter 
bij dan een half jaar geleden. Alle klinkers liggen weer op hun plek en 
stukje bij beetje is het onkruid ertussen verwijderd. Maar liefst vijftien 
buurtgenoten steken tegenwoordig namelijk samen de handen uit de 
mouwen in de kruidenperkjes aan het Kouwerplantsoen. 

Tycho en Thijs zoeken wormen voor de 
compostbak van de kruidentuin

Jan van Straten schoffelt in de kruidentuin

Martijn reageerde ook op de oproep van Pom en helpt sindsdien samen met zijn zoons 
Tycho en Thijs in de kruidentuin. Achter hen op de foto zit Pom.
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hebben heel betrokken ouders”, zegt 
Myriam.

“Als we een stap verder zijn en de 
bouw wat concreter wordt, dan 
betrekken we de leerlingen er ook 
bij. Het is een mooi onderwerp 
voor een project”, vindt Myriam. 
“We willen regelmatig met groepjes 
kinderen op de bouw gaan kijken.“

Tijdelijk naar Tuinwijk
Na de kerstvakantie gaat De 
Regenboog voor een half jaar naar 
Tuinwijk; alle 160 leerlingen passen in 
de tijdelijke locatie op de Maria van 
Rheedenstraat. BSO MikMak gaat 
ook mee. Na de zomervakantie van 
2022 komen de school en de BSO 
weer terug naar de Wevelaan en ook 
het kinderdagverblijf van Ministek 
komt erbij. Het gebouw wordt dan 
een integraal kindcentrum; kinderen 
van nul jaar tot aan het middelbaar 
onderwijs kunnen er terecht.

Wil je meer weten over de 
verbouwing? Dit najaar organiseert 
De Regenboog een bijeenkomst voor 
omwonenden waar je met je vragen 
terecht kunt. Wij houden je via de 
wijkkrant en onze facebookpagina 
uiteraard ook op de hoogte. Ga 
daarvoor naar facebook.com/
WijkkrantTuindorpOost

De rigoureuze verbouwing start na 
de kerstvakantie. De leidingen en 
kabels worden vernieuwd, de gevels 
en ramen geïsoleerd, er komen 
zonnepanelen op het dak en er 
wordt een warmtepomp geplaatst. 
De school gaat helemaal van het 
aardgas af.

Een architect heeft het nieuwe 
interieur ontworpen. “Het wordt 
fl exibeler van opzet, in de gangen 
komen leerpleinen waar kinderen 
bijvoorbeeld in groepjes kunnen 
werken. In het hart van de school 
komt een grote ruimte waar we 
voorstellingen of presentaties 
kunnen geven.” Myriam vertelt het 
enthousiast, want deze nieuwe 
indeling past beter bij de manier 
waarop De Regenboog onderwijs 
wil geven. “We willen dat kinderen 
samen aan projecten kunnen 
werken. Dat doen ze nu al, maar 
de indeling van het gebouw helpt 
daarbij niet mee.” Daarnaast komt er 
na de verbouwing ruimte voor meer 
kinderen, want het aantal leerlingen 
groeit in de jongste groepen.

H met twee streepjes
De buitenkant van het gebouw 
verandert minimaal, “alleen hier en 
daar een likje verf”, zegt Myriam. De 
school is namelijk een monument, 
dat is ontworpen in een H-vorm 
met twee middenstreepjes en 
hierdoor ontstaat een binnentuin. 
Ook de grote ramen en lichtgele 
muurvlakken zijn typisch voor de tijd 
waarin het is gebouwd; 1959. “Er 
waren ongeveer tien van dergelijke 
panden in Utrecht, maar alleen De 
Regenboog is nog over. De gemeente 
wil het daarom graag behouden”, 
volgens Myriam.

De directie heeft alle ouders over 
de plannen geïnformeerd en een 
aantal van hen heeft meegedacht 
over de uitstraling van de school. 
Verschillende vaders en moeders 
helpen ook mee met het vergroenen 
van het plein, dat nu vooral uit tegels 
bestaat. De subsidie daarvoor is 
aangevraagd en toegekend. “We 

De Regenboog gaat op de schop, de hele binnenkant van de locatie aan 
de Wevelaan wordt gestript. “Het huidige pand voldoet niet meer aan 
de eisen van deze tijd en we betalen steeds meer voor het onderhoud”, 
zegt Myriam Rijks. Samen met Janine Ziemerink vormt zij sinds augustus 
2019 de directie van de basisschool. 

“We hebben heel
        betrokken ouders ”

Duurzaam monument

De Regenboog gaat verbouwen

Myriam Rijks (rechts) 
en Janine Ziemerink 

De school is gebouwd in een H-vorm met twee streepjes. Bron: Google Earth
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Wist je dat...

.....de Gaard vóór de verbouwing  een openbaar toilet had? Dat is nu verdwenen en het komt ook niet meer terug. 
In noodgevallen kunnen we gelukkig naar Buurten vluchten (en daar daarna als dank voor het aangenaam verpozen 
een lekkere kop koffi e bestellen).

.....er zich helemaal niemand gemeld heeft als opvolger voor onze vertrekkende voorzitter? De redactie heeft het 
opgelost. Redacteur Remco Schoenmaker is voorzitter geworden en Marjan Tesser secretaris. 
Maar nieuwe gegadigden zijn nog steeds welkom. Jij?

.....de enquête van het wijkplatform Noordoost al door ruim 
2000 mensen is ingevuld? Je hebt nog tot uiterlijk 30 september 
de mogelijkheid om ook jouw mening te geven over onder andere 
veiligheid, overlast, groen en sociale activiteiten in onze wijk. Je vindt 
in de enquête ook vragen specifi ek voor onze buurt; Tuindorp-Oost. 
Maak gebruik van je invloed en beantwoord de vragen op: 
www.buurtonderzoek-noordoost.nl.
Ben je benieuwd naar de resultaten van de wijkraadpleging? 
Daarover lees je meer in onze volgende T-Oost.
 

.....onze wijk steeds groener wordt? Bewoners van het Kouwerplantsoen, de Winklerlaan en de Lamerislaan legden 
medio juli op 24 schuren een groendak. Deze maand volgen in deze straten nog eens 40 daken. De cassettes met 
sedumplantjes om de schuren mee te bedekken kopen ze gezamenlijk in. Ook bewoners van onder andere de 
Troosterlaan en Van Herwerdenlaan gaan binnenkort gezamenlijk 40 schuurdaken vergroenen. Wie volgt?

.....de verhuizing van ons buurthuis ‘Het Wevehuis’ naar de Aartsbisschop Romerostraat in Voordorp steeds dichterbij 
komt? Op het moment dat deze wijkkrant werd gemaakt, was het besluit echter nog steeds niet defi nitief, maar 
bestuurslid Christa Tober is positief dat het rond komt. “We zijn er nog niet, maar zijn wel alvast begonnen met het 
maken van plannen om het buurthuis een nieuwe impuls te geven. Vind je het leuk, ben je enthousiast en wil je met 
ons meedenken? Iedereen is welkom!”, zegt Christa. Geef je op via post@wevehuis.nl.

.....de winkeliersvereniging en de politie regelmatig met elkaar overleggen over de sfeer en veiligheid rond 
De Gaard?  Mooi toch?
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T-Oost, wijkkrant Tuindorp Oost, wordt gemaakt 
door een onafhankelijke redactie van vrijwilligers en wordt 
mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van 
het initiatievenfonds.
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Op de mysterieuze foto uit het 
vorige nummer kregen we twee 
leuke reacties, die laten zien 
dat deze wijk heel honkvaste 
bewoners kent.

Mevrouw Bakker- de Koff van Boekelaan 117 meldt:
Volgens mij is het de fl at Boekelaan 101-155. Deze fl at 
werd gebouwd 1965/1966. Het was een bijzondere bouw. 
Aanvankelijk waren het koopfl ats maar de verkoop liep 
heel traag, toen gingen ze in de verhuur. De zuidwest 
hoek was meen ik wel verkocht. Persoonlijk woon ik hier 
met veel plezier, als eerste bewoner!! sinds 1967. Er is nog 
een bewoonster die 3 maanden na mijn man en mij kwam 
en ook zij woont er nog steeds. 3 jaar geleden kwam 
burgemeester Jan van Zanen de tegels onthullen (deze buurt 
is alert) en bleek ik zelfs de bewoonster te zijn die het langst 
in de Boekelaan woonde. Hoop U zo een beetje duidelijkheid 
te hebben kunnen verschaffen over de mysterieuze foto!

Frank Brok heeft ook nog persoonlijke herinneringen 
aan dit gebouw:
Volgens mij is het de hoge fl at aan de Boekelaan 
gefotografeerd vanaf de Jordanlaan. Ging daar in mijn jeugd 
stiekem roken met vriendjes. Lekker uit het zicht van de 
vaders en moeders.  

Wie ligt er in de kinderwagen. Wie herkent de auto’s en van 
wie waren ze? Mail uw antwoord naar het redactie-adres.

bron: HUA
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